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Com o anno de 1829 t.erminou o período da primeira legislatura do Brazil . 
. lá tivemos occasião de . memorar em ligeiros traços os assignalados serviços 

prestados por aquella legislatu1·a na .organisação do Impçrio; e· seus patriotícos . 
intuitos exbibidos em esclarecidos debatés, e na promulgação de saudaveis pre-

. - ceitos legislativos tendentes á radicar no paiz ·o systemà representativo ·. em bases 
· solidas .· e duradouras.. · 

Reunidos depois da . dissolução da Constituinte, e em seguida á outorga do 
pactofundamental, em frente portanto do poder execulivo acercado de ingente 
brilho e· prestígio, nem por isso entibio11-se a. energia dos representantes da re~ 
ferida época n9 . cumptiniento de · sua ·elevada · missão~ 

.. A dispersão dos .legisladores · .constituintes causára fundas desconfianças.. e 
ressentimentos no seio .. da nação, e· pois era coilsequencia que ·a camara installada 
em t 8!6. trouxesse impresso . em ·sua fronte . o . reaexo ~aquelle sentimento. . · 

O espírito de antagonismo que transluzia dos debates da citada assemhléa, 
_g açodamento com que erão acolhidas todas as representações . contra actos arbi
trarias da .autoridade. o ' desejo plenamente manifest.ado ·de abolir velhas usanças do 
absolutismo e de · extinguir certas repartições · publicas que se affiguravão um pro- . 
longamento daquelle systema, as transparentes allusões feitas~ em phrase aliás 
respeitosa, no tocante ao alargamento das attribuições da coróa, e outras mais accen
tuadas, e em estylo viril, contra os ministros responsavei~, o. extremo cuidado com 

· qne erão fiscalisadas as leis da · receita, e despeza; e . os açtos da accusação contra 
membros do ministerio, ·dão exuberante testemunho do · asserto que fica acima ex-
pendido. . . 

Esta attitude da assembléa não ia ao ponto porém de recusar á alta adminis
tração. os meios indispensaveis para bem . dirigir· a· governação do Estado ; ao contrario 
vozes · se levanta vão constantemente solicitando a apresentação dos orçamentos, e das 
leis annuas de forças navaes, e terrestres; não se olvidando por seu lado a assem-

. bléa de formular projectosrelativos á melhorar a organisação da justiça, das finanças, · 
e de· muitos o~tros ramoc; da publica· administração. 



Porfiando no dever de s-ervir á causa de seus constituintes não se havia formado 
entretanto no parlamento uma opposição systematica, e intransigente; cada um seguia. 
as inspirações de seu patriotismo I tendo unicamente por ohjectivo o interesso do Estado. 
Esta · v~rdade revela-se sem contradicta compulsmdo-se os presentes · annaes, de seu 
aturado estudo deduz-se que muitas vezes nas discussões de importantíssimas medidas 
os representantes que parecião ligados por identico laço político · seguião · l'umos di
versos, úravão, e votavão em sentido diametrulmente opp·osto. Obedecião dest'arte 
aos impulsos de suas convicções, e não aos recla(Jlos da paixão partidaria. 

Infelizmente pot·ém, ou devido á infancia do regimen constitucional ou por exces
siva e reciproca susceptibilidade não forão sensatamente enterreiradasaquellas tendeu-
tias do cot·po legislativo. . 

Nasceu dahi uma espccie de pa~ armada entre a cm·ôa e o parlamento. 
Este,allegando que não lhe era outorgada a mais peque~a concessão nem 

acolhidas suas justas requisições c~nservou-se em suasdi~posições hostis ; aquella, 
obstinando~se em recusar os postos ministeriaes, e a intervenção acliva; na _política 
do paiz aos homens de talento da assembléa, aos seus . mais notaveis oradores 
foi irreflectidamente preparando os . successos de 1831. · ·- - ·· 

A analyse e a ct·itica destes .successos darião margem á largos c~mn~entarios, 
nem estes porém estão contidos. em . nosso programma, nem poderi~o ter o neces-
sario desenvolvimento apertados em · tão estreilo circulo. · · 

E pois servem apenas as esct·iptas ponderações para dat· ·ao leitqr ·uma idéa 
geral da . feição parlamentar das primeiras legislaturas, e da attitude . que tomarão 
ante o gQVeruo. 
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DEPUTADOS A ASSEMBLEA GERAL 

1830-1833 

P.rovlncla do Parã 

Manoel José de Araujo Franco, bacharel. 
João Candido de Deos e Silva, .bacl1arel. 
Jo~o li'ern::mdes de Vasconcellos, buch~rcl. 

Provlncla do Baranbào 

x Antonio Pedt·o da Costa Fcrt'cim, depois · 
barão de Pinclaré. 

Manoel Odorico Mendes . 

x Manoel do Nascimento Castro e Silva. 
Antonio de Salles Nunes Belfort. (4) 
Vicente ·Ferreira de Castro e Silva. 
Josc5 Rehcllo ele Souza Pereira. 
Manoel Pacheco Pimentel, padre. 
Ft·anc.:isco de Pmila Barros; padre. (5) 
Antonio Joaqúim dC' Moura. 

.Toúo Braulio Muniz. (1) . José Paulino de Alm.ci.da e Albuquer· 
x Mnnoeldos Santos Martins Vallasques, . qu<:'. (6) 

magistrado. 

Provlncla do Plauh)' 

Marcos de Araujo Costá, pudre. (2) 

· P.rovlacla do CearA 

x José Martiniano de Alencar, pach·e. (3) 

Provlncla da Parah,-ba do Norte 
. . . 

.Joaquim Manoel Carneiro da Cunha~ 
Augusto Xavier ·de Carvalho. 
Antonio da Trindade . Ántunes Meiru, 

padi'e. (7) 
Bernardo Lobo de Souza. 
Gabriel Getulio !vlonteiro de Mendonça. 

(1) Nomeado membro da regcncia permanente 
em 1831 foi substituido nas ~essões de 1832 e 
1833 pelo desembargador Manoel Ignacio Ca- C 4) Não tomou assento; e tendo . fallecido 
valcanlí de Lacerda. substituio-onasessãode 1833 Francisco Joaquim · 

de Souza Campello. 
(2) Não tomou assento como supplcnte do 

cor;e~o Antonio Fernandes da Silvêira, que . (5) Na sessão de · 1833 . foi substituído por 
v Francisco Alves Pontes. · optát·a por Sergipe, c foi substituído nas ses-

sões de 1832 e 1833 pelo padt·e José Monteít·o (6) Fallecendo, tomou assento nas sessaes 
de Sá Palacio. · · · · de 1831 a ·1833 o padre Francisco de Brito 

(3) Nomeado senador em Abril de 1833 foi Guerra. · 
substituído na sessD.o de J 832 por · Joaquim (7) Não tornou assento, e foi substituído ~HJ.s 
Ignacio da Costa Mit·unda, e na de 1833 pot· sessúes de 1831 a 1833 pelo· · supplente Fran· 
Gr~.s9..r.!<:> Francisco de 'forres Vasconcellos, _ ci?ico de Sou~a Paraíso. 

TOlto 1 .2 
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Provlnelu. ele Perm~mlmeu 

x Pcch·o <le Anllljo J,ilnn. depois mnnrncr. 
de Olinda. 

Ernest~ Fcl'l'CÍI'a Ft·aur;n: mag-ist.mdo. 
X Antonio Fl':l!WÍ:'wo 1lc Pnuln e llr•llnndn 

Cuntknnti de J\lhuqnct·qr.w, devoís vis
conde de Allluqw.!l·quc. 

Luiz Fl·r,Jwi,.;eo do .P:ntln Ca ;·alcanli ele Al
buquerque: mngíiil:l'ado. 

X Frnnei:;eo de Paula t:lc Altncída c Alhn
q nc1·q LlC 1 IÍmgí:;LnuJ o. 

Franeisco de Cat'\'tdlto Paes de Andra-
de. ( 8) 

Ger,·nsio Pit'l'S Ferreirn. 

Scbrtstiüo elo 11cgo Bntros, militar·. 
Vcnnncio Hcnl'iqucs de Jlczende, pnclre. 
X Fmncisco do Hcgo Barros, depois con.cb 

da Boa-Vístn. 
Francisco X.avict· PcJ·eka de Bl'ito, dou

tor. (H) 
Jgnncio de Almeida Fortuna, pnclre. 

Manoel Ze:ferino elos Santos. (10) 

Ft·andsco Joiié Coelho Ncllo, bacharel. 
Jonq1.1im )1ariauo de Oliveim Bello, coro

nel. 
Tibut·cio Va:crinno ela Silva Tavares, ma

gislt·nclo. (11) 
Fkwi+u1oVieim da Costa Delgado Pcrdig·ão. 
Franci:;;co Jo;';Ú C:otTêa ele Albuquct·que, 

padl'c. 

Auluuio Femandc;; da Silvc:ira, monsc ~ 
nhor. 

Joaquim Mnrccllino de Bl'ito, magistrado. 

(8) Nas sessões de 1832e 1833 foi subsliluido 
pelo padre Luiz lgnacio de Andrade Lima. 

(9) Na sessflo 'de 1882 foi substituído pelo 
Dt'. Pedro Franc:isco de Paula Cavalcanti de Al
buquet·quc, ao depois visconde ele Camun1gibe. 

(10) Na. sessão d~ 1832 foi substituído pelo 
bacharel Antonio de Araujo Ferreira Jacobina, 
e na de 1833 pelo padre Manoel Ignacio de 
Carvalho. · · · · 

(11) Nas sessões de 18:32 c 18:33 f'oi substi
tuído pelo padre l~tHtcio .lonqnim da · Costa . 

l'rovillclu. da Bahia 

Antonio Fcrl'eira li'nu1çal medico. 
:rosé Lino Cout.inho, medico. 
Honornto ,To:;~~ de Barros Paim, magish·a-

do. (12) . 
x Ylanoel Alves Beanco, depois visconde 

de Canwcllas. 
x Miguel Calmon du Pin c Almeida, depois 

JIHtl'quez de Ab!'antes. (1:3) 
Francisco de Paula Araujo c Almeida, 

doutor. 
X José Carlos Pereira de Almeida Torres, 

depois visconde ele Macahé. 
Mw:toel :Maria do Amaral. 
x C:ussiuno Sp0t·idiüo de Mello Mattos, 

magislt·ado. • 
Antonio Pereira Rebouças, advogado. 
José Ribeiro Soares da H.ocha, padre. 
x José da Costa Carvalho, depois marquez 

de Mont'Alcgrc. (14) 

.Joaquim Francisco Alves Branco Muniz 
Barreto, magistmclo. 

Provlncla do. Es1•lrlto Santo 

José Bernardino Baptista Pereira, mngis
trado. 

Prnvlnel~ !hl Rlo ele Janeiro 

Antonio Jo~é . .do .Amm:nl,-.ln~~-....,-'~ -:_-~- · 

.Antonio Joã.o de Lessa, padt·e. 
João l\Iendes Vianna. (15) 
José 1\Iúda Pinto Peixoto; l:>rigadeíro. 
x .Toi;é Clemcnlc Pereira, magish·aclo. 
José .Toalrnim Vieira Souto; major. 
;Joaquim Gonçalves Ledo. 
Antonio ele Castro Alves. 

(12) Em parte das sessões de 1831 e 18~2 
foi substituído pelo conselheiro .José Bonitacio 
de .Andmda e Sil \-a. 

(13) Na ~essão de 1831 foi substituído pelo 
supplente Franciseo Gê Acayuba de Monlezuma 
(ao depois visconde de Jequitinhonha). 

(14) Sendo nomeado em 1831 membro da 
regencia permanenle, íoi subslituido nas sessoes 
de ·1882 c 1838 pelo refcl'iclo \'isc:ondc~ 

f1i>) Fallecendo em H\:30, foi subslituido no 
rc,;lo da kgi;;!nlum pc:1· Luiz .Augii:-4u May. - . . 



Provlnela de Minas Geraes 

x Bernardo Pereira de Vasconcellos, ma-
gistrado. • 

x José Custodio Dias, padre. 
x José Antonio da Silva Maia, magistra

do. (16) 
x José Bento Leite Ferreira de MeJlo, 

padre. 
Custodio José Dias, capitão-mór. (17) 
x Aureliano ele Souza e Oliveira Coutinho, 

depois visconde de Sepetiba. 
x Antonio Paulino Limpo de Abreu, depois 

visconde de Abaeté. 

x José Cesario de Miranda Ril;eiro, depois 
visconde de Uberaba. 

Manoel Gomes da Fonseca, doutor. 
Baptista Caetano de Almeida. 
João José Lopes Mendes Ribeiro, magis

trado. 
x Candido José de Araujo Vianna, depois 

visconde de Sapucahy. (18) 

Antonio Maria ele Moura, paclre. 

x Antonio Pinto Chichorro da Gamn, ma
gistrado. 

x Lucia Soares Teixeira ele Gouvên, ma
gistrado. (19) 

x Honorio Hermeto Carneiro Lcilo, depois 
marqucz de Paraná. 

' . 
---M.'lrtim Francisco. Ribeiro de And1·ncln-:-· 

Bernardo Belisario Soares de Somm, ma
gistmdo 

Eval'isto Ferreira ela V ciga. (20) 

(16) Sendo nomeado minisl.l•o do impc!'io, 
procedeu-se a nova elciçno em .lnncil·o de 18:31, 
c em seu lilgm· l'oi eleito Grdwicl Fmndsco .Tun· 
qllcira (no depois harno de Alf'cnas). 

(17) Na sessão de 1833 foi substituído pelo 
Dr. Gabriel Mendes dos Santos. 

(18) Na sessão de 1832 foi substituído pelo 
mesmo Dr. Mendes dos Santos. 

(19) Tendo sido nomeado minislt·o dajustiç~a 
não tomou assento, e procedendo-se a nova elei
ção no anno de 1830 foi eleito em seu lugar o 
tenente coronel José Felíciano Pinto Coelho da 
Cunha (ao depois barão de Cocáes ). 

(20) Tomou assento como supplente do bri
gadeiro Raymundo José <JQ._Çunha Mattos, qt1e· 
optára pela provincia de Goyaz. 

I1I 

.João Antonio de Lemos, depois barrto do 
Rio Verde. (21) 

Provlnela de Goyaz 

Rnyrnunclo .José ela Cunha Mut.tos, briga
deiro. (22) 

x Caetano Maria Lopes Gama, depois vis
conde ele Maranguapc. 

l'a•ovln"lla ele iJia Uo Grosso 

Antonio José da Veiga, magistrado. 

Provlncia de S. Paulo 

x Francisco de Paula Souza e Mello. 

x Diogo Antonio Feijó, padre. 
Raphael Tobias de Aguiar, brigadeiro. (23) 
José Corrêa Pacheco e Silva, magistrado. 
Manoel Joaquim ele Ornellas, bacharel. (24) 
Antonio Paes de Barros, depois barão de 

Piracicaba. 
Lourenço Pinto de Sá Ribas. 
Rodrigo Antonio MontciL·o. de Barros, ma

gi!?t~·ndo. 

Joaquim Flot·inno ele Tnloclo, NJI'Ot!Cl. (25) 

Pr••vlllc.la de SIUI&I' Catluu•lna 

Diogo Dtwt·Ll! Silva. 

Provlncla •le S. l"cclrn tht Rltt fõrn111le cl•• Sul 

.Joaquim clo-~Ít!a-Al-r:u·cs, letlenl:e-ge-
ncrnl. (2f>) 

Salvador .TosC. MneiC>I, lwi~nclcit·o. 
x C:antlido Buplísla ele Oliveira, hachm·cl. 

(21) Tomou ns::;ento como supplentc·do pn
drc .~o;';~ l\IarLÍ~lÍnri.odc Alcnc:ll', que opl(mt pcln. 
provmem do Ceara. 

(22) Foi sub:>liluido clcsdc o fim da sessão 
de 18:31 até dins ele .Julho da de 18:3:3 pelo pudee 
Manoel Rodrigues Jat·dim. 

(23) Nas sessões d? 1832 e 1833 foi sub~li
tuido pelo padee Vtller·Io de ·Alvarenga Peneira. 

(24) Falleccndo, substitui.u-o nas sessões ~~e 
1832 e í8:3:3 o padre Fra11C1sco de Paula St
mões. 

(25) Tomou assento como supplente do depu
tado José da Costa Carvalho (ao depois marqnez 
de Mont.e Alegl'e ), que oplára pclit pt•ovincia da 
Bahia. 

(2G) Nas sessões de.l8:H ·~ 18:3:/ f?i substi
túiclo pelo padre Antomo Percu·a H.tbctro. 
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OBSERVAÇÕES 

~ 

Forrw .J)J'Csiclenlcs da camara nesta legislatura os deputados: 

.José da Cosla Cm·valho . 

• Tosé Ribeiro Soares da Rocha. 

Martim Francisco Ribeiro de A11drada. 

Jo;;é Martiniano de Alencar. 

Antonio Paulino Limpo de Abreu. 

Todos os deputados a cujo nome precede o signal X forão posteriormente senadores. 
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1830 

CAMARA DOS ·SRS~ DEPUTADOS. 

Primeira se&s;io'preparatorlaem ~:;de Abril 

Aos 25 dias do mez de Abril do anno de 1830, 
pelas 10 lrol'as da manhã, !'t!Unidos orn sessáo 
prt:paratoria os S1·s. deputadoa nomeados para 
est•1 st:gunda legislatura, na fól'tna do l'cgimento 
íntemo da camara; 

O Sr. Marechal. Pinto: -Achando-nos 
aqui reunidos úOI virtude da lei, cumpre-nus 00• 
mear por acc1amaçiío o . pre~ideute e secretados 
para reger os noasos tralinlhos, e eu lembl'O para 
p1·esidente o Sr. Costa . Carvalho. (Apoiados), e 
para secrt:tarios os Srs. Lirr.po de Abrt:u e Ma1·· 
cellino de Brito. (Apoiados). 

Approvados po~; !lccl!!om!!oç~Q, t9ml!-ril:Q aaseQto 
nas. suas cade1ras o Sr. presidente nomeado, e 
os dous Srs. secretarias. 

O SR. PnesznENTE :-Agora, queirão os Srs. 
deputados mandar :\ m6sa os seus diplomas para 
se verificarem os senhnres que estão presentes. 

Depois de . recebidos na mesa os diplomas de 
lodos os Srs. deputados, o Sr. ·sec·retario disse: 
que se achavão presentes 63 s~nhores, e leu a 
lista eeguinte dos SE:.!!LJllliD.es .: 

Os Srs. : Vicente Ferreira de Castro, Antonio 
J9!lQll,ÍID d\3 Moura, Mano.el do NascimAnto Castro 
e Silva, Manoel Pacheco Pimentel, Júsé Marti, 
niano de Alenear; Francisco de Paula Barros, 
José Rebello .· de Souza Pereira, eleitos pela 
província do Cenrá; José Paulino de Alm<:ida e 
Albuquerque, pelR do ·Rio Grnnde do Norte ; 
Gabrie1 Getulio Monteiro de Mendonça, At,gusto 
Xavier de Carvallio, Joaquim .Mnnoel Carneiro 
da Cunha, Bernardo Lobo de Souza, pela . Pa
rahyba; Sebastião do Rego Barros, Antcnio 
Francisco de Paula . Hollanda Cavalcanti e Albu
querque, Francisco dfl Paula de Almeida e Al· 
buquerque, Emesto Ferreira França, Francisco 
Xavier Pereira de Brito, Venancio Henriques de 
Rezende, Pedro de Araujo Lima, Ignacío de 
Almeida Fortuna, Luiz Francisco de Paula Ctl· 
valcanti, Francisco do Regü Barros, Gervasio Pires 
Ferreira, Manoel Zeferino dos Santos, pela pro
víncia de Pernambuco; Tiburcio Valeriano da· 
Silva Tavares, Joaquim Marianno da Oliveira 
Bello, pela das Alagos; Joaquim Mar~:ellino de 
Brito, pela de Sergipe d'EL-Rei ; Miguel Calmon 
du Pio e Almeida, . Joaquim Francisco Alves 
Branco Muniz Barreto, Antonio Pereira Rebouças, 
Honorato José de Barros Paim. Manoel Maria 
do Amaral, Antonio Parreira .França, .José Ri· 
boiro Soaras da Rochn, Josó da Costa Cm·vnlho, 
plllll d~ Bahia ; Antoniu Jcu1o de Lllssn, Jnsó 
Clllmonto Ptll'llil'u, Junqlli•n (.ivl)o;nh·l!s Ltiuv, Joi\o 
Mandell Viannn, Jol&~ JonqLIIlll .Viotrn Sunto, 
Antonio Jo11ó do Anw•·n.l, Jol':ló Mal'in Piulo l'cl· 

xoto, Antonio de Castro Alvares, pola do Rio da 
J tJn,,iro; Antnnil) Par:~ riP. Barros, Lourenço Pinto 
dll Sá Riht~ll, José da C•;sta Carvalho, pelu de 
S. Paulo; Lucio Soares Teixeira •le G.ouvêa, 
Antoni" l)iuto Qhír;horro da Gama, Jr,sP, Antonio 
da Silva Maia,IH·onori•) rr, rmeto Carneiro de 
Lo.;ão, Antonio ~aulino Limpo de ~breu, Ray
mu:.dn Jusé da. Cunha Matto<, José Bento Leite 
F&rrf:ira ole . Malta, BamurJo B!Jii,;nrit:~ Soares de 
S<>uzn, Ma•·tim Francisco Ribeiro de Andrada, 
José Custo.>rlio Dias, Custodíol José Dias, Baptista 
Caetano de Almeida, pela de Min11s Geraes , 
Candl<.lo Baptista de Oliveira,. Salvador .Tos~ 
Maciel, Joaquim de Oliveira Alvares. pela do 
Rio Grandtl de . S. Pedro do $ul ; e Raymundo 
José da Cunl1a Mattos, tambem eleito por Goyaz. 

·O Sn. PRESIPENTE:-SP.gue-se a nomeação por 
escrutínio de uma commissão composta do 5 
membros para verificar . os poderes dos apresen
tados, e sendo recebidas, e apurarias as lisla9. 
sahirão eleitos os Srs. Lniz Cavalcanti .com 42 
votos, Ferreira de Mello com 38, Muniz Barreto 
com 35, Xavier de Carvalho com 32 e Ernesto 
Ferreira França çóm 2-l, ' 
Propoz-se~ú .. J1~4l. a eleição (l,e..ou,í.J;.a com- -

missão de tres membros para a verítlcaçiio dos 
poderes .dos cinco acima nomendos, e c:orrido o 
escrutínio sa!Jirão os Sr:;. Araujo Lima com 21 
votos, Alenca1· com 16 e Vieira Souto com 12. 

CoÓcluido isto, mandárão-se ái! commissões os 
diplomas com lli netas geraes, e todos os mais 
pupds concernentes ãs eleições, e o Sr. presi
dente leva11t<"oU a sessão a meia hora depois do 
m~io dia.-José da Costa Carvalho, presidente.
Antonio Paulíno Lirt~po de · Ab1·eu, secretario.
Joaquim Ma1•cellino de B1·íta, secretario. 

Segunda sessão preparatorla em ~6 de Abril 

PRESIDEl'iCIA. 1)() SR. COSTA. CARVALHO 

A's 10 horas, aberta a sessão com os membros 
presentes, lida e o.ppr•)Vada a acta da antece
dente; o· Sr. secretttrio Limpo de Abreu ·deu conta 
de existirem . sobre n mesa os diplomas dos Srs. 
Mnnoel Gomes da Fonseca,· e Antonio José da. 
Veiga, nquelle, deputado pela província do Minas 
Geraes, e este, pela de Mntto Gl'úSso, os quaes 
diplomas fado .reu1ettidos â respectiva com missão 
do podere.;, interrompen..to·se d•Jpuis a sessão ató 
ús 1l hurns, !llll «JIIO continuou, Cl então . tevo 
luJ:;nr n leitum ilo seguinttl pal·ucCl' ull cvmmi11aiio 
elo pod~ rlltf CODlflcJStcl c.lo tt·c~ 1M111bros. 



ti SEGUNDA SESSÃ.O l1JtEPAflAT01UA EM '2~ DE ABIUL DE 1830 
l'ArtECF.rt 

«A commíssi'io encnrl'l!garln de oxaminnr o~ ui
plnmns dos Srs. Augusto :Xnvi•:l' do Cnrvnlho, 
deputado eleito piJln província da ParnltyiJa do 
Norte; Josó De1•to T...r•ítc Ferreira de 1\:Iello, pela 
J!l'ovincia do Mina~ Gr:mes; Eruesto F·~ rr!lira 
Frnuça c. Luiz Francisco de Pnnl1t Cavalcanti, 
pfJln pr.wírJCÍft tlo Pt!l'nambuco; o Jon.,uím Alves 
Muniz D11rr~to, pela provinda da B;rhirt ; e que 
suo lllf.Hl1bros da. cummissiin dos cinco, achou que 
os quatm pri111eíros diplomas estnwJ,, conformes 
à lei e RB ar.tas gcrac·S dns riJRfii~CtJVIlS provin
cins po1lem os ditos senhores Ro•·em reconhecidos 
p.w deputados: e qunnt" ao diploma do Sr. 1\Iuniz 
Bnrreto, supposto clle esteja conforme á lei, e 
á neta geral da província ·ua D:rhia, todavia, oc
corren:to cluvidas soí.rre A apumçii•> das listas em 
um dos collegíoi! dn dita província ; pal'llce á 
commíssiio que fi'lue n votação sohre a vcrificor.ão 
deste diploma depP.nd~nte dn qu& s!) to,,ar· a 
respP.ito dns elllições da'jtlf·lln província, á vista 
do paracer que a commissilo <;los poderes tleve 
apre,;entnr. 

<<Paço da camara rios deputndns, 2G de Abril 
'de 1850.-José Joqquirn V1ei1·a SoutrJ.-J. M. 
de Alenca,·.-Ped,·o de A1·aujo Lima." 

Enti:ando em . disc::n:~sào, fl :.;endo approva!lo em 
ambas as snas part~s, o Sr. prosid•m te declarou 
deputaclns aos Srs. Augusto Xavier dr, Carvallro, 
José . Bento LdtP. . Fr:rreiro d~ Mello, Ernesto Jt'er· 
rr.irn França ll Luiz Francisc•r de Paula Cavalcanti. 
Isto find•l, inte~rompeu·se segunda vez a sessão, 
a qual proseguw à uma hora e meia, qu" foi 
quando a commissiio de poderes, composta de cinco 
~embros apresentou o s..,guinte parecer que foi 
lido pelo Sr. Luiz Cavalcanti. • 

PARECER 

. ~~A commissão do pod.e1·es, depois de ter cxa
lnmado e confrontado os diplomas dos Srs. de
put!!do)S co!_n ns colllpetentf's actas, e estas com 
as IIIStJ"Ucçoes de 26 de Março de 18'H, e reso
luçiio.~e 20 de ~ul~o de 1828, .achou IPgaes nas 
resp•:Clivas provmcins os segumtes Srs. depu
tados. 

------·--.-No· Cea)·á 

<< Os Srs. : José l\{artlnianno de Alencar, Ma
nor-!1 do Nascimento Castro e Silva, Vic•mte 
Ferreira de Castro !l :;ilva, José R>lbello de 
s.ouza Pereira, Ma-noel Pacheco Pimentel, Fran~ 
c1sco de Paul" Barros, Antonio Joaquim de 
Moura. 

Rio Grande do NoJ•te 

<< O SI'.: José Paulino de Almeida e Albuquerque. 

Pm·ahyba 

« Os Srs.: Joaquim Manoel Carneiro da Cunha, 
Bernardo Lobo de Souza, Gabriel Getulio Mon
teiro de Mendonça. 

" N. B.-Nos diplomas, e neta geral desta pro
vincilt apparece . uma · deelaraçã•J fdta onza dias 
depois ua apuração geral, onde se mostra .que 
:\ vista de um officio du secretario dn collegio 
eleitot·al da Villa do Pillar, que acompanhou uma 
se~unda cópia da acta da eleição dos deputados, 
declarando ter havido engano na neta primeira
mente enviada, proced&u a camara da cidtlde a 
uma escrupulosa conferencia, .· e achou faltar na 
sobred1ta primeira acta a dechração de vinte e 
cincl) votos, que naquelle collegio recahirão sobre 
o Sr. Joaquim M•moel Carneiro da Cunha, cons
tantes da 2• cópia, que combina com a que veio 
dirigida á secretaria de estado. 

cc Como poróm estes 25 votos RÓ fizcriio a dill'c
rcn~a tle .:nlloc"r no pl'imr:íro lugnt• ,JnFI elr:itos ao 
sobredito Sr. Carneiro dn Cunha, qtl!J alil\s Hc.:!lrin 
o segundo entrA os cinc\l deputados <.la sua pro
víncia, c uiio eHtít na neta elflilorul o epgano; 
mas só na cópia delta, ó 'la parecer n corntnJssrio 
que a mencionadrt tlecla•·açi!o n~P faz 'duvida na 
eleição da província. 

Em Pernambuco 

« Os .Srs. : Pedro ele Aranjo Limo, Anto:rio Fron
. cisco do Paula Hr.•llauda, Franci~co de Paula de 
Alml:'ídn e AlhuqueJ'I'pie, Gerva>~io Pires Fcl'reirn, 
St:bflstiãu do Rego Barros, Veuancio llenriques 
de Rezeude, Fraucisco do Regtl Barros, Frnn1:isco 
Xavilll' p,,ro:ira de Brito, Ignai:io de Almeida For
tuna c Manoel Z~fr:ríno dos Santos. 

<< N. B. O Sr. Venancio Henriques de Rezende 
tem contra si a votação da maioria do collegio 
elnitornl do Recife, que a titulo de fult11 d•1 ren
dimento pela lei t:xi~itlo, rejeitou 2lí votos sobre 
ellu recnhidos; mas a commiss110 respdtando a 
maioria de votos existentes em favor delle nos 
outros collegíos da província, é de parecer que 
se . julgue legal o seu diploma. 

A.la{lóas 

<c Os Srs.: Joaquim Mnrianno ile Oliveira Bello, 
Tiburcio Vah.rianno da Silva Tuvares. 

Sergipe 

<<O Sr. Joaquim Marcellino de Brito. 

Bahia 

<I Os Srs.: Antonio Fe.rr.eira Fmnça, Honorato 
José d., ·Barros Paim, Miguel Calmon du Pin . e 
Altneida, Francisco de Paula de Aranjo u Almeida, 
Manoel Ma1·ia <.J,., Amllral, . Antonio Pereira Re
bouças. Jo,é' Carl•JS p.,reira de Almeida TorrAs, 
José Ribi!iro Soares da Rocha, José da Costa 
Carvalho, Joaquim Francisco Alves Branco Muniz 
Barreto. -

" N B. Nesta província os eleitores das frcgu~ 
zias da Carunhnnha e Rw d.l.l.!LEgnas, por sua 

. particulãf" ·dtlliberar;lio se reunirão no arraial ela 
Carunhanha, e votárão para deputados em dia 
marcadu p~lo juiz daq11elle julg11do, sem que a 
lei ou autorídaJe competente, tive~~e declarado 
aquelle lugar como cabeça de circulo eleit9ral. 

<<Como pois a votação de um Ulh:ollegio não foi 
attrmtlida na apu,.açào geral pelá · camara da ci
dade, é de parecer a commíssão que essa falta 
não faz duvid11 na eleição da ·província. 

" O eollegio eleítoral da villa da Cachoeira ultra
passando os limites de suas attribuições. quiz 
forçar 33 eleitores a apresentarem novas listas 
de pessons para deputados, anuullando as que 
elles tinhão apreseu tado, por estar nellas com
templado o Dr. Antonio Vnz de Carvalho; e recu
sando este~ de o fazerem, fui inteiramente rejeitada 
a totalidade · das sobro·lit •S 33 listas, e estas quei
madas com as demais . lista:i do cullt>gio. 

« Daqui rtJsulta faltar na eluiç1i•1 d11 província o 
numero rie 33 votos, quo no ea~o de recahirem 
sobre os nctuaeo~ supplent~s, podariii•J · fazer ditfa
rença em al~um dos dllputados do mflnoe votos. 

" Como porém hoje, apnradas as eleições, o sabi· 
dos os votos, ni'io se póde remediar oste mnl, o 
não deve a província deixar de ser ropreeontadn; 
é de parecer n commis5âo que so jul ~ue valida 
a elr.ição dn província, devendo de fnturo tomar
se .alguma deliberação, que remedêe tão crimi· 
nosos excessos .. -

G()yaz 

c< O .Sr. RaymundoJosé dn Cunha 1\Iattos. 
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Malto G1•osso 

<<O Sr. Antonio José da Veigc1. 

M ínas · Oe1·ctcs 

<< Os Brs.: Jo~é 0ustodio Dias, José Antonio da 
Silva Maia, CuHt11riio .José DiaR, A11tonio Paulino 
Limpo de Abreu, Manoel Gomes da Fcnw:ca, 
Baptista Caetano de A.lmeicln, Antonio Pintv 
ChiclHJrro da G&ma, Honorio HfH'rneto Cal'neiro 
Ldio, Ma1.'tim Francisco Ribeiro de Andrada, B•.•r· 
na1·do J3rtlisario SoarP.s de tiuuza, Bernardo Pm eira 
de Vasconcellos, l~varist•) Fendra da Veiga, 
João Ant.,nío de Lemos o Ant:.nio M•1ría dcJ Molll'a, 

<< N. JJ. Os Srs. Raymunf)O J•>SÓ da Cunha :\·Jattos 
e José Martiniauo Je Alencar forào legalmente 
eleitc•s deputatl<H! por est1t província, coliJo porém 
este é tambt:JnJ eleito ptda pr11vincia UI) Ceará de sna 
natut·alidade, e aqllelle pela de Gtoyaz, cuja no· 
meação deve preval~cer pela maioria de vot"s 
relativamente á sua menor população, comparada 
com a de Minas G!lraes; a com missão é de pa· 
riJcet· que entrem dous suppleutes po1· esta pro· 
víncia, cuja apuração recnhc r.''' Srs. gvari:>to 
Ferreira da Veiga e João Antonio de Lemos, 
que podem ser chamados por estarem nesta ccirtt!, 

<<O Sr. Lucio Soares Teixeira de Gouvêa, foi 
nomeado minítltro e sect·etarío dll estado p(}r 
decreto imperial de 22 de Novembro de 1828, 
quando ·se tinha curnpletado a votaçii.opara depu
tados desta província, posto que não esti vesStJ 
ainda feita a aput'ação gP.rul na camara da ca· 
pital; e c,,mo elle foi legalmente eleito depllta,Jo 
por esta província, entende a commissão q1le i:lle 
deixou vago o seu luj:(ar nesta camal'a, e se deve 
proeeder a nova eleição em virtude do art. 29 
da constituição. 

Rio de Janeí•·o 

<I Üi! St·s.: Antonio José do Amaral, Antonio João 
de Le~sa, João Ment.les Vianna, José M •ria Pinto 
Peixoto, José Ulementtl Pereira, Jo,é Joaquim 
Vieira Souto, Joaquim Gonçalves Lédo, Antonio 
de Castro Alvares. 

S. Paulo 

((Os Srs. Antonio Paes do Barros, Françi:>co 
de Paula Souza, Diogo Antonio Fdjó, Raphael 
Tobias de Aguiar, Jusé Conêa PachcJCc•, .Manoel 
Joaquim de Ornellas, Rodrígo Antonio Monteiro 
do Barros. , 

« N. B. O Sr. Jo~é da Costa Carvalho legalmente 
l'lleito por esta província tambem o é pela da 
Bahia de sua natur"lidadi.l ; e por isso é de 
parecer a commis~ão quo se mande a camarada 
cidade de S .. Paulo apurar o immedíato em votos. 

''Nesta província o c . .Ilegio <.la villa de Taubaté 
procedeu segunda vez a eleição de deputados !JOI' 
enteucler ter fi<:ado sem f;ffdt,J a primeira eleíçiio 
com a publicação da resvlução de 29 de .Julho 
de 18·28, iJ rcnwttentlo para a capital da pt·ovíocia 
cópia nuthentica de uma tl outra aeta, a camara 
prúcodeu á aptn·aç:lo pt:la iHlgttnda eleiç~io. 

<< Entende a commisHàtl que posto a primeira 
eleição fossil valida, e como feita em confonuid:~de 
da lei existente, ClHlttudo a sobredita rc:solução 
n:Io dei)!;OU claro es'te ponto e 'por isso os eleitor e~. 
tendo or:casião de euuuciar novamente a su' von
tade, tíverão o poder de reiterar os seus votos 
sobre o~ primeiros eleitos ; e cou:~eguintemente 
na cvl!isão de duas eleições validas, deve pre;va
l6CIJI' u ulti111a fundada na mais moderna vontade 
dos eleíto&·es, e na ld actualmente em vigor. 

Rio G1•and.: elo Sul 
« Niio se acha no arcbivo desta çamo.ra a acta 

ieral da npuraQiio dos deputados dosdo o muxímo 

ate} o mini mo nu moro dos eleitos; mas só a se
gunda acta e"pecial Hómente dos nomm! doH depu· 
t•Hlos, por isso a cornmíssi.icJ nlio podendo interpôr 
o Rf:tt JUÍZO sc,bt·c a eleiçtio desta proviucil•, por. 
falta dm1 ta p•içn . es:~,ncial ; ó de rcal'ccer que se 
otlicie ao govumo, retJUillitrmdo a sobredita acta 
gel'al. 

<<Paço da camara dos dr.putados, 2(j drj Abril de 
18:30.-Lui.::- Cavalcanti. -J o.~é Bento Leite Fer1'di1·a 
àe Mello.-Augusto Xaviw àtJCa,·valho.-Joaquím 
Fhtncísco Alves Branco Muni: Ba,.,·eto, não 
int .. rvin•lfl na partll rclaLiva á prr.vincla da Bahia. 
-Ernesto Fel'l'ei,-a F1·an-;a.)) 

O Mr•:SltO Sn. C.WALCANTI: ·- St·. presidente, eu 
reqn.,ir •. • que se pa•;a hojfl masmn a acb geral au 
gvverno, Stlja qual fóJ' a deci:;ão que se torne 
sobre o parecer, porc1ue isto doVI.l sor independente 
de appravaç:io do parecer. 

O Sn.. EltNEST<> : -Sou de parecer que se ponha 
á votar;iío o parecer da co111rnisaão, r«lativo aos 
::irs. deputados do Rio Grande do Su.l. 

O Sn.. Luiz ÜAVALCA:<~TI:-'Eil não me o oponho ao 
qua diz o Sr. deputado, o quo desejo ó, que não 
se trate por ora dessa parte do parr~cer da cr1m• 
mís~ão. Póde-se ofJit:iar ao governo, e pedir a 
neta geral independente de se approvar o parecer. 
O mau requerimento não tem nada com o parecer 
da commissão, porque .essa acta deve vil· inde· 
pendente de tudo, por ser indi8pensavcl.. 

Posto á votação pelo Sr. presidente, se devia 
officinr·sn hoje rne;;mo ao governo, pedindo a acta 
geral do Rio GmuJe do 8ul, decidio que sirn. 

Enttio tendo o Sr. pr.1sidento rdlectí•Jo que 
convinha que <J d~bat'l v"rsas;;;e separadamente 
sob1·e a eleiçiio de cada Utna da:=! províncias, se
gun•io a OJ:d>Jrn porque no parecer e:; tavão elas
siticatlas, entrou este em. discussão pela maneira 
seguinte: 

1.• Quanto á provincia do Ceará, foi approvado, 
e o Sr. presidente d~clar •• u df'putarlus ao:1 Srs. 
J. Martiniano de Alunca1•, l\L N. d~ Castro A Silva, 
V. P. de Casti'O e Silva, J. R. tla ::iou;~;a Pereira, 
M. Pacheco Pimentt:l, F. di.l Paula Ban·os · (J A. 
Joaquim de Moura. 

2.• Quanto á~1·ovíncia do Rio Grande do Nort.e, 
-· 'foi approvado, é-õ"Sr. presidento de•:larou depu

tadu ao Sr. José l:'aulino de Almeida o Albu
querqut'!. 

3.• Quanto á província da Parahyha, foi appro
vauo, oj o Sr. pn:siuente declarou. lieputaclos aos 
Srs. J. M. Carneiro t.la Uu'nha, B. Lobo ue S.;ouza 
e G. G. Moutdro de 1\It~ndouça. 

'1..• Qu:mto á proviucía de Pernambuco: disse 

o St·. :E-~ouandu. Cu.vtllcanti:-Sr. presi
dente, a cliscussiio destt:l pat·ecúr é prematura, e deve 
sem auvidt\ ser >~diada p:11•a ser tlis,:utilll) com conhc
círnento e meditação, pelo menos na parte em que a 
commissãü entri\ em duvitla ; todav1a se a camara 
tt;~m entendido 4ue se P·•di~t discutir, e tem Voltado 
até aqtli, porque o !Jarecer niio tem trazido maiores 
imp~c;lim!lntos; porém nP.stas questõ .. s de umis im~ 
p.:.1·tancia, t~lll q•1e enlra em duvitia á commissão, 
deve ~wr adiado por<.Jue não basta que os collegios 
eleitora.,); j 11lgu•!Jn legalmente eleito o seu deputado; 
tambelll nós o devemo)S reconhecet· depoi::1 que 
examintnmos s~:> está eleito com todas as for
malit.lt~d<lll d•L lei ; o nosso dever não é só o 
venficarm·•S se são os mesmo~ qua o;:; collegios 
elegêr:io, mas dev.:~uos tambtHll examinar escru
pu1"sllmente ~e possu<Jm as qualidadas que a 
constituição exige, por isso peco que essa pat'te 
do parecer da conuniss:i•) sobre o Sr. deputado 
Veuuucio fique odiada, assim como que todas as 
partes do p~recer da. com missão, em que não h a 
duvida, poliem ser appruvadas. 

o ::ia. PaESIDENTE :-O parecer está adia·lo pela 
hora. 



H> TERCEIRA. SESS,\0 PREPAHATOUIA EM 2i DE ABRIL DE 1830 
O Sn. En~m~·ro :- Sr. presidente, cu peço a 

prorognçiio da sc~ ss:i,,. 

o s" . . To•f; J>AULr:-:o D" :\r.nt:QUEnQU" :-Eu 
penso qull n:·ao hn Hrc~ssiilndn de llr. prnrol(ar n. 
SP.ss:i''• \'isto o que p(lnt.lcrou o Sr. HrJllnnda 
Cnvnlcnnti. 

Proposta :"1 votnç1i•1, n:'io passou n prom~nçiio. 
Leu-se o st'gniuto olltcio do ministro do im· 

perío: 
" Illm. c Exm. Sr.-Accuso a rccr:pção do 

officio qu•~ V. Ex:. mo dirigi o com n c.lata rlc 
hontem, em que p~rtit!ípa a nomcnçiio que ~c fer. 
do prcsíliente .c s~crr.taric.s pnra servirem nns 
nctune;: se;:;:ões prcp:mltol'Íns fJUH precedem á so· 
Jemnc il.;:toll:.ç:io da nssc>mblén gernllegiHintivo. ;o 
que participo n V. Ex. para ser presente na cnrnara 
do~ Srs. cl eputndos, 

a D~os ~unrde · rt V. Ex.-Pnr;o, nm2G(leAbril 
de 1:;:::0.- J[a1'fJltiJ:: lle Caravr:llos.-~r. Ant•.111i0 
Pnnlino I.ímpo de Abreu. H-Fiçou a camaro. in · 
t ·Jir:1da. . . 

O Sn. PnEsrDr;xTP. deu pnrn ordem ·do dia a 
continuaç:io · ,Jn mesmn c.liscn~são, e levantem -se 
a :'cs~~., i:s c! nas homs.-J os e rla Costr1. . Can;alho, 
pr~siJentc.-.Toaqzcim ;vlrtrcellí11o de Bl"ito, sccre· 
tario.-Anton·ío Paulino Limpo de .Abreu, secre· 
tario. 

Tereeira sessão preparatoria em 27 1lcAba•il 

l'llESIDEXCIA LO SR, CIJSTA CARVAf,HO 

mnrn rleve exigir quA o fnr;n. Um cidadão 
quo trnr. o Hl'lU díplnwa lnp,nl f\ (lr.putrtdo, e mn
qaant ... S•J não tiCCide o contrario deve :tquí ost~r 
j' l'(!SI!ntP.. 

o sr·. carn<>lr<:> <ln. CÚnlla :- Ni\o Rn 
póde nP.gnr quu ellr. tc1rn . dirdto de f:lllar, qttando 
Rn trnln do um objr.l!t• •, que lhe ;Jiz resp11ito; 
prll'l1lll ,.IJ., niio fJUer e~trir pr~;s~Hte, não qtler 
dcf,mde:· ncgocins d•:Rtn nntnrc::zn : se RO tratasse 
da sua honra entiio sim, ellr. a defenueria, mas 
neslo ponto olle uiio r1uer insistir, e qur!r l'll· 
iirnr·sc, e portanto n camura deve permittit· que 
o faca. 

Q S•·· Lui:r. CavaLca.nt1: -Sr. presi· 
dente, . (1uvi dizer quP. . nó11, quo somos deputados 
ref.if)itns, tínhnm,ls um diploma melhor do que 
tem o Sr. Rezende; ainda nfto se votou sobre o 
seu · cliplomil, e pot· isso tflm o mesmo direito 
de estor aqni como nós t•!mos; isto são ns prí· 
m0ir<ts <:~t>ssões pr•·pnrntrJri its, e ntio ha riu vida qnll . 
pó da estar presente, só ·com o dipl<rma de depu· 
tndo tleslll carnara, e eut,.:ndo que não póde ser 
compeli ido n c:lr.ixnr do r.star aqui: se quer rdi- · 
rar·se, isso ó ·outra cou~a. 

o Sr. Maia:-:- Sr. prP.siu~nte, pnrR mo 
explicar. Eu conhP.ço rptP. nó• somos l~itímo,; 
deputados pelo~ diploma!! que nr,s classifir.ar, tal!!:, 
pela ronit~ria da opini:i<J pttbllca, poróm esta 
o::;iniiio cessa desde qua hn duvida no diploma ; 
portanto, logc> que hn duvida suspende-se o eff,·ito 
do diploma de qualquer d!l nós, e lka ;:p,m 
título: isto é o qne r,u di;;c•c, c qno portantn o 
Sr. Rr,zende n1io podia fali!). r emqnantv se nii•> 
vr:rificasse O . SE!U diploma. · 

Ab~rtn n soss1io its dez horas com os Srs. de· 
pt!L:ldos prc~ellt·~s. leu o Sr. sr·cretaJ:iO Limpo o Sr . . Ernost;~ ,..:.. sr; presidente, en jul~o . 
de . Abreu a acta da anteced~nte, . que foi appro· escusnda · I'Sta di ~cussão, mnít, mais porque P.llo 
varla. · sil rc:tiNu. nt<m todos os d~putados têm .a c,>m~tlm 

Vierfio á mesa os tlíplomns dr>S Srs. · Bernardo n ecel<~nría pnra serena rc.presp.ntantes da na~ii·1 ; 
PHeira de Va:;conc:ellos " Raph:iel ·Tvbi:ts de pód•: haver ral~um Sr. tlepntado que não llmiftn 
A~niar, eleito~. o primdru pela provi ncia de :Mínr.s todas a~ verdades que sabe .a respeita de algum 
Gürae:o<, P. o s eg>tnrln pdn Jc :::;. Paulo, que for:io ontro que sejn, tenha sido, ou possa ser mi· 
rernellidos i1 c<•ulllrissiiu ch: podr,res. nistro rle eRtado, c que por isto fuja á .occasiiio 

Entrou-se na rnntP.ritl da. nrd.:tu do dia, prin" de as dizer. 
cipian~o _a discus-;:io pela _rartu dil p·,rr•rror da o Sr .• ~o~Qt.1 ç~!ll ;-O Sr. deputado que 
c~mrn~ss"o ele pc·d~1re~. relnu.;a aos _Srs. d•;·puLad~~ inclícou, e que fez rr:tirar 0 s~. ·Rezende, qui~ 
dt:. P~;• nambuco que ll!!.lla fic.&dO.IIclJ!l•l!l . n.1 . SfSS•,·~ · ··- ·dll viciar da 11•!\alídacle do ~eu d•plr,ma; eU e estr1 
anttceaente. n11s círen mstaucias de t•)ma•· · ass;wto, aiuda que 

o Sr. ' ::u:aia:- St·. presitlenLe, pedi a pal•l · u:~c,· r:St(•jn ua discussiio presente; porém . •!Nt•: 
.-rn pda r:rdf:m. Nest11 da ;;cussào o ::ir. Venancio princÍf•Í•' rrà(J dcwe pr.;valecl'r, pnrq!le se agor;l o 
H~nriqU•JS ti E: Ro:zcnde pnrP.c···nu' quP. uão póllr: . t.;, r a respdto de um só d~::putado, poll.e nevntecr.t· 
Yi•Z 111:tiYa, ru~m .. pa~,;cvn. En e:<tnu p •. rsnnrliJo n mes1un a tod: .s os . dtl unm . provrncta em gerul, 
que esta cnrrHt'it Ih~ fará justic;a .em nppc·n,·or o qu·~ entiio seriii•) IJbri:;:adiJS a rtltirarem-se, ll 
parec<"r tl •1 cr.tumis,;iiu. cu a,; !Jor tora C11llmJo lfU" nsl\Íil1 lil:1ll'Ín a canwra inhihiJa dP; CO!ltlnua_r. u s 
dlc, n:io pódH fnllar. . seus tnabatho~, o . pc.r e;;ta munetra tll~tdrda . a 

Se t.ós faliltlll• o ~, e rlanv•s votos 11a.; materins nn- s11 rc·uni;'io aqur; mas p•w elle se rettrat· n;to 
tP.ruos a boa fé dc s,.rmos nldtns u.·pntatlus, e fiqul:l em rq~ra, •tne rlt:\':ic. fazer o mesmo r,s 
por isso podtiii•IS fallar e vot"r; purém, logo quc! estiverem em id~ntica:; circumst~ncta~; elle:! 
que ;;obr.; o · diplonu1 de qualquer Sa·. deptH~<do t~rii•J a corugem noc~ssaria para argurr seJa que:n 
se entra em duvida, parece que estfl boa fé fica foL· o culpado. (APOlados.) 
,-~cillante, c por iss? suspenso o _effd~u do seu Como é que um sr, deputado diz que oJie 
dtploma : logo, •J Sr. R~:zt:nda nao. poue fall:1r ta!ve1. se retirasse em respeito de aloum que é, 
nem assentar-:;~ ne~t;: remoto,_ o r.ss1~ eu e!l~ero que !"oi, ou póde ser mi_!listro? Não . esperava 
q uP: t~nba a pruJe . s~ta _de nao ft~llat, . c d<. se OU\'ir sem.-Ihuntes asscrçoes neste recmto. Eu 
rettra~ da pl·esetlte s~ssao, . afim de s•• tratm· de~ta son · de vnto em contrariõ da opinilio do Sr, dc-
quest••o, tl S•• .!'Jle u:s .. . quaz.,r r·stnr· pnr ''s' '• cu puLado que cliz <JUP. 0 Sr. R• ·Zeude deve Tdirar-se 
p.-•;o •pse o Sr : p::• srd r. t.!IA P" · IHJ. pr!" •(·ar,, a 1.;.ta rnzfso cla •lu vida do seu diplotua. D.·m>ti~, 
vot:.:; : :sta ·~~~ P.~t :~ o. :se o :Sr. U..·putaJo f'O•Je cstnt·. n ••P' · i:lu pulrlica é .,10 favor do l:ir. deputado 
ou ' ll:tll pr~""!lll~. . . . . u,nril.jUil>:; ·ue RPzende. 

_0 SH. R:· ~E:-:D. r·: :- .E;l · tenhn dir.,ítod•: fullnre O Sr. Erncsl:n:-E' muitobP!lo odízer•se 
m~gst;nr nr" po.l e d1sput!11'; corutuJo eu. me re· quP. t .. dn~ os rt::presesrtnllt!:S da naçii, 1 1ciio de su~-
trr r~1 para t.:Vlhtr qtu:,tue~. . t~:~nrnr liS :;;cus dar.•itos Sl:'lll I'• .> Sp~.:!tos tcumano~, 

o . Sr. Hollu.:nda:- Sr. pr.;sidflnlr>, p~ço porém :;e i::;;.o !\sSilll r.,sse, n6s llliO teríamos 
a palaVl'iL ,;r,!Jr•· u nrdr.rn. O Sr. R,•zenJo é nf:c~s · vi~to nbso!vf,r o. dous. ministms que o .Brnzil 
sa1 iu, ... ..!!.'! .... dbcutir s" e;;t;~ qu,·~ti\o, . quo e,;L .. ja tinha p .. r crimh<.IS<.•S. Eu d~<s;,jat'ia mnito que: 
pr.s .. ute . . Ell " poderá ncnit .. bo·rn i:;f,,rmnr á essu v•rtude estivcssn a tllda prova, niru:l11 que 
camara sobre · ~ua ; cm'"h?rll: uiio. vote:_ votar é d!JS presijntes n~o tenho principto~ nenhUIJS_ptü·a 
outra cou;;n, poróm o assistir á chscussao, a ca· dazer -. o contrano, por consegumte é llc1to 3 
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maioria da eamnra tleeirlir conCorm<l os }}t\ncip\oi\ 
dn justiça. 

E' hom que appat•&t;a essa r.orngom contra r1s 
hornP.ns poi.lArnHos, pnrn se discutir livt•tmwnte; 
poróm r,•sso vulrll' nocfJ:l5:rrio mio tiVIll'ri() ufl dopu
tados da •nnioria, q11e na can•~m paH;;ndrt deci· 
dirtlo atgunR. c~sos contra o senBo commum c a 
liberdade dos povos. 

O SR. Prtr·:siom~TE propóz á · votação, se o 
Sr. Rezende podia assistir e t(lrnar· parte na uis· 
cussrio. Decidio·se atíirrnativnrnonte. 

o Sr. Vascon.ocUol'l :-Sr. presidente, 
parece-me que se deve põr á votação se o Sr. 
Henríques de Rezende pócle vota1· tambem na 
matP.41ia, porque sendo uma cousa clat·n que o 
Sr. Uezcnde podia discutir, mas que 11ão podia 
assistir ú Vl.ltnçíio por ser ç.mformo ao nosso 
regimeuto; comtudu se nii.<) e$t{\ ü~e\uiào, ueve· 
se quostionar se o Sr. Rei'ende póde votar neste 
caso. 

O Sr. Barreto:- Segundo ouvi dizer, pelo 
regimento não pórle votar; porém nós temos a 
província de S. Paulo e a província Ja Bahitl, 
em que tnmbem ha duviJas em alguns Srs. depu· 
tados. Pergunto se os deputados -dessa província 
devem . assistir á discussão o vota•·, ou se devem 
retirar-se. En fni membro da comíniss1io de p11· 
deres (jU'' dis~P, qne 111in p1Hlía intervir nnss11s 
duvidai!, e qtw 111io era. jnflt ... lir:(ll' umn pnwincin 
S•:m l'•·p•·•·Sf!llllt<;fw uac; .. nrol, · pr.is. ó 11111 objecto 
dll nnllt·• 1unnLa, e po1· 1sso r•·•p•..iro qutl eutre em 
d<:li\.t<:rar;iio s11- d~v<:111 ,,,. u.·on V•Jtar. 

o S•·. J:-Iollanda:-Esta questiio está 
decidida pd·• t'egim•·ut ... Os hourados membros 
que n>irJ I!S~ào ao fnd·• do nosso regimento, 
~vançárão proposições· inc .. mpetentcs. ·Nas sessõtJS 
prepai'Btori;~s . devem-se deei.tir a:~ quostões pelos 
membros presentes, e em qufl não lla du·:ida 
nos seus diplomas, e essas wesmas pl'ovincias 
em que ha duvidas não ficão indefiiiJS;Js, porque 
podem votar os imparciaes em um uu:mbro de 
uma província que seja legitimo, mas quem nos 
diz a nós que o collegio mnndou esse me,.mo 
deputado legitimo ? Neste caso pl)dem assistít· á 
discussão ; mas não á votaçilo: nesta parte ó ne· 
cessario reformar-i) nosl!o regimento.· A questãó
está decidida pelo ref::imento, mas deve·se 
reformar, quem é parte 1Íiio póde votar. O m~m· 
bro de um& p1·ovincia é parte, logo, não póde 
votar. 

O Sn. REZE:< DE :-Eu tenl1o tanto direito como 
outro qualquet St·. deputado; no enhctanto eu 
me t·etiro. 

Nesta occasiii:o o . Sr. Francisco de Paula e 
Souza eleito pela p•·ovincia de :::;, PtlUlo apresentou 
o seu diploma, que foi remetticlo á respectiva 
com missão. 

o SJ". Oarnci:l"o da. ou:nba:- Esta 
matería é hlo simples que não precisa de mais 
observações, mesmo pela maioria dos outr•>S 
collegios elle é deputado, e talvez que esta q:tes· 
tão ventilada nessa outr(J · collegio fosse· filha da 
intriga, porque se formos a entrar na questão 
das 1·enolas que dtJv~ tr:r cada individuo pam 
ser depulaolo, ·talvez que nntito,; cidadãos o niio 
fnssern, p(lrqne só grandes p•·opridarius e ern· 
pr6gados puuli~os,. pod•JI11 v~rificar randao fiX>lS, 
muito print:ipalnwnto no Brazil. Se ross,~ cori)O na 
França, qu<J: p61te ;;r:r eleitor lllJuel\í,\ que p~gar 
uu1· tanto de contribuições ao estado, podia·se 
verifi1:ar. 

O St·. deptltado Rezende quando foi nomeado 
para a a~st:mbiéa constítuintl; tinha e~sa renda 
dA 400fi, !Hirec!'l que este St·. deputado agora não 
póde deixar de o ser. Qualquer· emp1·ego de 
agricult11ra do nosso . paiz pôde dar essa renda. 
Desgt'!lçndnmente nesse collcgio prevnlcceu ll in· 

TOliO 1 

triga ilfl a1gnns mornbrns, talvez esqne.:irlos dos 
hr:ms qne recebo'lriin d1:ssa vietima da tyrannia. 
Q•dzer·•ío privar a 11111 homem de b.;rn de ser 
rr<prc~~ntaute tia sua provin~ia, roubundo·lhe 
cs;m gloria corn actos arbitrarios do governo ; 
ma:i na minha opinião e1l•l uiio precisa do gt·andes 
provns parn so julgar com todas afl proporções, 
e \li)RS q11a1idades de ser•um digno representante 
da naçílo, e mesmo por quo tem a .renda neces· 
sal'in para isso. 

O SI:'. 'rt.al'thn :F'ranclsco:- S;,nboros, 
vós nunca vos acha~t~s investido de maior poder 
nacional, v611 nunca usnstes rle poder mais dis· 
cricionario. Trata·se da verificar poderes ; mas 
todo o poder discricionario é uma t.yr!'lnnia, é 
um principio tle injustír;n, segundo a opinião de 
Platão, Amigos novos da liberdade 1 Vó& podíeis 
1\IIU\ell.l: juiz em vosso lu,((ar a um individuo, por 
informações, e não pude reis limitar o V'OsSo poder? 
Niio tem eis ·que do saio da vossa . propriedade 
saia a tyrannia? Sim, porque podeis ir ali· 
mentar o resto de uma intriga com o' ferrete de 
um representant& da vossa nação I Com effeito 
eu vou entrar na questão d•.> parecer da com
missão que quir. i11Validar a eleição do Sr. Hen· 
riqlle. de Rezende. Eu pezo as nullidades que 
a HJustre commissii:o dfl podel'es passou em si· 
lrmcio. Uma das do diploma do Sr. Rezende é que 
se achava fóra do Bmzil. 

O Sn. C.m:mmo D,\ CuxrrA :-A com missão não 
fal!l)u 11essa~ outras n ullidndes, que fic1io ·corn
prehenclirlas no art. \JG ·do cap. G• da consti· 
tuiçiio. Que qUtlr dizer aqui semelhante nullidade 'l 
E' que aolherio ans gritos !los velhos e dos es· 
ct·avos. Scythas, que siio os que turvarão em 23 
os Jwrísontes brazileir()$, e fizeriio .a desgraçt& 
da patrin. (1\:Iuitos apo'iados ·) 

O. Sr:. MARTm FR,\XC(SC•l :-0 parecer da com· 
mis~ão comprehende [a e 2a parte. Esta versn 
sobr~ a~ condições da P.legibilidade do Sr •. Re· 
zande. A coustituir;iio exige que o elt;ito tenha 
•lOOH de renda provenientes disto ou daquillo 
etc. Diz o Sr. deputado quo mandaria vh· uma 
certitl1io. como era possível? Em outras consti· 
tuições pó de ter -lugar uma certidiio, quando se 

-ma-t·ca· o . q uantit!ltivo-·pelas · carrtri bulçõus ·que se 
pagiio no estado ; pot·érn nó,; não o poJemos 
fazr:r sem Ul11!1 estatística exaeta, nem se devem 
marcar as . rend,ls . que dtí o goveruo, porque 
neste caso seria a camara dos deputados com· 
posta de 111embros do poder. · 

O Sl'. iUL\slre membTO vive·, e vive elle decen· 
temente? Qual é o modo por que vive? E' um 
ecclesia~tic;"• que ó morador de uma cidade a 
mnis opulenta; e se elle subsistia lá, logo, tern 
-100/i de renda. Nós não temos e;;tntistica e não 
podernos object .. r · a falta de semelhante cer• 
tídão. 

Eu voto pelo p~recet• da commissüo; reconheço 
que semellianttJ questão é metaphisica, isto são 
theorias nascidas do desenvolvimento e accão 
da liberdade. O povo quer ver o nosso soffri· 
mente para conseguir a mar.eha da constituição. 
(Apoiado,;.) Quer ver executada a lei constitu· 
cio!><l.l \f.lJlOiado), e não adberiremos? Nó,; co· 
nbeceuJGs ·a opinião pitblica,_ e nós mostraremos 
ao pu!Jlic:o nirnparcial.dade cum que deliberamos, 
o que estttmos . despido~ de toda a espeeie de 
pt·evtJno;iio. (Az1oíaclo~·.) 

o ~r: .Auguo;;t;o :S:avlor de Carvalho:, 
-Elt voto pelo p;trec""'• quu o julgo jaeto. A lei 
deixou aos collegius eleitol'tJes essa nutorillade ; 
e a r11aioda de todos· o:; collegios da província 
o o.ppraV<Jtt ; ainda que a camar•l ti\miJem tem 
alltOriJade de dizer definitivamente o que en
te.nder sobre esta duvida, comtudo como não ba 
prova nonlluma que jnstifi')Ue o contl·ario, p~
l'CCil c.1ovo1' om consequoncia 1\ Cllmtu·ll scgtur . a 
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esta mniorillade; c é funclado nestr. principio 
que se ÍdZ este parecer da connni~siio, de que 
tenho a honra de ser m~mbro, e me parece de 
just;ça, que deve ser approvado. 

o Sr. I·IoJlnn(la. :-Esta qnesUio não é tão 
metaphisica como diz o illustre membro que me 
precedeu; é uma questão de facto, trata·sr de 
reconhe~1· se é legitimo o diploma de um re· 
pt·esentantn da nação. Quantos mais se assen· 
tarem aqui que f•)rem legítimos rl.'presentantes 
da nação, mais apoiaremos ns nossas instituições, 
mais sustentaremos o Rystema constitucional. 
A. constituição exclue cet·tos cirlndiios, desta re· 
presentação. Se nós não cuidarmos nisto exa
ctamente, veremos aqui assentados cidadãos q11e 
não são J•epresentantes da nação. Veremos já 
estrangeiros nomeados, já estrangeiros naturali· 
sados, já criminosos e já libertos, por isso é 
preciso prevenir para as. futuras eleições o exem· 
plo de admittit· taes pesRoas ; portan"to não p..;sso 
consentir que o St·. Rezende tome assento. Elle 
foi excluído de um collegio, existe uma denuncia 
que já f:Ji julgada em um collegio. A. neta diz 
que elle não tem a t·onda annunl, que estava 
fórp. do imperio ; mas a· com missão desprezou 
estas faltas; o llOJll"iado membro tinha de justi· 
ficar que possuía essa renda, ainda que eu estou 
persuadido que a tem. Póde pelos seus talentos 
no pulpíto Ol! em qualquer capellania, ter muito 
mais de . 40úH, porém é necesRario que o Sr; Rc· 
zende mostre · a existeucia disto, e que o col· 
legio obrou illcgalmenle. Portrmto emquar.to o 
Sr. Rezende não mostrar Qllt;J tudo aquilJo: é 
falso, esta camara não o póde admittir, ·havendo 
denuncia de um collegio ; póde te a· nella ass;ento. 
Tratemos de verificar aquelles diplomas . em que 
não ha duvida ... e dep.ois trat.e:nos daqu.elles em 
que a houver. 

O Sr. Carneiro .da Ounha:.-Como se 
trata ·só se tem a renda ou não-e o. Sr-. depu· 
putado que acabou de fallar quer uma justifi· 
cação disto, lembro·me por-se á votação sobre 
este requisito, e ficaria o Sr. deputado satisfeito 
com, ella. Que mais justific'lção quererá o Sr. 
deputado, que não seja a justificaÇão dos rnem· 
bras desta camara sobre uma questão tão simples. 
Todos os mais pontos que se tocarão, não velem 
nada, porque a commissão não tocou nelles, não 
se póde calcular. Eu pediria a votar;ão, com 
ist<? se acabtiVa · esta questão, que me parece 
ma1s que escusada. 

(J...eu-~e ry parecer da commissão a requerimento 
do Sr. J...u1z Cavalcanti, na parte que diz respeito 
ao Sr. Rezende.) 

O $r. Luiz Cavalcante :-Ell Ú<.VO ex" 
plicar o parecer da com missão, queira o s,·. se
cretario fazer-me o favot· de. ler o final delle. 
(Leu·se.) 

A. questão não .é tão simples corno algumas 
pessoas a têm Julgado. Se um estr.wgeiro 
ou um liberto fór nomeado para deputado, che· 
gando aqui, a camara o deve excluir; a camara 
pois não t.em. obrigação de obedecet· aos collegios 
eleitoraes ; a verificação dos podares dos depu
tados é privativa della. O mPsmo decreto de 
Junho de ~828 e_stabeleceu uma como appellação 
d~s coll;,gJO_s ele1tornes para a· .camara : o artigo 
d1z-us duv1das que se notarem serão decididas 

. pelos collegios, sujeit<~ndo-se {i ultima decis:\o da 
respectiva camara •.• Mas o caso não é õ .Qlesmo 
de um . P.strnngeiro ou de um liberto, que é um 
facto dJtlicultoso de aclar11r. A commissão vendo 
votos de um:~ parte pró, e de outra contra não 
pôde ~ar um. v~to decisivo : h_u collegios, 'onde 
se nao susc1ta!'aO essas duvHias c<mtra esse 

"----Sr. deputado; ha outJ::a;i._9nde apparecem, um 
dos quaes nos d~ uma denuncia contra elle. 
A cainara deve conhecer. do facto, como de uma 

appellaçiin do collegio para ella, afim de decidir 
se o útJnunciado. tem 011 n1io o rendimento quo 
He exig•l ; a decisão terminante deste objecto {, 
da carnara dos d"putapps. Um Sr. deputado porém 
disse que (Jecio~ãl) Sll qttet• mais quo n votaçiio 
da camam 1 A. vota•;ão da camara sim é a ultima 
decísíio; mas é preciso molivol:! para fundar esta 
votação; expl.mem-se razões para convencer ns 
Srs. deputados que IIÍio do votar sobr·e esto 
objecto. Niio ha necessidade dll c:ertidõas, mas 
de informações quacsquet·. Um Sr. deputado lem· 
brou que tinha sido desprezada pela commh•siio 
uma informação •;imla nas netas, em que dav:1 
o motivo de e~?tar este senhor fóra do imperio; 
a commissão não desprGsou esse motivo, sim· 
plitícou·o; as notas dizt;Jm que achando-se fóra 
do ímpP.rio, não ti11ha o renâímertto, estou certo 
diste;, porque ns:;isti ao coH~gio eleitoral, o que 
se diz é que elle estava em paiz estrangeiro, e 
niio tinha o rendimento exigido, portanto a com· 
missão· se julgou autorisada para àesprezar esse 
motivo ; as duvidas quo apparecerão, grande~;~ 
ou . pequenaR, apresentou· as á camara; tal por 
exemplo aconteceu com os deputados da Parahybs, 
a cujo respeito pequenas duvida!! forão escrupu· 
losamente apt·esentudas. 

Lembrou outro illustre.deputado, que este senhor 
foi tambern nomeado deputado á assembléa con· 
stítuinte, e que jri existia esta renda: ha muita 
diffe1·ença, nesse tempo não existia a ·constituição, 
o artigo da constituição que marca a renda certa 
pa1·a ser eleito deputado, é invat·iavel. Não quero 
contestar sobre o pareeer dos St·~. deputados, 
mas t•ealmente defendo o parecer da commissão, 
porque não diz que nos submettamos á decisão 
dos collegios eleitoraes, porque está pe1·suadida 
que os collegios é que se devem liujeitar á de· 
cisão da cnmara: mas o que digo é no mesmo 
sentido dos Srs. deputados, que o que a camara 
decidir ó o que se ba de adoptar. 

O Si" .. Paula c Souza :...;.Um Sr. deputado 
parece-me que pedio o adiamento, mas se ainda 
não se pedio, eu o pedirei ; a minha opinião ó 
que fique adiada estas e as mais questões íden· 
ticas para, depois que formarmos casa, verifí· 
carmos os diplomas deste . ou daquelle Sr. de· 
putado, sobre que houverem duvidas. Um Sr. 
deputado já pedio a palavra, se assim fór, póde· 
se pa~sm· muilos dins sem· a,;::~entat·mos em consa 
algumn. Se os· senhores me quizerem apoiar para 
se adiar esta questão até formarmos casa, P.Dtão 
tratar~ mos deste negocio. 

O Sr. Cust:odio Din.s:-:-Estll questão não 
me parece admitLir adiamento, ella está q11asi 
a findar-se; para que hnvemo.- de estar a adiar 
a dist:LlSsiio sobre esta questão, se ella está 
quasi. a findar 'l . Meu voto ó que ella se acabl', 
estou bem certo que não ha maioria de votação 
sobre a subot•ilinação que devem ter os collegios 
eleitornes ás camaras; a !lega-se· uma accusação 
de uma fra1:ção de um collegi'l eleitoral, talvez 
o menor, opponho·m!l a isso, portanto o meu 
voto é que não se admitta o adiamento, qunn.lo 
esta materia já está. tão discutida. 

o Sr ..•••..•..••.......•••. :- Segundo creio, 
fui eu quem- ·primeiro propoz que se adiassem 
as que8tões sobre aquelles Srs. deputaJos, cuj••S 
diplomas~ a respeito da sua legalidade, otrere· 
cessem alguma duvida; mas este meu paracer 
não comprehende o Sr. H~nriques de .Rezende. 
Porta1•to voto pelo adiamentv, qua11tl) aoR.mais 
diplomas, não por este que Já tem sotrl"ido tão 
longa discussão. 

o Sl". Paula o Souza.:.- Tambem sou 
deste · pat·ecer se a .camara jqlga j!l a ma teria 
.bastante elucidada ; vença-se este, e passemos a 
trat~r ·de outros, adiando aquelles que offerecllm 
~u.vidas. 
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O Sr. Lul:.: cavaloan·to : -O dia 3 de 

Mui o E!stá n chegar ; é preciso que nós partir: i· 
pem(}s ao govemo o numl:lro de deputados até 
ilepoiR de amanhil para ter tempo de vir a resposta 
do minist.ro, e seguirem·se outros netos tJrepa· 
ratllrios á installaç1io da assembléa. Diz-so que 
n dii!CUI!Síio solll'e .esta 'luestão está terminada, 
e que se acabe de discutir este ponto, o adiu ·SO 
" discussão quando se otrerecer duvidas sobre 
os diplomas de outros Srs. deputaJos, Ol' !l, isto 
parece·me desigualdade, não espera este senhór, 
os outros hiio de esperar, e por que niio havemos 
de tratar deste quando tratarmos de outros? 
Portqnto voto pelo alliamento, os Srs. deputados 
têm mais dias, ainda que não seja nas sessões 
p•·eparatorias. nós devemos remetter a lista ao 
governo, depois tr,•tnremos deste senhor, o dos 
mais, em cnjos diplomtis se _offerecer nlgurnas 
duvidns. 

o Sr. X.av.lor de Carvall:ao :--Creio que · 
o adiame~to. é necessario, mas não apre::~entando 
uma parc1ahdade otrens1va. Nós devemos alliar 
a materia, quando yemos q':!e hn discussão longa, 
mas o que é prec1so . é nao dar preftlrencia a 
este ou áquellr, Sr. deputado, quando · não pode· 
remos ser tachados de parciaes. Portanto ai.liem· 
se, se fór necessario, todas . as questões em que 
houver qualquer embaraço, e passemos a discutit· 
a legalidade de outros diplomas. 

o sr ... · ... , ................ :-A· camara está 
esclarecida inteiramente sobre este cnso, o Sr. 
Holranda Cavalcanti é o unico que . falia, mas 
fa!la _como 'l Ora approv_a o parecar da eom· 
m13sao, ora reprova . . Nao tem npparecido um 
voto contra o parecer, tem-se fallado n Cavo•·, 
e ha de .ficar a materia adia~a, p•·incipalmentt~ 
quando Já tanto se tem . debat1do '1 Por isso voto 
_contra o adiamento ;. ainda não ouvi um Sr. de· . 
putado que f11llasse contra o Sr. Henriques de 
Rezende, apenas appareceu o Sr. Hollanda . Oa~ 
valcanti, ninguem _aiuda impugnou o parecer, 
para que se ha de pc.is adiar. esta mataria ? 
. O Sr. Hollanda oavaloan'to:-Sr. pre· 
sidente,.o honra.d.o m.emb1·o parece-me .estar pou.co 
pratico nas discussões, porque fallarão quatro Srs. 
depnta,dos, segue·se que já a discussão está aca• 
bada? Não, senhores, r~ão vamos dar exemplos 
muito funestos, . lleiamos impareiaes, a quest;io do 
Sr. Henriques de Rezende é uma questão séria, 
e talvez d11s mais sé1·ias, havemos de ctecidir 
agora pelo Sr. Henriques de Rezende, e adiar a 
questão quando se trata1· dos outros l:;rs. depu
tados 'l Eu não f:1llaria sobre o adiamento se o 
honrado membro niio me viesse desafiar, niio me 
chamas:1o a campo. Não app•·ovo o parecer da 
comrnissii?, po1•que se a. camara entende qne o 
Sr. Henr1ques de Rezenae tem renda sufficiente, 
que pelo conhecimento partict1lar da maioria dos 
membros desta casa, pôde v1r tomar assento, isto 
é inditrerente, diga,se que os collegios eleitoraes 
não o conhecião tão bem . como . aqui nesta ca· 
mara; mas aqui nesta camara estão muitos mem· 
bros que estiverão no collegio eleitoral. (Adia· 
mento, adiamento,) 

E sendo apoiado este adiamento, continuando a 
leitura do parecer, fot·ão declarados deputados pela 
província de Pernambuco .aos Srs. Pedro de Araujo 
Lima, Antonio Francisco de Paula H9llanda Cá.· 
valcanti, Francisco de Paula Almeida e Albuquer· 

.. que; Gervasio Pit·es Ferreira, Sebastião do Rego 
-Banos, Francisco do Re~o B:~rros, Funcisco 
Xavier Pereira de Brito, I~nacio d'AlmeidaFor· 
tuna, Manoel Zeferino dos Santos. 

Tambem' se approvou a parte do parecer · da 
com missão, . relativa ã província. das Alagóas. 
sendo de"clarnrlos deputados por ella os Srs. Joa· 
quim Marianno de Oliveira Bello e 'fiburcio Va· 
leriano Tavares . 

E assim pela y>rovincia de Ser;ipa foi declarado 
<lepntu~o o $t· . . Jonr1uim Marcellino de Brito. 
~~gn10-se n_ dJ.sCtls~ão -:!~ parecer na parte re· 

lnt1va á provmc1n da Bah1a, entdo disse 
o SP. rxoua·n(la. Ca.v~;~-tcanto:-.sr. presi· 

dente, o adiament.o aqui não póde ter lugar. 
(Pódc, P.óde. } Eu rno~tro como niio pôde ter lugar 
a .re~pe1.to. de certos membros, dnquelles Srs., 
CuJa ma1úr1a excedctt de 30 votos ou 32, o pri· 
!lJCÍro supplentc são legitimamente nomeado, por 
1sso os quA se apurarem são lof(itimamcnte no· 
meados, sobro estes nfio ha duv1da nenhuma, se 
a commissão extremasse o numero de vot•JS destes 
membros, sa apresentas~:~e estas reflexõas sobre o 
numero d.e votos de cada um, não se envolveria 
duvida alguma, isto é muito clarl), por isso so1~ 
rio par~cer que a duvida versa sobre aqudles 
deputados que podem ser apurados pela altr:raçiio 
de :32 votos, para isso quizera mandar urna 
emenda. · 

o Sr. Paula e Souza :-Parece·me qno 
não devo ter lugar esta questão pAio que jt\ so 
venceu; Que se venceu agora? Que se disse? 
Que se adülsse toda a mataria sobre o que . hou· 
vcsse duvida, logo, não se pórte derogar aquillo 
que agora mesmo.se decidia, por isso âe nenhum 
modo se deve admitir discussão sobre esta ma~ 
teria ; por ser contra aquillo mesmo que se acabC>u 
de votnr. 

O SR. PRESIDENTE :-Conforme o vencido creio 
qne não póde haver ài:.cussiio. 

Q Sr. Luiz Oavaica.n'to :-A discussão está 
mesmo mostrando como se enterade o adiamento, 
mas _ foi sobre os qne houvessem duvidas, resta 
agora applicar a generalidade do que se venceu. 
E:~tou que o requerimento agora feito está con· 
forme, ninguem duvidou da maioridade, veja-se 
quaes forão os que obtiverão maior numero de 
votos, e e11tes entraráõ. · · 

. ... O SR,-PREsiOENTE~Pareee·me qu&-esta pri· . 
maíra parto do parecer está comprehendida no 
que jfl se venceu. · 

o Sr. Vasconcellos :.,..Quanto a mim, não 
está comprehendida· na votação que acabou de 
ter lugar, não ha . duvida contra o parecer da 
commissão nesta parte, porque não tem sido'com; 
batido ; por consequencia, se .não ha duvidas, se 
nenhum Sr. deputado tem pedido a palavra contra 
o parecet· da commissão, éomo se póde entender 
que este cas" e~tá comprehendido no adiamento 
geral ? Appareção as duvidas, se é que existem. 
A commis;;ão approva a eleição, reconhece depu· 
tndos da · Bahia todos os senhores que tõm apra. 
sentado _seus diplomas, po1· isso não tenho t!scru· 
pulo algum para votar pela eleição, se houver 
algum Sr. deputado que combata v pnrecer da 
commissüo, então r.onforme as rnzões que pro: 
duzir, podemos mudar de opinião; mss no cas:. 
em questão julgo não existem duvidas. 

o Sr. Paula o Souza :-Hei de votar 
pelo parecer da commissão, Sr. presidente, mas 
parece-me que elle está comprehendido no adia· 
mento geral: votou-se que todo o diploma, sobre 
que houvessem duvidas ficasse adiado, ora, neste 
diploma npparecem duvidas, logo, parece que está 
com prehendído na votação ~ Portanto, não entro 
na questão principal da logalidade, hei de votar 

. pelo parecer da com missão; mns-·hei de sustentar 
esta votação, quanto . mais que . em menos de 20 
minutos . se acaba de verificar a legalidade ' de
todos os mais diplomas; depois destes passemos 
áquelles sobre que hajiio duvidas, sobre estes ha 
duvidas, logo, estão comprehendidos na votação. 

• O Sn. PRESIDENTE :-Eu proponho primeira-
mente se tocln esta parto do parecer da com missão 
está compt•ehendida na vota'"ão anteriol'·~ 
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Posto á votnçfio, vcncen~se quo só se r:ompr·o

henriia nn ndiaononto n parto qno ll'ntnva d(lll 
l:ir:.~. d•: toulados, a 1]110111 JHl•lcss•Jfll pr·.-.jrtdicnr ns 
:33 listos, l'lljdtadas no C•Jlle~io f,JI)ir.nra l ufl villa 
d:i Cachooíra, e qne a outra ontrns;;e em dis· 
cussão. · 

Em conscqnencia, á vista da acttl gorai dos 
deputados daqur.lln província, f,mio dfJClnrados 
depntados por elln os St·~. Antonio Pn.nnirn França, 
lionornto José cltJ Barrns Paim, l\1i~uel Calmon 
dn Pin o Almeida, Francisco do Paula de Araujo 
e Alineícla e Manoel 1\inrín do Alllaral. 

Foi t~mbem declarado deputado pelo prnvincia 
de Groyaz o Sr. Raymundo Jusé da Cunh;r Mattos, 
o Sr. Antonio José da Veiga pela de l\:Iutto 
Gros!lo. . . • 

Coutinuou n leitura do parecer, nn pnrlc reloilíva 
á província de Minas Geraes. 

o Sr, ................. : -Quanto ao Sr. Lucic. 
Soares, a duvida que suppõe n connnissiio não 
é funcladl! em leis · terminantes, portanto requeiro 
que se lêa o resto do parecer da commissào, 
quanto ao Sr. Lucio Soare;;. 

O Sn. Pm~~wE:;TE :-A commissiio apresentou 
duvidas sobre o diplomn . . 

O SH .............. (continuando):-Perdóa-me, 
Sr. presidentll, o diploma .f::!Lá legal, agom se se 
julga que ni\o pódíl ser qe:putado por t•ir olle sido 
nomeado ruinhtro de estadn, tl~poi~ de discutirmos, 
então ·poderemos ach<ll' duvidas, ma$ ·no em tanto 
quero que se refiicta sobre isto. . . 

o Sr. Lu.lz Cavalcante :-0 parecer da 
commíssiio nrio 11stá tão claro, ·o artíj:to da con
stituição diz .clarameute. (Leu.) M>IS se apparece 
duvida, se está ou uno cxactnmente comprehen· 
dído no artigo, entendo que deve: ficar adiado. 

o Sr. J::r.ouandu ca.valcante:..,..Approvo 
o parecer da commíssiío nté estu final, mas tem 
uma parte, sobre que é .preciiiofazer urna rdlexii•>, 

--··ll~ta.j_~..!J!!~ -~tq~e se. ~b~mem ~s senhores que es· 
t1verem na cur e. · . -

Eu recorJo.rne que já procedemos de outra ma· 
neira nas outras sessões. Na primeira sessão da 
legislatura passada, na verificação dos poderes 
ainda faltaviio muitos mernbtos, a cnma1·a. tomou 
a deliberação de chamar, · julgo que o St·. Ger
vasio de Queiroz Carreira, e não sei quem outro 
sem diplomas; mas depois não chnm6u ninguem. 
Recordó-me que o Sr. Nunes Pires reclamando 
aqui um deputado da provinc:a do Rio Grando, 
que era professor de grammatíca latina, Florencio 
de tal, a camara não quiz e mandou quo fo:~se 
buscar o seu diploma; se poí:~ foi esta a nossa 
marcha não saiamos della, queria antes que se 
ofiiciasse ao governo para mandar vir os diplo· 
mas a estes deputados, mas não que nós os man-
dassemos chamar. -

Fi.:ando adiada a parte do parecer relativa ao 
Sr. Lucio Soares Teixeira de Gouvêa, e aos dous 
supplentes, por ser comprehendída na decisão 
j~ t?mada •. forão declnudos' deputados pel>l pro
vJncla de Mtnas Geraes, os Srs. José Custodio Dias, 
José Antonio da Silva Maia, Custodio JosP. Dias, 
Antonio Paulino Limpo de Abreu, . Manod Gomes 
da Fonseca, Baptista Caetano de Almcidu, Antonio 
Pinto Chicborro da Gama, . Honol'io Hermeto Car
neiro Leão, Martim .Francisco Ribeiro-de Andrada, 
Bernardo Belisario Soares de. Souza. 

Passou-se á parte do parecer relativo á província 
do Rio de . Jalleiro, El depois de lida disse 

O SR· ......... , •.•. ·.n ....... :-!.embro-me que 
depois da leitura do parecer da commissiio o 
Sr. José Custodio Dias diSSE! ter um requeri me~ to 
re11ervac;lo p11ra quando se tratasse da prwte do 
parecr;lr <ia com missão sobre os deputado,; do Rio· 
de Janeiro, pens.o que ninda e~tá resolvido a de· I 
clarar o seu parecer, I 

o Sr . Guf'toato D1ns :-E1t tP.nho do mo 
oppôr n algnnrn part., de:-tt'' purece•·, appan·c~cndo 
UU .I doCUIIIt:IILto I'JIIO COIIV'<IIÇU. A Ífllp<lfCilllídaJo 
e n j ustit;a sarfiu tWIÍlpi'O O :i <lirH<~ tol'os <los meuc 
vutos nu:;tn 1:nRn; nenhruun paíxiio, nenhum in· 
torcsse rnn fn.rth) vot,u-, pflrtunto semp1·c mo oppo· 
nho a eleição de nlguns mr.mbros, a quem a 
oviní1io publica nill' é fuvnrnvcl. 

O Sn. Pn~;;smEX'm: -0 Sr. deputado diz se oppõe 
í1 clcír;iio de nl~uns membros, a c:ll.ll:lra deliberou 
qrto ficassem adindos ttqunllcs diplomas sobre que 
se 11prcsr.nt~tssem nlgnmas duvida~. 

O S•~· DIA:; :-Nii.n. ímporta, sem certeza 6U me 
opponho á eleiçfio de alguns Jcllos. 

o SL· ................ :-E' n<:cc&sar·io para eu 
votar que o SL'. deputado mo;;tre um motivo, mas 
se. nqni niio tem upplU'tJCÍI]o documentei nenhum 
contral'io á elciçiio, ~A não houve uenhurna de
nuncia, uão se tc,cou ua elegibilidade, porqne 
razão se ha de oppôr? Não sou desta opmiíio, 
nito ha documentos, niio ha quem denuncie; se 
houver tambem ma opporei á quae11quer. 

o Sr. Custodio Dias: -As rcflcxõAs do illus
tre deputadtJ não me podem embaraçar na minha 
opínifio. ·Eu tcmho em vi;;tas que se peça ao 
governo as ftJlicitar,;õoJs que as camaras dirigirão 
a Sua Magestade requisitando a demissão do mi· 
nisterio, e o que ::)ua Magestade respondera a 
essas fdir:itações, Stl pois ·havião motivos para 
e~sa~ felícitar;õe;;, se se er.tr:~va 11os princípios 
do absolutismo, pondo . o r;overno e a nação em 
prova de solfr~:~r ón nmn revolur;iio, ou uma es· 
·cravidiio, é nec,.ssnrio qnA appareçiio · esses escla· 
recimentos, o q11e m•; · darA um docnmento au
thentico; um P.rro desta ord~m não põ.le ser de

. mmc.iado sem appl!.ré'~"''""' pr·nv;os bem fixa,; ; nüo 
estamos fazenr.ln futu1'11S flesHstrosns 1í·camara, O 
futuro é do governo, cnruo 1111tori.latle ),.j:!'ltirua: 
portanto:• este é ur11 <los · nwtivos, e os mnb que 
llei de apresP.ntar a ~"a t.,rnpo ,;o'"l''t"!IL.,, p(l.le 
ser qtH appureçi1o ai..da mais provas, porque 
sem ellas eu nunca accusarei do horrendo crime 
de despotismo a qualquer dos meus collegas. 

0 SR. PRESIDEN'rE :-Não po;;so admittir isto 
em discussão, porquc está decidido que aquíllo 
em que houvesse duvida, não se admittin á dis
cussão, fica reservada a .jnJicação do Sr. depu· 
tado para tempo competente. · 

o Sr. X-Xnllanda Cavalcante :-Se o 
honrado membro, ou a camàru vota que o SÍlllplel! 
dit() de um deputado faz suspender uma eleição, 
então qualque1· dos outros fuz o mesmo, e es
tamos S•)tnpre . empatados sem nada decidi1·mos. 
Eu sou um dos que digo qu'l a elaíçiio do . Sr. 
Clemente Pereir>l deve ser suspensa, mas é ne· 
cessnrio dizerem· se os motivos, é voz publica, e até 
tem sido denunciado em todos os periodicos, como 
querendo attentar contra o systema, é necessario 
que a camara seja indiscreta se admittil· um membro 
destes sem retlectído exame, e não convém por 
ora passar daqui. Como não ha deuuncia alguma 
o diploma é legnl, mas no entretanto, poís que .s.e 
diz ser. inimigo do systema jurado marcado ·pela 
opit.lífio publica, é du absoluta necessidade que 
se examine o fundamento em que ella se est~iba 

o Sr. Paula e . s ou..:u. : -Parece-me que 
tudo que se tem dito é fóra da ordem. Que se 
venceu ? Que todo o diploma sobre que ba du· 
vidas, fique adiado, e como estd está compre· 
he!ll!ido !Hlf?ta 9elibçração d~ · camara, entendo . 
que tudo quanto se tem dito a seu respeito ·é 
fóra da ordem, é .éoPtrl\ o vencido. 

o Sl". Vasco:nce1los:- Sr. presidente, não 
approv!lNí jámaiil que pela simples opposição de 
qualquer Sr. deputado, fique logo suspensa uma 
eleição . . Sou um doii! que pertendem votar cuntra 
o Sr. Clemente l.'et·eh·a, ~as PO emtllnto é ~re· · 
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ciso quo. a camnra Jocidfl por votar;iio se cstn 
qncsf.iw : cst1\ no udianwnto t-:eral, uli ít!i quulqner 
til'. ueputarlo pÓdo.t por : UIIl simples chtr, SIIS· 
pender a eleir;il•J dos mllmbro~ tla camura doá 
dcputa.olos. En julgo quo o Sr. Clamflnto Pertüra 
niio pólio set· reconhecido deputado da nação, 
fOIO se justific!tr, ma2 . para ·suspender a !lUÍl 
eleição, ó necessario uma votação da · camara. 

o Sr. Moia.:- Declaro que esta queetão liüo 
Jlórlo estar énvolvidu na votação da cnmara a 
respeito · do adiamento, o adiamento !oi a res
Jleito das questões qu11 so suscitassem á - vi::~ ta 
da opinião da commi~são de verificação de po
diJI'IlS: a commissiio de verificnr;ão de poderes, 
quançlo suscitou suas duvidas, foi ti vista dos 
documcmtos e papeis quo tinha em vista, as · 
outra~ duvidas que ,uscitiio os Sra. deputados, 
sito contra o no,so regimento, que n:io admítte 
que se apresentnrn duvidas, GUf! não tenhão pre
Stlntes justific:\ÇQQS, por consequencia quando se. 
dt!cidiu que houvesse adiamento, decidíu·se subre 
a qualidade de · duvidns fundadas por sobre do· 
cumentos patent• s; e esta questão não está com·· 
prehendida. no adiamento geral, é preciso attender 
u isto. 

o SI". Cus'todlo Dias:-Qitando eu disse 
que so officiasso ao governo pat·a que mandasse 
a _ cópia da resposta ás felicitações; era para tet• 
na 111inJ:u~ · mão . -qm títnlo, em quo mo iundasse, 
mas por ora vejo-me cl!irigado a fallar sem ter 
documento : eu llei de observr•r o .regimento. 

O Sr .. .... . ....... -Eu creio que não póde 
i;r,ffror discussão, ·o ca,~o já está vencido, como 
biJm disse o Sr . . Paula e Souza, que todo aquelle 
diploma, sobre que . houvesse duvida, ficasse re
~ervado para o fim, apparecem duvidas sobre o 
diploma do Sr. Clemanto Pereira, por cons~quencia 
creio que está envolvido na votação da camara, 
o não se deve innovat· um.i questão que já foi 
decidida. 

O Sr. Luiz Ca.valcanti:..:..(Nc'io se ouiío.) 
-- F·ieando svliada-a- parte do- pareHF· relativa-ao--- 
St•. José Clemente, farão declarados deputados. 
pela província do Rio de Janeiro ••s Srs. Antonio 
.José do Amaral, AntonifJ João de Lessa, João 
Mendes Vianna, José Maria PintOJ Pttixoto, José 
Joaquim Vieira Souto; Joaquim Gonçalves . Lêdo 
e Antoujo do Castro Alvares. 

Co1ntinuou a leitura do . parecer relativo á pro..; 
vincia de S. Paulo, julgando·se não comprehen
dida a ilUa eleição no adiamento venci-lo, foi 
appa·ovado, ficando sómente adiado o qne dizia 
respeito á duplicada eleição, que tambem se 
fizera do Sr. José da Costa C11rvalho para depu· 
tado J?!!la província da Bahia, sendo ern conse
quencta declarauos. deputados por aquella pro
víncia os Srs. Antonio Paes ·de Barros e Lourenço 
Pinto de Sá Ribas; e igualmentt~ os Srs. l<,ran. 
cisco 4e Paula e Souza · e · Rapbael Tobias de 
Aguiar, a cujo rc;speito, a~sim como do Sr. Ber
nardo Pert1ir!l da Vasconcello~. deputado pela 
província de Minas· Goraes, foi lido, e nppro
vad() . o ~eg11inte parecer: 

11 Farão vi:$tos nn coti1mjssiio _de poderes . os 
rliplomas dos Sril. Ft·ancisc<) de f'an111 So11~a e 
Mello e . Raphad Tobias de Aguiar, deputRoJos 
deitos pela província da 8. Pnuh>; e do Sa·. B~.r
uardo Pereira de Vaiconcellos eleito pchi J•rilviucia 
do Miuas: os quaes se achão conf<lrmes com a 
neta, e esta com a lei, occorrendo só,nente quanto 
aos dous primeiro~, o rncto já ~:aferido do col
lt•gio de Taubaté ; e por isso é a commissiio de 
parecer que todos os di~os Srs. podem tomar 
assE:nto e _serem t•oconlltleidos derautndos. . 

" PHçO da camara dos deputados, 27 rio Abril 
de 1830. - J. B. L. Ftwl·ei1·a de Mello. - Lui;: 
CtJvalcanti.~ A. X. de \Ja1·valho.-J. F. A. B. 
Muni~ Bar1·eto.- E1·nes_to ·. Ferl·~:ira França. 11 1 

~eguío-~o a.le~tura ll di:;cnssfio do parecer ro
lnttvt~ n. J!r<iVIIlctu · de S. Poaro do Sul, a cujo 
r•J,;p,nto c.h!i~e: . 

O Sr·. Puulin(> do AU.>n~t•:acrcxno:- O 
pnracr::r ela commissão 1~cerca dos diplomas dos 
deputados desBa pmvíncia, versa sobre um equi• 
voco das i tlsta·ucções das eleições dos deputados. 
E)' de obrigação da capital envinr ai! uctas espe
eta.cs, e nao a neta. gct'!ll. Orn, a acta especial 
existo no arc:hivo, por conseqncncin torne esta 
paa·te do pnrecer á commit~síio. 

o SI". Lu.lz Oava lcun'tl : - Dis,e-sa que 
as instrucçõe>:t niio cxig•Jm a acta geral, quando 
eu julgo que isto é expresso nas instrucções, 
porém podem mrmdar ler as instrucções . para se 
tira1· to<Ja a duvida. Além de quo cuido que se 
deve esperar pela respo:>ta do governo, pois que 
hontem se o!llciou ao ministro a este respeito, 
e se não vier a acta, entrio se verá se se deve 
tomar alguma mAdida. PtJço o adiamento desta 
qnestão até cl1cgar 11 respo.-ta do governo. (O il· 
lust1·e deputado leu as instrucçêSes . ) . 

O Sr. Ernosto França:- Eu requeiro 
que se leia o t·eqaerimento elo Sr. Paula Caval
canti, quo hontem fez, re~peito á eleição do Rio 
Gr•H1de, e iguulineote que se leia a ultimll parte 
do parecer, porque quero saber Sll é nma on 
outra cousn, tirado o preambulo do,; motivos 
deHse parecP.r. (Foi satisfeito o íllust.•e orado1• .l 
Portanto julgo que esta parte do parecer estâ. 
prejudicada. . 

o SR. PRESIDENTE, propoz . se estava prejudi
cada esta parte _com a decisão tomnda na · sessão 
antecedente, para se pe,'lir ao govero" a acta 
geral dos deputados daquella província? 

D!lcjcHll·!le ileg!ltiv!lmente. 
O Sa. Luiz CAVALC,\NTI .requereu o adiamento 

desta d!scussão .até chegar a resposta do . governo 
ao otlicio que se lhe dirigira, t·equisitando a dita 
acta geral. · · · 

. O~SR. !..meo......DE. . .ABilÉu: =Eis:aipú_o:_ofikio. do 
miuistro do imperio. · . · 

c1 ll.lm, e El!;m. Sr.- Não tendo · ficado nesta 
secretflria di.! estado a !lcta · geral . da eleição dos 
deputatlos pel~ pt·ovincia de S. Ji"l!dt·o, quando 
remetti no dia .23 as r;le todas AS província,; á 
camura dos Srs. deput~e~do~ ;. p~C~rtjj;jpq I!! V, F;x:. 
em resposta ao sou ofiicio da data de hontem;· e 
pam qua chegue ao conhecimento da camara, 
que hoje se PXpede a competente ordem ao pre
sifloute da dita província para a prompta remes.sa 
da · l'eferida acta. 

« Deos gn:tr<le n Y . . Ex:. Paço, em 27 de 
Abril do 18:]0.-Marque: de Caravellas. » 

O SR. PRESIDENTE: - .Parece-me que por este 
officifJ está adi11da esta questão, e 'llle deve voltar 
á com missão. 

Foi em consequoneia remcttidtl ' o mesmo officio 
com a parte do paa·ec.:!r em discus~iio á mesma 
com missão. 

O · S•·- Cu•'todlo D.lu101 (pela 01·deml : -
Como ha dA isto ir i\ cnnunis;;iio, lu\Ve.ndo duvi
das objectivas e ,.ubj<>ctivns, dn pudt'lr do ch•log11nto 
e. do delt3ga•lo? A commissito pura · porlor d11r voto 
sobre a verillcaçiio rlesses tlíploma~, ó necessarlo 
{}Ue consulte o pndet· dos dtilegllntes sobro! n le~ 
galidat.le dos . delog11dos, mn>~ visto que a com· 
missão t·equereu · a acta geral, Vülttl o negocio 
á commissl'io. 

osr; Erno•'to França. : ~Eu requeiro 
que se leiiio desde já os nomeA . dos Srs. depu· 
tados. cujos tliplnmns estão approvRdos, para ·se 
c.lar p~rte ao govemo. (Foi satisfdto.) · 

Ler:'io-sa em consflqnencia os num•1S dos Srs. 
jó. lleclnratlos d.;putul.los, e achll•ldo·sc 56, nu
mero su1licionte p~C~ra a camara . pode1· celebrar 
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Je,::almente M suas seRHÕilR, f,j. Jo~o dll~iclido, 
quo' se !'f'llletluriSC ao W>VCI'IlO U ltt!ill nomtnal de 
todo~ na fónnn cb reguncut<•· 

Passott uepois a lor·•w a parto do parecer sob~o 
o diploma do Sr. Henriqucs do Hozende, a CUJO 

1'c3~peito dis:>e: • 
o Sr. :Mala.:- .T{L tenho dcJclarado que es· 

pornvn fizessem os ju~tiça ao Sr. Venancio, Ci!J 
o adrnittir nutre nós, sendo approvarlo o Reu di· 
ploma; e ainda estou dessn o.piniiic>. A opini~o 
que enunciei era, que entendia que ~:llo devta 
sm· admittido, porque tinha n seu favor, sem 
deptíndencia do 9u~lquer prosumpçilo, não só o 
paret:er da comm1ssao, ~orno tambeil! 9 t~stemunh•> 
da maior parte dos olr!ltorcs da pr•cVIUCHL do Pe.r· 
nnmbuco. A falta da circumstancia ((U!} a con· 
stituição exige para qualq ilcr cidad;1o ser elegível, 
do ter urna certa renc.lu, não póde ser demonstrada 
de outro . modo, :~eniio pela opinião qne c.lelle 
tem os deitares. O testemunho puis do,; elei· 
tores ó sntliciellte, e de nenhum modo so pórle 
exigit· de qualquer eleito, num justificnção, nem 
documentos; porque a lei. não o obriga a fazer 
esta demonstração, e I'Jm regra ,::era! níio so deve 
obriga1· o cidadão a fazer aquillo que u lei uão 
manda. 

Esta é a· minha opinião, embora não esteja 
de accordo com a de algun;; Srs. deputados. 

. o ~r. Pau lu. Barros : -Entendo que a 
d11vida sobre ter ,m niin a renda n!)cnssaria para 
ser deputado o Sr. Henriquc!S de Rezende, se 
póde desvanecer ; porque sendo cu s•1cordote, 
facilmeutP. provaria, que o t.;r 400H de renda não 
é impossível : e se ruio abuzasse da attençiio· da 
augusta ca111ara, mosti·nria que por muitos ramos, 
ele quo o saccrdot•J lança mão, póde ganhar 
esta somma, porque o sacerdote préga, é capel· 
iiio, diz missu, e póde além disso se•· ndmínis· 
trndor doi! parochos visinhos, e ter outras func
çõa~ de festas, de que recebe emolumentos. No 
tempo em que eu exerci estas funcções do sa
cerdocio scmpi'O · guuhei para mais de 600H, e 
por conse'luencia não póde haver duvida, que 
'.Jllalquer sacerdote ganhe •100. 

o Sr. Mnr'tlm Francisco:- Para con · 
tinuar a sustentar o parecer da commu;siio, 
principiarei por analysai· algumas das razõc:s em 
contrario, quo Sfl apresentào. 

Di-.se·se, se ba cabala em eleva1· um estl'an· 
II'1iro a deputado, ha de n camara admiLtil·o ? 
En Cnço distincção entt·e cnbala e suborno. 

Cabal!~ paru mim,· OJ.l no 11entidu em que aqui 
a tomo, é o esforço que faz nma porção de 
cidadãos, para que as eleições recaião nns pes· 
soas em que julgaio mais talentos c virtudes · 
sociaes e patrioticas ; e se a camara quizer ex
cluir os deputac.los qno forem eleitos por taes 
cabalas, não approvarn nenhuma nomeação : 
ellas existem sempre, e ó da natureza do sys
tema constitucional haverem clubs dífferentes, por 
iss11 mesmo que se compõe de differentes ele· 
meutos este novo sysi.ema de governo ; diga·se 
o que quizerem. 

Agora, se um partido elevar um estrangeiro á 
deputado, faltando·lhe os requisitos legaes para 
o .ser, aqui é que ha verdadeiramente subol'llo; 
porque só por meio delle, e de alliciações CL'Íilli· 
nosas podia . con$eguir aquella nomeação ; mas 
neste. caso é c facil provar·se por documentos que 
niio é elegível. 

Não é p•>rénl assim, quando c vicio qa eleição 
ver~;a sobre a falta da renda exigida, pela diffi· 
culdnde da haverem documentos que o provem, 
e os que se podem obter, são graciosos. Mas 
porque o do::putado estava fóra, não podia con
jecturar-se quunto tinha de renda. 

E' mui facil de saber-se. O deputado estava 
fóra em um paiz catholico, aonde se pajta melhor 

aoR occlosin~líMs, o a~.111rle as rendas crescem e 
n:'111 so ,-abia '? 
. P.:rgunto, em Pernambuc:o tHJ'Ía 400~ de ronda. 
esse Rncerc.lotc '! E' innegav<:>l quo sim. Em nma 
cic.lado populosa, como aquclla, nii:o ha homem 
docP-nte quo possa vi ver ·por menos. 

Portauto sendo no Mexico as gratificações que 
se dão nos ccclesiasticos muito maioroB do quo 
aqui, creio que o parecer da commissão devo 
pnssar. 

o Sn. CAnNgmo na. cu~ HA: -No Mexico o Bn· 
cerdotn por uma missa tem um pozo, o Dm dias 
rle fonta tem uous pczos porque póde dizer dual 
missa~. 

O Sr. X.nvfor do C<trva.l11.o:-Ainda con· 
tinúfl a provar que deve· ser approvado o P.are
CCi' dtl c:ommisRão; porquanto se 26 elí<1tor~s 
recusariilo dar voto ao Sr. deputado por falta 
de rondimcnto, alies não produzirão provas, quanto 
mais que o J'e8to dos eleitores, ao menos a 
,::rande m:aioría, reconhecerão o Sr. Venancio 
dep11tado. 

Ora, vem esta questão á de.cisiio e . determinação 
defialitiva da cnmara, pergunto, ·que provas. se 
apresentarão? Nenhumas. Por outra parte. é a 
lllELioria desses collegios que podia constituir 
provas. Estamos em ma teria de facto ; deuunciou·. 
se que nt'i:o lia r.::ndimento pelo V•lto de 26 elei· 
torc~s, ·ma:~ o voto maior, a maioria de votos que 
o elege deputado, prova contra estes 26. CiJnse
quentemento asi!ento que a camara definitivamente 
dov!;l admittir o Sr. deputado approvnndo-se o 
parecer da commi;>siio. 

O Sr. I·Xol.lan<la. Cavalca.n:tJ; -Não 
disse quando fallei em ·cabala que ella deixára 
c.! e ser um dos elementos do sy~tema constitucional, 
mas disse que uma cabala podia representar 
contra a cnmara electiVl\ :;.Urn individuo que niio 
tiaoha qualidades para ser eleito~-e ·para prevenir 
estas cabalas é quo a constituição tem apoderado 
a camara da verificação dos diplom&s. 

Querer distiroguit· excepções depois da consti· 
tuiçii.o no que tem a renda, ou que é e:~trangeiro, 
é distincçã•> qui! não sei fazer: para mim deixa 
de se1• elegível tanto o estrangeiro,. como o que 
não tem a renda. A constituição não distinguia, 
e eu não hei. de distinguir. 

E' .tão illegal o estrnng~irtJ, como aquelle. que 
não· tiver a !'enda, ou como aquclle . que . não 
professar a religiiiQ catholica, quanqo u lei não 
distingnio, niio é a mim que compete distinguir, 
I!OU ti!Jcal da lei, e hei de pugn!lr qu~;~ Qlil <iepu
tach,s apresentem as qualidades que a constitui
ÇILO exige, para que p•1Ssão t•>mar assento. 

Mas fallou-se que .um padre .estowa em um 
paiz cstrangOÍi'O, '}Ue estava no ·Mexico, e que 
lá se paga melhor aos podres quo no Brnzil. 
Mas pei·gunto, o e"ercicio de padr1l ó industria, 
ou emprego? Se é industria (o que ni'io admitto) 
então concedo que ella pudesse exercel·a, mas 
nii•l ndmitto que as func~õr:s ele padre da nossa 
religiãn, (!Ue a conBtituição mantém, seja inclua. 
tria, por consequenci11, sogundo·o artigo da con
stituição, se servio esstJ emprego ·publico em 
paiz estrangeiro, essa defeza é ·contra o can
didato. 

Disse-se mais, que a maioria . dos collegios 
prevaleceu, mas um" vez que um collegio recusou 
o seu voto, cumpre·nos tomar conhecimento da 
ma teria, e eu torno a repetir o que já disse do 
outra vaz, que desafio alguns senhores á discussão 
não esteiiio calados porque a sua província exige 
delles os motivos que tiverão pnra excluil-o. 

Este ·deputado é à a minha provincia, eu não 
tenho amigos nem inimigos: mas quero que a 
miuha província seja representada por quem o 
devtl ser: estes são os dirt!itus da minha província 
e da nação. Não tenho relacõe:~ algumns com 
o candidato, pelo contrario lhe tenho afftJição, 
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potque me parec(1 que suos idéas siio Iii.Jcrnes, 
R eu sou naiur,•lmentc inclinado a Qllfllll é li· 
beral, mas quando se apl·e~entr! n lei sou escravo 
de lia. 

E~;~te collegio e1'1l aonde residia este ínflivíclno, 
e foi o que tinha mais conbecimento clalle, digo 
mais, tinha sido t~st.emunha de ~mn subscripçào 
feita para sua sustentação ; é preciso pois mos· 
trat• toda a imparcialidade, c por isso não custa 
que este candidato mostre que elle tinha 11sses 
meios; e queria mandar uma emenda ao p:•recer 
da commissão, porque acho muito conveniente 
que seja convidado o eleito para que Jlll"lstre 
que possuia eMa 1·enda no tempo em que foi 
nomeado; porque p(Jdel'ia ter dinheiro, ou ter 
outro •·amo de industria. 

E' pois minha opinião que se exija do honrado 
membro que se justifique perante a camara, e 
quando se justificar, nó:; podemos faz•:r um con· 
ceito melhór, e comparut• sua justificação com 
os motiyos que dcn o collegio, mesmo para po
derm<>S l'eprehendet• c advertir a este cr.llegio 
que obrou precipitadamente, e s~>m conhecirn~utn 
de causa, ou decidir·se se o collegio CJbi'<JU 
legalmente; porque isto são objectos de muita 
consideração. 

O Sr. Marthn Francisco: -O illustre 
deputado accusou·me que eu tinha dito que 
tinha havido (',jlbaln, mas toda a camara ouvio 
que eu fiz distincc;iio entre cabala e suborno. 

Eu disse que cabala é da natureza do sy5tema 
constitucional, qu& as intrigas, que as lut,ls de 
todos os purtidos são du natureza da monarchia 
constitgcionaJ, por isso que tt:m tres elemeíltos, 
e que é da luta deste elt:mento que r.;;sulta o 
bom l!ndamento do sy;;tema. 

Emquanto ao illustre .!eputado aflirmar qu~o 
.eu .tinha dito qlae eH11 fõra nomeado por uma 
cabala, não é assim. 

Disse mais o illustre deputado, quando a lei 
falia não faz dlstincçõe~, nem eu disse que a 
fazia, C1 que disse é, que quando uma cabala e 
uma intriga eleve um estrangeiro á deputação, 
ó fa.:Lo. conhecido, mas quando eleve um homem 
sobre. cuja renda h a duvida, não sabia o mei•J 
de voriflcar.-se, porque e1·a jmpos~ivel obter-se 
documentú que o ·prove nas circumstancia!? em 
que se acha o Brnzil. 

Disse o illustre deputado, "quando eu f,,lJo ne,;ta 
camara niio tenho amigos 11em inimigos; 1> nQrn 
eu, ó só a justiça que mo dil'ige. J>isse mais 
que no nomendo fora preciso urna &ubscripção, 
mas isto nadu prova: subscripções teoho ,;u visto 
fazar a quem tem uma renda considel'tWel, e até 
uma renda dada pelo estado. (AJHiiados.) Como 
poít1 uma subscr1p•;iio hn do ser prova pu~a 
expulsat· um deputado 'l Suppontlo que elle nao 
tinha renda que dove111os nós comiderar 'l 

Que no menos olle viveria decentemente, pois 
que é ecclesiastico, porque nós todos sabeu10s, 
pouco mais ou menos, as t·andas do. patrimonio 
ecclesiastico, o producto das missas, todas as. 
fe~>tividades publicas, seus discursos, se som
marmos tudo isto, nós saberemos se um ecclesias. 
tico p{)de ter 400H do renda. A lei á vista destas 
consíderaçües está respeitada, e debaixo desto 
ponto ·de vi!! ta niio. sei como ~é possa demorar 
a camara en1 semelhante exame. 

O deputado está bem eleito, e eu me conformo 
com o parecer àa commissão. 

O Sr. PauUno de .A.lbuqucrquc:-Pa· 
1·ece-me, 81·. presidente, que a mnioria. da camnra 
está l;'lltendidn, e persuade-se que o .i !lustre de· 
putado o Sr. Fteztlnde tem da renda. 4.0DS; por 
cons.,queucia torna·se desnecessaria nenhuma ou· 
ira discuss:io, u escusamos de estar a gastat· 
mais tempo. 

O ·sr. Ilurl.'ct(~ :-Eu quizet·n pergunlar so 
a, coutu1issàu não tlal'ill respeitar a maiol'ia dn 

provin•:ia? .Julgo que a comrniss1io obrou como 
rle\'ia, t.odavia o illustre deput.atlo quer ola·igar 
um lwmem a ap•·eserJtar o sF.1U co1·pu de dl:llict.o, 
pois q11e eile talv~:z n1io ten!Ja documentos; isto 
com oifeito é bustantemente tluro. 

Disse mais õ illustre deputauo quo elle tinha 
pe•·dido o direito de cidad:io brazileil·o ; porém 
se a reli~ião é mtllltída pela constituição, o ca
tholico não está obri~ado a seg11ir a religião em 
qualquer parte ? Certamente. App1·ovo o parecer 
da commissiio, }Jorque está .conforme á lei. 

O Sr. X~<tllanda. Oa.va1cantl:-Não foi 
minhfl intenção accnsflr o honrado deputado, a 
minha intenção é mostr,tr que este collegio merece 
alguma consideração, e 111io accusar o honrado 
memhm .. s.,bre a religião de que fnllei, devo 
explicar-me, ainda que não sou entendido no 
direito canonico, entendo que ser christão não 
é dizer missa, mas é rezar o ~eu breviario, 
o que elle tem de obrigação é ouvir missa e 
cumprir os preceitos da. igreja, e o dever de 
clerigo é um exercício, e nesta carnam já se ven· 
tilou a questão, e nflo p,óde dnvidar-~1e que este 
exercício só póde ser executado como em em
prego. Qualquer individuo póde ser . cntholico 
romano em toda a parte, sem que exe1·cite as 
funcções que ao pndre competem. 

o Sr. castro Alvares:- Enten•lo que n 
Mmcaçào do illustre deputado é Io:gal, porque 
já se disse, o 6 facto ·que um clerig·:• não póde 
rnl<nter-se com deceocia sem ter 400{1. Se som
marmos os seus rendiment•JS pl'il)cipalmente 
qu<mdo elle tP,m conhecimentos, ver-sc·ha que o 
producto de suas praticas, suas missas e officios 
etc., deve montar a muito 111ais .de 400$: até 
aqui estamos convencidos. 

Niill d~Vll deixar pa5Sar uma idéa, que aqui se 
emittío, qu.e com efieitr) escan!lªlisou. Por ventura 
dizer missa é receber empa·ego 'desse governo aonde 
o cl1:rigo existe 'l Antes é uma occup~çiio l10nrada 
c inherente ao estado, que deve exerclt•ir-em. toda 
a pu·te aonde se acb,11· aquelle q!lf3 fór animado 
dns sentimentos da nos,;a consLituíçíio, gue nos 
obriga a que sejamos christãos. E' pois rno,1vo pa~a 
proYar ~ inelegibilidade o dizer missa em pa1z 
eslrangeuo? 

Este neto torna o homem estrangeiro? Não 
de ce1 to. Portanto o meu vúto é que 9 depu
tado é deputado, que é legitimo, e que é legal. 

o SI.'. custod.lo Dias:-Os illustres de
putados que me têm. preceditlo, têm dito o que 
ou . poderia dize1·, sobre o emprego que· dev~a 
exe1•cer em paiz estt•angeiro, e que .lhe chegar~a 
para sua suhsistenc1a; denuli~ acho desHecessano 
vir o deputado mostrar suas rendas e que cada 
um sa1ba as suas faltas: tamb~m pórle vir a d!r 
rendas que não tem, púiS que _ha _homens . tao 
fanfarrõt·s que no tempo da capataçuo de Mmas 
houve um · homem tão tolo, que mostrou um 
nume1·o de escravos maior do que elle tinha, e 
pagava ·iNSOO po1· cada um, !iOrtanto não vale 
a prova dada pela parte. . Elle tem a .renda de 
400,~, pois com menos disto não poderta passar 
decentemente; ponha· se a questão a votos. 

Nós temos numero snfficieute par.a pod_er officiar 
ao governo que a camara se póde reumr ; e ap.re
sentem na. sessão ordmaria todas as questoes 
que ngora se ventilão. e servem só para . tirar· 
nos o tempo, tudo isso_ deve . ser. rectt!iCr!l:l9 
quando estivermos nas sessoes ordwanas; arltemos 
portanto e8tas questÕ\JS, e vamos aos trabalhos 
mais 'proveitosr.s. 

O· que nós devemos fazer nesta occasião é a pu· · 
rlh' os membros necessarios para a abertura da 
sessão impet·ial, e como estão reunidos em nu· 
mero su.fficiente, voto que adiemos todas os ques· 
li:i~Js, o se officio ao governo pnrticip,ult.lo·lho 
isto mesmo. 
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O St•, Po.ll.lhl Ca'\'<J.!Onntl: -Nunca foi 

de llllllhn.intn ro~i'in nceu•nr, Í•ii ~llll!llinlw i::Lençiin 
f:ll~~ten~ltr mird•n r•piniã(l ~nbr<< u vota•:iio dtJ C()l· 
l egio, músll'lll' qu<: ,.;;t,, Ctlll ttgio merece 1\ consi
dr.nt~lio, e 11 íi o acenao o hourado IIWIHLro. 'fnmbem 
sohre n rr:ligiüo J r-: vú-me ex,pl•cr~r. Entendr, r:n 
(niio sou forto <llll din·it.·, cnnoJ,ic·• ), snr christiio 
niio é dizer misHn, pre~ar etc . , poróm r<•zar o 
seu breviario, ouvi!· mis~a. e cumprir o;; pre· 
cr.Hos da igrrja; niio quero nccusnr individuo 
algum, nmn o que ru digo ó contrario aos prin
cípios ncclesiastíco~:~. Em qualquer pnrt~ do mundo 
om que ~e acloar o clorigo pórle ser ecr;lesiastico, fi 
exercitar as suas fnncções de pat.lrtl. 

O Sr. Castro A.lvarcs :-0 clerigo con!lti
tuido na ord•Hn do saccrdocio, · fica habilitado p!Ua 
exercer em toda a pnrte do mundo ns altas 
funcções do seu ministerio . Se os proladn!i ou 
outras autorid :1des terriloriaes cxigen~ delles a 
apresentação dos seus titulos em fórma, e fazem 
a seu respeito as averiguações necessaria~ para 
se certificarem da iden!idailP. do suas pessnas, 
é para evita•· que ta«?s funcçõos não. sejrio exer· 
cid11s por indivíduos que não tenhfio esse poder ; 
mas não para lh' o outorga•· ou conceder, porque 
e!le é jnherentc ás ordens que receberão, e acom, 
panba o sac~ll·dote p11rn onde vai. E portanto não 
podendo por modc algum dizer-se quo o . clcrigo 
exercitando as suas ordens em · paiz estrangeirl), 
exerce emprego estr:~ng.:!iro, mas s1m o seu propl'io 
offic.ii1, ê 'o meu voto . que o Sr. Rezende é legitimo 
deputado, e que como tal deve tomar assento. 

O SI;", Pau1"' e Souza:-Ningltem duvid!l. 
que a camara deve julgar da elegibilidade dos 
eleitos, para ver se são ou não deputa1ol!l; isto 
é inr:ontr:stavel, quantl) mais que a resolnção 
declarativa .das in,trucções par~ as el\lições no 
art . . 7 determina quo;: o colle~io eleitoral julgue, 
porém que o ultimo juizo seJa da camara: por
tanto é · a camr.ra . quem devd ver . se o homem 
é idoneo para ser cleputado. Jâ se tem feito ver 
que . existe um collegio que . diz que o deputa·io 
niio tem o rendimento exigido; mns apparece a · 
opinião dé 12 cullegios ao . contrario. e como se 
ha de sabeJ' o certo pura p.odermos ialcrpôr 
juizo? Esta camara deveria formar uma com. 
missão elilpecial para isto, chamar testemunbal:õ, 
c usar . cJ() todos os meios que são . legaes para 
conhecer a verdade, porém aqui não é necessario, 
porq!W tem . a prova de 12 collegio:> contra um. 
l!lm toua a justiça do juizo liumano deve sempre 
preferir a m11iufia de votos. Doze coll.:gios contra 
'!lrn acbariio que o Sr. Rez .. nde tinha renda apro
priada, se niio a tivtlsse não o haviiio ele eleger, 
logo, a · eleiçiio do Sr. Rezende é legal, e u camara 
deve·o julgar deputado. Este fact,> já hnuve na 
legislatura passada, o S1·. deputado Feijó foi 
excluído por um collcgio por não ter r(.'nda, porém 
os mais da província jul~nriio o contrario, e a 
camara decidio. Este procedimento anterior da 
camara quando 1n1o valesse o fundamento de 
direito, . bastaria nara dever ser admittido o Sr. de-
putado. ' 

Em quanto a dizilr·se que a . decisíio que se 
tomar a este re~peito p<ldo servir para · qual
quP.r outrv, •·.::spond._. quo qualque1· decisão ha 
da li!Gl' tomada sr:guudo ,,R princíp ios ele jnstiça e 
de dil·eittl que lhe assistirem, st: estes fórern ern 
tudo identico::~ como no anJ~ i; •> referido, s.:rá admit
tido, uo contrario será cxcluidu . . 

O Sr. 1:-J:o'U.:.n<la Cu.,.·atca.nti:~Dlzer o 
illnstre . oradul' qu.; me prec,;dcu •1ue o~ 12 col· 
Iegh1s tinh1L•J mais t·uzõcs do saiJ~t·, não: ~:torque 
os 12 . culle:,(ins uihJ assevemt·iio quo o illnslre 
deputuJJ Linha u r·~nda .:xi;..:ifb e o col legio assu
verou que a não Linha. O illustre depu~a4o tem 
rendn, basta ser homem sabio, um h9n)em capaz 
de se cncnrrcgar Lln instrucçiio publica, Vm homem 

que foi Ctlpaz de ROl' dnp1ltado da con~tilnintl!, 
111in p•ldei·á ser pruressur .,;,, pt•im,~it·al:! letras? 
Pmf••iiAur U(t prilucit'!l>l letras SfJr{L maiH ·1 Um 
hnml:llll nns suas cireum.ilancius, que tem capa· 
cblnd e o tulP.nt.o~, niio teril in;htstriu, não terá 
nu1ios do vivt!r? Quando .elle nãn upn1seo'ltasse 
mais quo isto tAnto bastuva para se suppór que 

.tinha esta renda. Ella gast.-. muis CJUtl isto c não 
podia subsistir crirn menos de 400fl, o portnnto 
tem a renda exigida. E de mais a constituição 
não diz que seja nisto 011 naquillo; nem eu sei 
para que é esta questão: creio . pois quo tudo 
se .conciliará admittindo-se uina emenda que vou 
mandar. 

"Seja o 'eleito convidado a mostrar pernnte a 
cnmal'll elos deputado~, qne possuía a renda exigida 
pela . con~tituiçfio roo tempo em cjue foi eleit•• 
deputado.~ Ilollanda Cavalcante. 11 ..... Não foi 
apoiada. ·. ~ 

O Sn. HE:SRIQUI~S DE REZENDE, mostrou . as suns 
rendas, isto é, quanto fazia por anno. (llfas ncio 
se OUVÍ(I.) 

No meio do discui':IO · em qull fazia o Sr. Hen
riqlles do Rezende para mostrar o seu meio de 
vida, disse • 

O Sa. MAnTIM Fn~~.xctsco:-En peço que 11111 
eleito qne deve talvez tomar assento entre nói:!, 
niio desça n semelhante mesq1tinharia. (Apoía
dos ge1·almente.) 

o Sr·. Lui:-. Co.lva.lc<lnti:-Queria ngradcccr 
no Sr . depuLa,lo, pois achei muito bom o seu com
portamento. Disputava-se o facto e não . era o 
direito: a votação do collegio é nada á vista 
d(.:sta cnmara . . Agradeço portanto ao S1·. depu· 
tado, cu fui eleitor e votei contra elle, porque 
pensei que não tinha rendimentos, hoje á vista 
da sua exposição estou convencido do contra1·io. 

Posto á votàção, foi o S1·. Henriques de ReztJnrle 
declarado deputado. 

Eutr.>u em discussão a parte do pm·ecet· sobre as 
eleições da província da Bahia. 

o Sr. Rebouças:-A commissiio ile poderes 
fallando do collegio da Cachoeit•a diz que elle 
transcendeu d.e sutl~ attribuições com criminoso 
excesso. Estou que o collegio . da Cachoeira não 
!J"Ssou de suas atLribuições. Recebeildo a m<:sa 
eleitoral da villa da Cachoeira a,; listas de todos 
os eleitores que se achaviio pre~ent€s e lendo-se 
o nome do cidadão Vaz de Carvalho, levantou.se 
um eleitor e disse que estl.l ciiladiio niio era 
elegível e produzio as provas íund;jdo no art. !H 
da constituição, Si 3• capitulo ·1. O collegio tomou 
em consideração c~te requerimonto e decidio por 
maioria absoluta que o cidadão não era elegível, 
declarando 3:3 que era elegível. Apezar do cO!l(•gio 
ter pronunciado esta decisão .contral'ia aos as 
eleitores, continuou a questiio, o .collegio d~cidio 
pela exclusão do cidadão e que excluído da 
lista . impe1·feita viu h\ a ficar só com 12, quando 
ao;; aleitares se mandára que elegessem 13 depu· 
lados. Eis-aqU:i sobro que versou " questão, porém 
os 3~ . eleitores insistit·iio que ou o collegio havia 
receber as listas 4os 13, ou que elles não votav1lo. 
O collegio delibet·ou que as listas de 13 não 
~rào conformas ·c·>m a constituição, tHlm com as 
inslruc~ões, decidiiJUO t.!inal '111e o cidad:io niio 
era elegível llntt·e outros fundamento~, pelos que 
se co~lllf.H'•JlenJcin no n. '! ~ · 3 das in:::trueções 
e no art. ~}! da constituiÇão, visto quil ,, cidadão · 
Antonio Vuz J'l CArvalho cstnva t:ondomnado ; por~ 
que Sl.!ndo juiz dto fór11 d1\ Cachoeira havia pren· 
dido um ciundiio sem culps formnda, o qual 
qn~:ixnndo-se a •·•~luçi\,~ tia Bnhi11, dó pC)uer m<Hlt\
,.,.,,Ior est'" o su.;pen lleu o lhe impóz a pr;n!l de 
suspero:~iio e por is:;o clle não e:;twa no goz·1 de 
seus direitos políticos: o diz a illustre conw1!ss:io 
que o . collegio transcendeu Llo suas attribuií;ões 
cona um excesso criminoso, quando o excesso foi 
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elos 33 r:leitore~? P.rim~iru, porque niio se S1Jjeitlmio 
át1 dt!Ciriõe,; tlo collegio, muit<'l embora appellass~m 
p11r11 n r.amat·a em virtla•:l<l de lei e 1111n1m d1r.endo 
hii:n d<J receb<il' n~ listas com Mte <lflndidt~to nii:o 
ol•!givol, ou nós n:'to votamo:~; q11nnto •nni<:~ que 
llll lhE's fi'Af,qn~av,l ·que AI~!S fizeS!km suas l1st.ns 
r.uriae:;, Quand1) p"is a cnmmi·•são tliz que o collegio 
t1·anscenrleu dll snas attribuições pnrece que ha lei 
que rf!gUlll o sen proc!ldimento neste caso, .porém 
ella não existe; nem eu possn comtJI'ehender aonde 
está este 1:riminoso exceRso. E niio havendo infrac
ção de lei da parte do collegio, como se pôde 
dizer qne alie transcendeu de suns attribnições. 
Isto é reprehender o collegio da villn da Cachoeira 
de uma mallflira muito acerba, q11ando nii.r> vio
l,,n lei nrmhurna .. Pódc ~:~im <lizer·sll que tomo11 uma 
rlelibemçii.(l menos acerttldn. O collegio da ci;}n.to da 
BahÍI\ em caso:~ semelhantHtl continuou a !lpurar ai> 
listas e declarou que os votos que recahi<i.o sobre 
o cidadão fulano, niio tinhão vigor, pcr1ue elle era 
inelegível. 

O Sr:-, Va:'lconcollos:-A questão é sobre 
a eleição da B•1hia: esta parte da eleição pó de-se 
divídit· em duas secções, uma sobre a reunião 
no collegio de. Carunh11nha, outra sobn: estas 
listas dós eleitores do collegio da c .. choeira. 
Emquanto á primeira ~e. ha um, este collegio 
(parece-me que e~tá decidido na lei) não é preciso 
grande discussão a este t'eiipeito, p<Jrque a lei 
declara collegio eleitoral o de Carunhanha; a 
nova lei de l82S, ,que permittio ao cunselho da 
província marcar collegios eltlitot·aes, não esten~ 
ilendo a sua autoridade senão a multiplicar, . e. 
não a abolir aquelle que estava doterminado 
por lei elle · não podia, estruitar o circulo e lei· 
toral. 

Suscitf\·fll;l a d11vida sobre a irlon•,idarle do elR
givo~l (lt!o), Slt~cit>l s•l cluvida sobriJ a inelegibilíd•1tle 
dn cidrttliin cont.emplarln uaR lista~ de C'li'LI)<I elai· 
t .. re~, o cnll,.gio d1:cidio, p1lrl•tOto n collegio obrMt 
em r:ronformida.d!l da li!Í; ntt.,Jndllll e resnlveu 
:;our.l Hlln (lc?o;) o collegio. trm1bem cumprio este 
e lavrou o L~rrno, e sohr!3 ella é •JUfJ a illu~tre 
commissfío deu seu parBcar. Aqui tnmbem o cullegio 
deu o cu11primento á lei. (Li!o.) 

Qu'l a cumprio isto consta da acta que acaba 
d!l refarir·se com differenças de palavras. (L4o.) 
Tambom isto é um facto, e tanto é facto que 
delle o collegío lavrou a acta na qual declarou 
tudo quanto occorrau; por conseguinte cumprio a 
lei lítttlralmente, c níio sei aon1le o Sr. deputado 
achou qnc o collogio transcendeu em seu arbitrio ; 
não sei, nã:> po;so conceber que houvesse crime 
sem infracçiio de lei. 

Eis o § 2° do decreto de 29 de Julho de 1828. 
(Leu.) O 4ue fez o consolho da província da Bahíf\? 
.A.bolio um. collegio que estnva crendo por lei ; 
portl'l.nto esta reunião em Carunhnnha é conforme 
á lei porque o .cousel-bo· não -ti.H.ha....,auJ.oridade 
para abolil' o .collep;io quo estava creado por ella. 

Emquanto áil listas, julgo multo legal o pro· 
cedimento do collegio d!\ Cachoeira, este c11so é . 
0 miliJsO na lei, não se diz que quando se nomêe 
pessoa incapaz deve ficar toda a lista nulla ou 
sómente a pnrt11 da pessoa incapaz. 

Os eleitor s encarregados de noméar 13 int.li· 
viduos confórme a lei, não elegerão 13, porque 
elegariio entre estes um que não era elegível, 
não .~ei se alguns ouh·os estavã:> ne~sas circum
stancias, porque os 33 eleitores erlio ta!vez m~_!l· 
dados por personagens e de certo nao hav1ao 
ele"er gente . bna, como quer porém . que fosse 
sobre (J referido Antonio Vaz d•J Cllrvalbo sus· 
citou-se a qu~stão e (lecidio-se que elle não era 
elegível; p::rrtanto estes ·~leitores furão os que 
infringirão a lei, pois que devião obedecer aos 
mandados. do collegio, embora dopeis nppellassem 
para a camara dos di!putados; ellesse mostrarão 
muito absolutos dizend<J, ou hão de receber as 
listas de Antonio Vaz de Cnrvalho, ou então não 
votamos ; elles não tinhii.o poder para isto, p.:.is 
o sen . diploma lhes mandava nomear . o numero 
de 13 deputados, clles forão q11e transgredit ~o 
a constituição elege~ do _um condell!nado, ·e ~~o 
cumprindo a determ111açao do collegtl) que devmo 
ex~:~cütar e pedir declaração de votos. A~ list~s 
ficarão em cima da mesa, e acabada a aput·açuo 
dasoutras queimarão-se tambem . 

. ---E.o.J:tarun., Ulll_a _ veLque .!!~ não seja_ contrari? 
á lei expre!!sa, nao .set como Sã'lfO'!!~ drzer·que e
cri ma, e mnda .ma1s que o colleg10 errou e os 
eleitores obrarão bem. 

Q1taodo se tratou deste decreto sobre as elei
ções, lembra-me de ter propo.;to urna emenda 
para ficare111 os eleitores na intellígencia de qull 
quando se nomeasse uma pessoa incapaz, ficava 
entendido. que as listas erão só nullas na parte 
d~ pessoa inhrabil: esta emenda não passou, por 
conseguinte. o caso é omisso na lei. O ·collegio 
talvez decidisse com mai~ certeza so mandasse 
contar os votos que não erãf) uullos, porém não, 
marchou de outt·o mndo, julgou nullas todas as 
listas, como não havia lei alguma que mandasse 
o contrario, e~ta uecisão deve S·•r rectJbida. 

Portanto julgo a eleição valida . nesta pnrte; 
todos os Srs. deputados que apresentarem seus 
diplomas, elevem set· tomados como deputados pela 
Bahia. 

o Sr. Luiz cavalcan.tl:-0 collegio elei· 
tora! inft·ingio esta lei (le), foi criminoso excesso 
contra ella: devia fazer constar á camara dos 
deputados as pessoas qne tiverii.o votos para ella 
(lecidir. Q!J.e fez o collegio do Recife sobre um depu
tado? Decidio que :1ào. era valioso e nJandou 
escrever os votos e o numero. Para que dizer 
que a lei foi ommissa? Não é assim: é preciso 
q11e .este collegio li!ej!' .punido; por ora bastará 
só esta reprehensâo. O cc.llegio não podia obrigar 
cad~ eleitor n votar por quem elle quizesse; 
portanto foi grande a oppt·essão e muito anti· 
constitucional. 

o I!!Jr, Re~ouQa•:.;.... O Sr. deputado que 
ncnbou de fallar não leu os !Jeguintes artigos. (L~o.) 

TOMO 1 

o Sr. Lui.z Ctl.Vo.lcnntl: -A. lei de 29 tle 
Julho,que acabo de.ler, e que tambem o Sr. de· 
putado leu, dá aos collegios a primeira instancia, 
e a ultima á camara dos deputado;;. Entende o 
Sr. deputado' que leu a lei, que ·.o juiz deve só 
dar a sentenr;a? Diz o Et·. deputado que ~s elei
tores não h avião. nomear gente boa; é 1sso da 
conta de outJ'O eleítor? O eleitor é livre, pôde 
fa7.flr sun escolha, não ha maior oppressão I A 
tolerancia ·é virtude· con;;tituci . .nal; sem toleran· 
cia uão hn . constituir;iio ; diz·ii•J quP. o .h'?mem 
egtâ suspenso, pois estar st!spenso de .JillZ _ d~ 
fóra é estat• susp6nRo dos dJre1tos de ctdadao ? 
Estú ó uma queHtào qno nada vem para o casg. 
Ett nrio sei c•)mo aquelles barbaros sustentárao 
ag uelle processo? 

O Sa. REnnuçAs:--Barbaros, não. 
O Sa. Luiz CAVALCANTI :-São barbaros porque 

errárão, forão injustos, faltárão á lei, e .quem 
falta t\ lei é barbaro. · 

O SR. REBOUÇAS ofl'!lreceu emenda , que foi 
apoiadn. 

" Supposto que o collegio da vi_lla da Cacl~odra 
não proce'!_esse b~m, quando ~e1xou de contmn~r 
na apuraçao elas listas doiS eleitOres que yott\rao 
no cidadão Ant.,nio Vaz de Carvalho, Julgado 
inelegivol; todavia corno o. caso . em. Oluis~u 
na lei, póde sómente. ser obJecto de dellheraçao 
ulteri,.•r, que previna algum caso semelhautt~.
Rebouças. >> 

0 SR. LDIPO DF: ABREU leu um ofijcio do ~e· 
cretario do senado, p.articipando ter-se reumdo 
aquélla cnmara em numero legal.- FiCOil a ca. 

4 
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mnra inteirada, e mandou-se que se lhe fizesse 
igual partici P.Açiio. 

O 811, Pn.t::SlDJ::loi'1'J:: deu a mesma m11terin para a 
orcleru do diu. ' 

Lcvnnt<.llt·se a s~s~;io dopois das 2 h<)rlls.
.Tosé da Costa Ca1·valho, pl'llSidente.-Joaquím 
j\.f w·cellíno de 1J1•íto , secretario·~ Antonio Pat'·· 
Tinc/Lim.po de Alweu, secret~rio. 

Quarta sess:\o preJiarn.tttrio em ~8 de ,\llrll 

PRESIIIENCIA DO Sn. COST,\ CAHVALIIO 

na posse rla seu; diroit•JS politic·JS era ne~ossario 
qu'' ell~:~ M tivesse pP.rdi h, r.tt eHtiv•·SS•J l)Ut!· 
pcnsi~: pal'a tt~r penlído "''·• nA<:ntl <lli'Í ·• •JI.IIl tivc~:~sll 
sírio nuturnlil!ado tl<ll pai~ •·t~tr••n~··ia•,,, un quo 
tiv•,sso rocehi<.lo dn paiz tlst•·ang •irn ptw~il•J se111 
Jice•:ça do itnpllrudur•, "u que I'<~SStl burdd:• p<Jl' 
Sll11tença. Pura estar su,..p. nso de seus dire;t,;s 
pulitic<•s tll'a ncco:EI!Iario implldintr.llto !Jlrysico , 
moral, degrado ou pr·is•io; em nenhum deste:~ 
casos estava, logo, uiio tinha pot·dido seus Jireit .. s, 

i nern estava srrsperrs" d•llles. V•.'jllnws ~e ellc 
estavn ao menos incluído nB cxc~<pçiif) da ·eon · 
stituiçiio ácerca de que não deva ser votndo; 
estava elle suspem;o de mngistt·ado; su.,pe11so 
dB !Tlflgi::~tr!ltura não é esta1· SU$penso dos direitos 
de cidf!.dà&lo 

A's dez horas, aberta a sessão com os meri1bros o collegio r9i inj!lsto, po1·ém aqui P•ldia ser 
que ~e acharão presentes, foi lida a &cU\ da inju,;tt1. o colh·gio tillllll, o podllr de decidir pró 
sessão antecedente,. e sendo approvada, entrou ou contl·a, c•>mtanto .quo appella11se para esta 
em di~cussiin o parecer da commissão do pndllres camara. 0 ·ollcgiu commetteu 0 arbítrio em duas 
na parte t'elativa {L eleição rla província lia Buhia, partes: pois este collegio, p<1rque nn'!Tida da iden-
aclinua da sesnão anterior com uma emendB apoiulla ti<.lnde <I e um d•)S exarados na!! ·liRtas, arranca 
do Sr. Rebeuças, c teudo este a palavra do dia :33 vót~ts a l2 cidadiios contelflplndos·nellasl Como 
antecedente, disse · é possivo?l! Oomo póue aqui entmr a i:Jéa de 

o Sr. Robonc-:as: ~ Diz o Sr. Luiz justiça nesto procedimento do coll<·gio? Porque 
Cavalcanti quo a lei determina q1:1e a acta não havia lei expre::sa que disse:>se:- qunndo 
ncumpanho os· dccumPntos comprobatorios da houver duvidB em algum dos eleitos sempr€l se 
ele,::ibilidaóe do candidat•1 ; a lei exigiria no apurará algum dos outros.-<? collegio pelo impa-
caso que houvesse documento, porém quando dimento . e falta do . um, hav1a compr~hr.nder os 
a prova consta no testernnnhll do colh·~io ou OLttros, quando por este acto arbitraria do colle-
outros qnllf:;;quer, não póde a lei exig1r do~ gio perderão 32 votos os candidatos 'I . 
çumenlo qun ni•o existe. A lei o rtue manda é Ha uma lei que diz, que quando houver .iu-
qnll SP. lavre a acta com toda a claresn: o cnl- vida dos coliP,gios sobre a elo·gibilidade do cidadli?, 
legio C'Qmprio e pot· pro.va t·equeiro que se lêa · q"Qe tl'llnsmi~ta á competente camnra. O colJPgiO 
a neta. (0 Sl·. secJ•etado leu a ar.ta. i occultnndo · {t camara o nome do:~ outros cidad1lJs, 

Está provado que 9 . col!egio c~rnprio a llli , po:;o; estll can1ara no embMaço de que não é pos-
l:wrando a actl\ com as declarações . . Supp911ha· sivel sahi1'. Demos que estP.s· voto~ recahissem 
mos qne o collegio f.alt.ava a alguma declanwiio; .soure o supr·l~nt9 oq em um deputado ult:mo; 
uma falta nno é lmnscender de sua attribuição eis a votaçàiJ movendo o deputado para sup-
com · criminoso excesso; era uma f;llta, uma plente, e o supplente para depulado. 
omissão , ·poderia commetter erro , poré111 niio A camnrn vio·se na necessidade de obrur deste 
commeltia crime. modo, obl'igada da equid!l•le, e é o que a com-

- ... -. ~,tgura · dtss'} mais·"'"O-Sr-r-·"Sav&lea&Li,.,~ . .,q · · iio J.ltJ:>.Piiz •. para o que era preciso sa~~r que 
tínba dito, que todos os mais contl!mplados nas estes votos não recahião sobre e"te'il -fife·sm<l-g-
listas estavào na me~ma razão de se•· elegivei:~. supplentes; porém isto é supposição, é principio 
Eu nfio podia dizer tal, nã.o vi as listas ; o que de equidade e n;io de justi.;a; porq!le se ~:sti-
dis;;e é, que talvez os outros comtemplad ·•s na!! vessem to•lott os l!eus nomHS taiVH7. que fosse 
listas estivessem .na mesma rtuão , porquanto tleputad•> o supplente e suppleute o deputado. 
quem íntluio nas primeiras influio para as outras, Concluo, que foi injustll na primeit·a parte, 
porque todos erão commandados por um figurão. arbitraria . na segunda. Não· diro3i que 0 coll!<gio 
Disse mais . o Sr. Cav:J icanti, que · eu era into· da província . da Bllhia foi hnrbnro, pc•is estou 
lerante; · n1'io sei r:m que está esta minha into- pcrsu,1dido que tudo que obrou, foi procf:dido 
let·ancia: pelo contrario é intolerante, quem quer do f:nthusiasmo e amur lL liberdade; purém nem 
attl'ibuir .ao collcgio o excesso de ter transcendido por isso devemos deixar de dizer que elle obrou 
de suas attriburções e excesso criminoso, sem com injustiç11. que este collegio tivesse uma lei que regulasse 
seu procedimento: mas longe de baver esta lei E' necessario que nós sigamos os verJadeirns 
que declare a falta á mesm11 lei: eu não descu- amantes da libo::r,lad~, e fllÇIIIIlO!;I perstjadir a todo 
bro o·motivo para ser tachado 0 collegío da im- o Brazil que a verdadeira liberdl\de consiste em 
posiçiio de criminoso .excesso. Disse mais o St·. respeitar as leis . . Nós não somos assP.!llbléa 
Cav11lcanti que os eleitores erão. barbaros, isto revolucionaria í apoit.(d.os); nós temos leis e só 
ó, os eiP.itores que fo1·ão . de voto da acta, ellas nos devem reger. N0 principio tndo é c;lt:l!!-
approvando 11elo coutrario o pmcedimento dos culpavel: n,, principio houver:\0 · collt:gi,1S que 
eleilor•JS rt•prehensiVOR. Dos refracLurios que np- suspeudêrãj .· magistrndos, outro demittio ~m 
peih'll'l\o pura un& tt·ihl\11111 descunltecido na uaçiio, padre; depois .. elles . cumeçflr!lo a chcgar·Se á 
que oppellt'trs1n puru o l'l•mado niiu fuliBrtJi. Porém . razão, con1tudo ainda appa1·ece esto; e é necP.S· 
011 el.,!lor•·ll da Cachoeira s1iu bruh111·os, por se B11rh1 que a caml\'ra f,,ça ·pP.rsul\dir ao coll••Rio 
conformarem com o hrt. !H da c011,.t,tuic;1io, . qua quo elle .. bt·ou mal, obrou arbitrari11meute, é. pre· 
ordena a t!:<çclur~ão !lo ci•ludiio contlumnado. cllro c•>uf.,•·roaJ'olie com a lei. Tal dtJVil ser o :;eu-

o ~r. Al<'n~,,n::-~r. pr~sidente, ap~zar do timentu du C•\mara. 
collllgto da . Cacho.:na t••r , stdo dd··Utlido c"m SnrJ de oplnilin qno i>S •i11pulatlos da Bahi11 sejüo 
mt~ita habiliJadll por tlous Srs. dupula•l•la, cujll recouhHci.tu• .teputados pr•r . ,,rinc1pio d•, tJqnirlade, 
op~nião e luzes muito respHito, comtudo nsío visto qutJ o~ nome,; d••ll IJult·os n>1cJ ~xisLHm, o 
pos11;? dRixar de sustentar •> p~~r~cP.r d" coulmiss1io .a1:1 .""Jlnndus llottnr~ . da CjUtl "o! falia dn,1~s fl~lo:; 
que Jlll~a qu!í o eollegi~o da Cachoeit·u foi inju~to, elerLOI'll& rll\o potl•tlll tttl' vul•.•t·, pur<llliJ fura•J fc1t11:; 
foi a•·bitrario. e "xorbilou •.te euus attribuiçõr.s. po1:1terinr·rn~nL~ 1\tl ui•·I~'Uilll à11 pruvind11 gerul. Ns\o 

o collegio da Cachoeira roi injusto qu!itldo do· Sll ptlrsua;Jn o lllusLN t.lHpULllUO, '\ue cdraliO<.:OIO 
cidio Que o cidadão Antonio Vaz de Carvalho eril excesso é j1\ ll pronunuhLQ•lo do o11 leglo: 11.110. é. 

inelegíveL ;O .~:idadiio. 9arvalho estava na posse a pronunciao~o de 1eu crime, perdm •IRnlficll a 
de seus dmutos poht1cos; para elle não eatar 1. nossa desapprovaçilo. 
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o Sr. At'Jl:U<~to Xavier:- Tudo quanto 

hrmt.•)lll ouvi c:outm a exprof>Hiio de que u~ou a 
illu.;tre commissiio, dtl qu,, t~nho 11 hr,nra rle nor 
membro, nJIIIa tot capaz ele mudur a minha 
convict;1io. E,;tou altamüutll persuaclitlo e con· 
venciclrJ de que n col!r,gio da Oachucim exorbitou 
dtJ suas attl'lbnit;õr.s, e ·~xllrbit.ou muito crimino· 
samente. Ao coll~~io, ge•·•llmcnte fallando, é dado 
ás snns attribuiçõús receber as listas dos lllt:itores 
presf)nte~ ao collegio: é tnmbem do sua attrihui· 
çiio entrar no exarna d:1 legalidade dos votos • 
O collegio da Cachoeira sendoidenunciada a ole· 
gibilídade dos votados entrou no exame, e deci· 
di" de alguma maneira se bem ou mal. não 
entro neHta questlio: e remettendo com efl'eito a 
decinão, niio remetteu muito formalmente, não 
se ligou muito á !oi, e niio sei como veio parar 
oesta carnara ll proteRt•> contra o seu procedi· 
mento : piJrém Vt'lrnos de alguma maneira a dnvida 
quo houvA e a decisão que se tomou. P"rém 
podia de nlgum modo o colle~;io inutiliHat· 33 votus 
qu!l recahiudo sobr~ 12 indivíduos dos dRs lí:~ta~ 
podião fazer com que 0::1 supplent-!s ficas~em 
deputados, e os deputados supplentes aquelles 
imrnodiatoil· em votos 1 Dis~e-se: ni10 havia lei, ó 
omisso na lei. A!! leis não podem refel'ir todos 
os princípios de juri!!prurlencin. E' obvio qne o 
Cl)lJegio de .mauoira nenhuma podia iuutiliat.L' 
33 votos, não era precis•1 que a lei dissesse: 
seria preciso que o. lei dissesse qne podia inu
tilis"r para elle in utilisar. 

Exorbitou mais, queimando estas listas: a lei 
autorisou queimar as listas dF.pois d!l apuradas, 
r,orém não apurando·a!!, quem antorisou no col· 
.egio p11ra as queimar? Não é excesso isto.? Não 
podemos chamur crimiuoso? Não ha lei, e lei 
com sanec;ão penal . para classificar crimes. Não 
é no 1·igorosc. sentido de crimes, qne .a com· 
missão tomou este synonimo, este adjectivo cri· 
minoso. 

Não se vai fazer· edicto, nã·o se vai fazer pro
cesso; quer·se porém que o collegio não continue 
nen:~eu·pa'ocedimento qu-e de cer{s--o!fendeu.muito 
e atacou muito directamente a liberdade do;~ ci
dadãos. Todus estes eleitores que nã:o votãrão 
foriio absolutamente ofl"endidos nos seui di· 
rei tos.· 

o S•·· Ernesto: --Sr. presidente, n tudo 
quanto jã se tem dito aecrtJscentarei unicamente 
que,. longe de approvar que se apurassem os 
votos, a ver se se accumulavão aos · pL'imeiros 
supplentes, era mais provavel que se conservas. 
sem esses mesmos deputados. Não fallart:i dP. 
um deputado partícula•·, o ultimo immediato rlP~tas 
listas, qua tem mereci.-lo :1s bençiios dos ba!::ianos, 
que tem ro:colhi•lo os votos d:~ nossa província, 
que t~m-~e opposto com valot• ã uma commissão 
n11lit •r que ali i SH cr .. uu; P• ocedimcnto este que 
SPmpre o ha dH hunrBI', qne sempre ficarâ lcm
br 11io nos coraçõ .. s <lus hahianos e -de todos os 
brazildro,.; pvrrJUA nrJHeliA monHtruoso estabele· 
cimento p.1rt·• do despotismo, ha de ser sempre 
olhado com horr(•r por tt.•dos r><~ brazileiros. Mas 
trata-se d!L hypothese em quem se pndião accu· 
mulat· estes 33 votos, ou que pu'lessem ficar 
os mesmos deputados. Primeiramente podião estes 
33 votos recahir nos mesm•>s deputados ultimos, 
que ainda não (lStiio reconhecidos; em sPgundo 
lngnr podia reeahir nos ;lltimos suppleuttls, e 
não nos primeiros immediatos, e então ficarião · 
deput·•dos da . província ou da .nação este:~ ulti· 
mos que constituem o :resto das listas; em ter 
ceiro lugar, poderiiio recahir est.:s. votos sobL'e 
pessoas que niio vem mencionadas nem n"s pri· 
meiros, nem nos ultimos · por consequencia temos 
tres hypotheses r.untra um!!. em que os mesmos 
deputados podem set· recoubecidos. 

Porque razão se diz que só pQt" uma mera 
equidade é que são estes homen~> :reconhecidos 

deJHltarJos? Qttando demais não se f!abe dos nomes 
em que votavão estefl 33 votante<~. 

Julg .. tamb,ma que nó!:! daverno!! t.leRculpar ulguma. 
couRa a povos ainda m•>d1lrnus na carrnira reprf'l· 
seutt1liva; não dtlvem•tS tat:har co111 exp1·es:~ões tão 
ri~ur .. sa~ 11111 llrro de urn cr)llegio que SfJ tem 
sernpl'tl distingnid•:. por Sllll pah·ío.;ti.orno l Senh•:1· 
res,. ~e nós pot.lemos desculpar os erro~. de :llguns 
contrarias ao nosso systema, come. não devem,,s 
desculpar erros, :que talvez vêm do excesso do 
áesejo do bem da patria 1 

Pm'tunto voto pelo parecer da comrnissão, prin
cipalmente na parte que trata da legalidade da 
eleif{iio dos Srs. deputados. 

O Sr. I<'ei•L•clra. :Franç;:..:- Sr. pre$Í· 
dente, faça·rne o favor de contar os 33 votos 
a C!Sta-1 supplenteil, para se observar com evi
dencia se at:aso da deputar;ão apresentada so 
llxcluern todos que se ext:luiriio hontem, Caça o 
fnvor V. Ex. de mandar ajuntar estP.s 33 votos. 

0 Sn. PRESIDENTE :-Não e"tá aqní a nctn. 
O Sn. FERREIRA. FRANrJA. :-Eu ative na minha 

mão e entreguei·a ao Sr. Paim, elle que diga 
aonde a poz. • 

O SR. PAm :-Metti·a na paRta, não ll que estã 
sobre a mesa, mas na eommissiio. 

Leu-se a acta geral e continuou: 
O Sn. Fr.:nnEIRA F~tANQA. :-Logo, os tres senho

•·es devem ser adrnittidos ; por consequencia peço 
á camara que os admitta, a"isim corno admittio 
aquelles que h ontem admittio ·pela mesma razão, 
depois· trataremos· dos mais; pareee·me que a 
illustre commissão se persuadio qne o collegio 
da Carinbánha niio é collegio por lei, mas é; e 
por con~e<JUencia a ucta da eleiçã•> do eollegi.o 
da Cnrínbanha esti! na razào de ~e reunir á neta 
geral; por isso está confome pelas instrucções, 
represent:mdo collegio legitimo. 

O Sn. Luiz CAVALCANTI: -Creio que é pouco 
exacto Q que diz o 81·. deputatlo, se ajuntar os 

.. 33 votas...s.uhtlLoS ú supQlentes, sahem os doas 
Srs. deputados Costa Car\'alliõ ·1r· AI vertlranco ; · 
se os vot•JS recahirem sobre tod.os os 5 supplen· 
tes, não podem ser todos ex.:luidos. 

O Sn. FEnRElRA -FRANÇA :..;..Faça-me fo1vor da 
acta : vamos a fazer a conta, quero ver como 
podem ficar excluídos estes tieput'ldo~. ha de 
caltir os 33 votos sobre os supplentes; vamos ã 
conta. 

O SR. LUiz Co~.VALCA.NT! :-:-Queira ajuntar 33 
vutos arJ ::ir. Montezuma, ai) Sr. Muniz Barreto, 
ao Sr. Co;;ta Carvalho, ao Sr. So11res da Rocha, 
ao Sr .• Rubouça~, aj1mte-se·lhes estes votos, fica 
excluiJo o Sr. Cassiano que tem maior nu::1ero de 
votos. 

O SR. FERREIRA FRANÇA: -Se houve ;ustiça 
para se admittir os que se admittirão hontem, 
tambem hn ju~tiça para se admittir alguns dllstes; 
depois trataremos aos outros, gue eu ·mostrarei 
que não ho. equidade, se V. Ex. quar ou quem 
quizer, lá em sua casa farã a conta o verá se 
é assim ou não. 

0 SR. PRESIDENTE :-(Nilo se ouvio.) 
O SR. FERREIRA. FRANÇA:- Como V. Ex:. quizer, 

é, por assim dizer, para não dar as miios à pal· 
·matooria. · 

. Ha outra cousa mai.o a dizer, e eu pec;o 
lic<mça · ã commissão para dizer, que não sei se 
a corumissão razoou da maneira mais plausível, 
por·~ue a commissão diz, a província da· Bahia 
deve ser reprPsentada pot· alguns representantes; 
isto é um principio verdadeiro, depois tira a 
conc\usi'io: lógn, está repres.cntacla; esta conclusão 
só lltl põde tirar poudo-se outras premissa~, a 

· saber, se os que se offerecem como representau-
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trs f!iio, o,t! coa·tamfmtu reprefl•mtnnLes, ou pro· 
VllvdrneutP. rt~preR<'nlnntes. C.crliollh:Otll n;\n pótlc 
fie r, provnvf!lmr:nle pódc·BIJ rnostrnr, ':onfiJfiiiiJ. 
O Sr. Erntlslu F·;rrlliro. Fl'Unça pl'illdpinn a 
rlemonstrar: por const!qnencia a província ela 
Bahia deve sor rep1·escntada por alguns que se 
oiTerecem, que siio provrovelmento representuntes; 
lo~o. deve ser adn11ttidn 11 questiirt de uma PI'O· 
babiliflado, por<[ue, diz o Sr. Ernesto, póc.le·sc 
npoat'lr dous contra um, talvez mais de doiiH, quo 
os ofle1·ccidos como represnntanles silo representan· 
teR, porque, se o~ 33 vot••S se fize~sem valer, só 
podião deixar do ser r!lpr•~SP.utantes pondo tod .. s 
os ~3 vot.,s em cada . um elo$· snpplento:s. 

Eu já diss;, o torno a r•lpo'ltir, honra se deve 
uo . Sr. Matniz But'r"t", as-.igual•>U·HC por tOJdo o 
povo, não podia já111ais t.ldXt!o!' de sct· nr•meado 
seu procurador, declarou·S•!, e . !llll que occasião? 
Na oc~af'at'io em que perigavn a ~ua cabeça; não 
lhe resulto11 bem, todos sabtm o qne lhe resul
tou. Por isso o Sr. Muniz Barreto, niio póde 
deixar · de ser atlmittido; esta razão parece que 
fortalece muito a apo:>ta de dous contra um. 

Os deputados offerecidos como taes são os appro· 
vaclos, Sr. presidente, por consequencia a camara 
os d&ve aceitar; . creio eu. 

o Sr .... ~ ... :-C.,ntra a primeiril. duvidn ainda 
ningu.em cnrr.bateu, oppoZ·:!e ã segunda parte do 
parecer da commissão, aqnella que . d1z quCt o 
colleg1o tinha exo,rbitarlo . das suas attribuições; 
é necessario ver se se póJe · tomar alguma medida 
sobre as listl\s de!jte:; eleitores que o collegio 
recusou rec.;ber, ellas forão queimadas; .a pro· 
vincia da Bahia deve ter li sua repr~sentaÇão; 
nós não podemos tirar esta macula do collegio 
de quo tratamos. 8upponl1ªmos se mandem pedir 
estas listas, é impraticavel: logo, para qne fim 
é; se o collegio transcendeu dos seus limites, 
não resta-nos outra cousa ·em minha opinião. O 
que é necessario é fazer-se enten~er ao collegio, 
que aberrou das suas o.ttribuições; por couse
queneia o collegio deve saber · -&-nf~nhec~cla <• 

elegibilidade das pessoas. 01.1mo é possível que 
um ·coUegio pegue em todas as listo.:il e come
çass(' a dizer que um era ist•l, aquelle era as~im 
e outro era assado? Logo, a lei não pó<le conter 
nada . que o collegio não possa faze,·; por conse· 
quencia o que é il:cumbido aos c..,llegios é. conhe· 
cer se os eleitores ilão legítimos. · 

ParP.ce·me, pois, que o 1parecer da commissãu 
na primeira · parte deve passar, nem era neces· 
sario discutir-se, porque são deput .. dos pela 
província da Bahia todos aquelles que apresentão 
os seus diplomas, e s~gunJo o part!ccr da com
missão entt!ndo que o collegio é crimiuose, e 
exorbitou de suas · attribuiçÕilS, emquanto · esta 
camara não der outra~ providencia:~ para que 
ni'it> possa o collegio obrar como tem obrado 
constantemente. 

O Sr. Luiz Cavalca:nf;J: -Era possível 
dar-se o remedio por equidade? Não; se se quer 
dar remedio, as listas estão na camara, existe 
uma reprt!sentaçiío fdta a esta camara, que · se 
acha no arcbi'Ç'o ; os cleit .. res remettérão as su•ts 
listas par•1 a cl\mara da capital, ·mas chegá. 
rào á camana d!!pois da apuração feit•1, por 
Í!!!iiQ a camara nã.. f·IZ ntenção disto e mesmo 
uão liStaria autunsada; se esta camara determi· 
na~se que apurasse a:~ listas daquelles elllitot·es, 
tiuhão est~B eleitores um direito muito grande a 
votllr para · deputado e ~uppltlntP.s, porquo quem 
llnbe qu~tell . ::~siu os vot:1s que elles qullrião dur? 
Es11es eleit .. res em não votar . nas pess .. as quo 
quf!ru\o esc •. lher per,leriio um dirt>ito extraordi· 
n~~oriQ, A por isso deve·se indemnisar da opprÉ.s:)ào 
que !i!Oifrêrii•), ' 

Pis:.e·st!, ... ntão daqui por diante muita gente 
qoa ... r~ri\ eleger, nl'i•• ó assim Esses · 11leitoréS 
lizeriio .o qg,e uão . quizerão, não puderão fazer o 

I 
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qtao l}ltizerii•.); f!Jriio homAus a qttc:n prím~Jiro 110 
tirr,u r1 ,fír<liao mllí~ sn~ra(l•1 do cidu"lii(), r. nilltQ 
t.!l'll 11 pn!lwra úrtl'bm·o.~ muito bo:~ : ro apphcn:la aos 
olcítore:i 1h O ochouit•a. Di~s•J n :)r. d.:pntlt•IIJ q11e 
uno se devP.rn irnputllt' ct•ime:l ll<iS eluitores. Os 
ele"itar·<is não 8iio capazes do criani!S, mas a lei 
diz, que a mesa eleitoral é uma partf3 elos elei
tores: Rão crimillosos os eleitores, só ó absurdo 
na intelligllncia do Sr. d'lputállo; Não pt'P.cisa 
reprehender o collegío elo Recife, porque seu 
procedirnento foi not•lrio. O Sr. d~;putado o mettau 
a rirlic11lo, mas clle rez o <JUe devia o •J que 
podia\ ft\ZIJr, obrou conf,,rme a sua íntclligllnCIIl; 
eu era eleitor, j11iz lle conscicncía, obrei conforme 
a minh~t conscicocia, votaudo coutra um homem; 
fiz o q cad dovia e o qrld p<Hiia; ac(uí h a outro 
juizo, dedtlio·se o C•Jntrqri<.~, estll muito bem 
d.Jcidido, mns o collegio oprou l;onf,,rme ás leis. 
Disse o Sr. d~putad·:l q!la á ignorancia 1uinha; 
aqui agora trata ·Se de approvar estes Srs. depu
tadoR, eu sou juiz na pronunr.ía dPsseR s~Jnhores, 
e juiz inviolavel; se fosse intolerante, poderia 
dizer o Sr. deputaclo, não me quer approval', mas 
como niio sou ínt•1lerante é que votd pelo parecer 
da co:nmissiio, Mnão diria~ aquelles eleitores 
forão privados dt•s seu~ direitos, póde·se onten
doL· assím-olquellt~s Srs. deputados não me agra
dflo, mas não digo assim, sau muito tolerante, 
qqer1J dizer aqui de oquidade, e insisto ua pala~ 
vra êquJdade, porque já mostrei que o romedio 
era possível; não voto por elle, mas possiv<>l 
era. 

\J mais que se disse a respei\o da duvida das 
tres hypoth.::ses, eil diss,l . quo . podia reeahlr. os 
votos destes mesmo:> deputados acLuaes em outros 
que não tivessem voto,, ou quu só tiv,~ssum poucos 
vo,os .; h.a umª probabilidade, mus nós somos 
juizes de probabilidades? Póde-se approvar pru· 
ora estes Srs. ·deputados; fiquem como supplen
tes, para que a · província não fique sem repre· 
sentação, isto é, .fiquem provisoriamente appro· 
vadus. · · 

o s 'i:-. Paúla e Sou:.-;a :- Quizera saber se 
a commissão reunio os votos . deste collegio da 
co.mara da capit1al par;o saber se faz alteração no 

. numero dos cinco deputados, quoro dizer se I'Cil• 
nindo toJos que t!Stão abaixo atenHt·se o numero. 
(Leu ·se o parecer da coinmissao.) 

E' só isto o que diz a commis:>t\Q 'l. Entiio quero 
o m~~mo que requereu o Sr. Ferreira França, 
que na mesa se f,aç" uma ennumeração pal'a 
ver se reune os votos a cste!l immediato!il para 
ver quem deve entrar como dPputado' ordinario, 
oorque em minba opiuião estes votos são váli· 
dos; queria que entrasse isto em questão para 
se decidir. · · 

O SI'. 1:1.enrique• do Ro~cnde: -Eil 
apoiei a opinhio d•' Sr. Alencar, que não achava 
a palavra muito propria para explicar o mal do 
collegio de Pernambuco; este mal consiste fl(l 
transtorno de não poder-se dat· remedio; au 
menos sou desta opinião, porque o remedio que 
o S1·. Lutz Cavalcanti aponta é co usa que com
pete á camara iustallada como ramo do corpo 
l•;gislativo. Nós ainda·não somos catnf\t'll. installada, 
somos o ultimo resultado dos ccilJegios eleitoraes, 
soanus o ultimo colh•gio eleitoral, não temos 
autoridade de reformar este ou aquelle candi· 
dato. 

Qualquer que seja a n11tureza da duvida que 
o Sr. Luiz Francisco apunta, não compete senão 
ás camar11s; ·esta · foi a minha opinião tomada 
na constituinte, oude taes questões nas prllpara· 
to1·ins ficárão reservadas para a assembléa Mmo 
corpo l~:~gislativo. E:ita junta pr .. paratoria na qua
lidade de ultimo collegh) eleitoral não llÓde dar 
rP.medio ao transtorno do collegio eleitoral d•l 
Cueboeira sen!io por uma equit.laJe ou justiça, por 

, meio da eonvenicncta, porqu.e se .!os11emos en,rar ·. 
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em uma analyRe rnRtricta, P.U díl'ia qne no co!· 
lej:(in ela C,H:hoeit·a B'l reunio um e:Opirit<~ l!e in· 
tri~a nu c:aloaln, •.l nr:sle CIIRO " collegio ""tnva 
nullo; ent.iio clí•·ia eu qu~ S'l fiZIJ~Sij t11111h&IU o 

· rpre se fez na ccm~tít.uínt11 com o collegi, de· 
MuttiJ·Gr••SBO; R a>~sembléa dflliberou •JUC:: fl•JUelle 
collegio dést>e outro deputado; Portanto uuilhl\ 
opinliio é que por motrvos tle equídade uurca· 
mente se approve a eleição do collegio da 
Caclio~íra. 

Qnanto ao . collegio da Carinhan!Ja, minha opi· 
uirio é que se tomcJ a mesma . delíbc<raçfio que 
scl tomou na constituinte. (Ncío se ouvio po1• um 
p.ouco, e coru:luio.) 

Portantil miuha opinião é que o collegio dr1 
Carinhauha é verdadeiro coll•.,gi•) e que deve 
pn~sar o parecer · dll commist~iio, L!llic~uente por 
motivos de conveni~nc:ia e por mntivni! de uqui· 
dada; é o ,que é po·.~ivc:l a esta junta m:epa· 
ratoria, a esto C(•llegio eleitoral, que não terr!. 
poder para dar o r.;medio que o Sr. Luiz Fra11· 
::isco apouta, que unicamente compete já. como 
ramo do corpo lt~gislativo. 

tiou du voto do parecer da commissão. 
o Sr . . castro At,.arQ,.:-Soudeor•inião do 

S1·. Rezende, não posso acceder que .;e trattl o 
collegio 'le . crirninoso; . ne,te crime suppõtl qtle 
se tirou o dir~::it•• a ulguem, a ser assim é ne· 
cessaria que a comnrissão Reja consequente, e 
decida que os deputados d;,vem te!' assento nesta 
Ctlrnara. contra o direito do IJUalquer qu" fui 
prejudicado, e então eu niio darei o meu voto. 
C1·ime snppõe iníracçtio de lei, tirar o direito, 
e . é o que nlio pos~o t;>lerar, porctue os povos no 
começo de snas instituições niin podc;m precaver 
h>dos os casos, pvrque as rnbmas leis não . aplln· · 
t;!Q, E' necessa•·iu poi>•, que sejamo:~ cnusequentes, · 
o não pO:!SO jám.sis conc11rdar que se repute. o 
collegio da Cachveira criminoso, embora errasse. 

E' e~te o m.:.u voto. 
o Sr. Hollandu. Cavalcanti:- Pri· 

meiro f11llarci pela ordem: peço a V. Ex. qudra 
-ter .. a bondade c.le ma.n.d.ar ler o_r~gimento, art.89. 
(Leu-.ve.) Eu ' reclamo a nbservancia c.lo rolgi: · .. 
1111mto; el!tamos uqui no costumP. do nomP.ar o 
nome do dt!pUtQdo a quem se vai combat.·r, 
i>;to complica ns nossas dist,ussõ~s e torua-se 
muita~ vezes pi)UCO decorOS<); reclamo a V. Ex. 
que eu seja mesmo o primeiro clJamJdo á ordem 
quando combater as op10iões .c.le qualquer Sr. de· 
putado e nomear o s"u nome. 

Tratarei agora da,qn~stão. Sobre o calculo que 
se Cez dos deputados a respeito do:i quaes não 
havia . duvhla na verificação dus seus diploma:;, 
entend•> que foi ex:.~cto ; os mais 11enhores depu 
t,1dos, que se SE'guem, não têm cP.rtllza se são ou 
não- dllputados : eu vou mostrar um exemplli a 
um suppllmte quiiiquer, quP. · recuhindo sobre elle 
o. numero de listas que se qneiH1arlio, póutl e:x· 
cluh· da ·maioria de votos a e:>tt!s quatro que 
estão acima delle; por cünsectuencia -este maior 
ntnoero de votos ó duvidoso; a duvic.la sobro 
quem tem maior numero de votos é applicada 
a tQdos; por consequencia o 1•, 2•, 3• e 4• estão 
com o contingentt>, e têm o mesmo grau de ele
gibilidade; p1as podemos diz11r que ha duvida 
sobre elles: . se nos· suspendermos a eleição a um 
2• supplent~ lu~vemos de . achar ainda maior 
duvida, poderáõ ser excluídos 2 e ficarem 3, mas 
não sabemos quaes admittiremos, 2 hão de se·r 
excluídos, e dous têm o mesmo grau de el.:gi· 
bilidade mais 011 menos, segundo as c:itcur.n· 
stancias ; por consequencia não se póde affirmar 
quaes dos 4 são . os verdadeiros deputados, por· 
que sobre cada um delles não hr1 duvida nenhuma. · 
Não entrarei na discn!!!liio do grau da probabili· 
dnde, nem po::>so admittir que se inculque .com 
1·azões,o ser v!lrdadeiramente nm llomem,cnjos dis· 
tiuctos Sul'V.iços o tornão digno c;le Sllr admittido 

nesta carnara.; estas razõo9 m"io devem ser admit
tidnfl: as r,,zcj~,; que se clP.vtom adrnittir, Hão 
Ut~UI<IIas <.!U•) •L lei prflscrr.veu; a lf:i fJCfl:lcrev•:n r.s 
iustrrtt:c;Õur! o~ú!~r(J os que ,Jt,vem 1,1er ad.r.itti•Jos 
can..lidutos nesta camaru • . Pod!orá havu!' um cida
dã·, qufl seja umi di~no uc e . .;tar uqr1i;· e se os 
eloitores . o uã" n•11nearem, corno bavnmus de ad· 
rnittir estas razões? ·Agora fc.llilreí sobre o pro
cedimento do cullc!gío. 

O procedrmento do collegio é illegal , nin· 
gu•.lrn o pMe negar ; ellfl aberrou da lei das 
r:leir;ões; · mns 1Híu o chamarei, · nem barbaro, 
nem reprehensivel, Sr. pr<:lsidtlntll, porque nós 
1:iio tmnos qufl reprehe~tdP.r : quem deu au
toridade á. camara Je nprehender os collPgios ? 
Niio v~jo na lei. . A canrara póde diZ•]!' que o 
coll•:gio uberrou, lHgalmP.nte f!Ó•Ie multar o co!· 
legio, rnus I'H(Jrehen·J_,,.?. . N•ío adrnitt·l essa:1 
reprehe11sÕe>~ ; assi.n corno de muitas autlirirlades 
qu.: costurnão estranhar; se algum me estranhar 

. ·o meu procedi<nent.,, eu diria estranho · rnuito o 
stnl, não seja tolo. E' necessarío que as autorí· 
dades se acostnmem 11 obrar segundo a !ai, e a 
lei deu autoridade á carnara para 1·epreheuder ·o 
collegio? Não; log.), a carnara não o póde rllpre· 
hcnd•,r ; a comnrís~iiv o q11C ÍllZ foi censurar por 
estas palavr :s: disse, é illegal, ó digno de rllpre
h.msiio, e não entendo . que a C•.>nunissão quiz.;sse · 
m,mdar reprehcn•lcr o collegi•> ; . se eu fosse mem
bro do collr·gio, e recl.ib~i>í!ll tlll repr~hen~lio, dizia, 
r:u reprehcnuo a camara : portanto o verdadeiro 
sentid•> da cornmis~ão nã,, é. qqe se mand<J re
prtlhender o . • :ollogio, mas o q11e se deve fazer 
é d•;clarar nullu, irrito t1 illegal o Pf9!lP.4im!lnto 
d·.o col! .. giu ; ist•.l é o que uos compete a nós, 
qno s .• m •• s .. juizes da nltim'' instancia~ Q11anuo os 
juize,., da ultiona in:>t!4ncia r.::v .• giio a sentença da 
iro.f.erior, nã,, •·eprehemlem : obrou .,.al; fui mal 
feito; neste cas•• cuda urn faz aquillo que lbP. com" 

· pete, e o· que nos c,,,.,p.;te é dizer que o collegio · 
da Cachoeira obrou illegahnerite. . 

Passando auutra qu.,stão. · En, Sr. presidente, 
qnandn se me apresentao mo ti vos de justiça,despre· 
zo os de conveni~ncta, roãuquero senil•> justiça, e os 

..-que é justr.!?--Qua os cidadãos qu11 forão dtlsP.ojados 
de seus dirt)it{•S sej:io reiuté~raifós"holli:si ·que os 
reprosentantes da nação sr,j•'i·• . atluelles 'fUC le· 
gitimameuto compete reprtsentnr: HB temos a jus· 
tiça diante dos olhos, que tP.mos com a conve· 
nlellCÍll ? SP.ja o deputa•lo quem fór ; sr:ja meu. 
amigo, teuha-\he eu inclinac;c'lo, ou mio; se elle 
tem qs quesitos que a .lc:i. exige, dr,ve vir para 
aqui, :~e nát• os lP.m, ni'io devll vir. Mas Jiz·se; 
•J que so ha de f,tz.;r agora? Eu soi (i que se ha 
de fazer; . não estou ao facto da:~ circumstaucias 
desses eleitores ? 'Se esses eleitores, de quflJil se 
queimarã·• as listas •;a 11puração, se depositassem 
c~m . qualquet· lugat·, onde em tudo o tempo se fosse 
conh!lcer as suas vontades, eu dizia, V•:nb:io para 
cá esses votos dos que Í•>rão esbulhados dos seus 
direitos, á camara compute reintcgral-os nos s6us 
direitos : mas dií!l•M que es~es eleitores fizerão 
as ·suas listas depois da apur11ção, e i~to parece· 
me que ainda 111'1u se provou, porqu.; a!oda que 
fizas;;enr depois d11 apuraçã,;, po.leritio estar re~ 
conhecidas e passauaH em publica· fôrma, e reco· 
nhecidas por ~quelles r:neios; por meio dos quaes 
11Ós vie:~~emos ao conhecimento que as listas 

. forào aceitas. 
UM Sa. DEPO'J:ADO : -Consta da acta. 

O SR. HoLLAND.\. CAVALCANTI : - Consta da 
acta, quero ver isto. Eu tenho estado . muito 
attentc a toda esta discussão. O cont1·a·protE~sto 
foi fHito na occasiào que u collegio foi entrar na 
apuraçiio geral, como pCldia. adivinhar? Mas não 
é esta a ,apurução de que fali••, é a apuração 
geral na camara d•1 capital. Impu~narei agora 
algumas opiuiões qne appnrecêrão duras sobre a 
qualidade da cama1·a ac~uaL 
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Sr. pr·e·•id•:ntn, n CflnUlfll nc:lual nfio ó lllll col· 

leoín cllmo se: rp111r: ó muunr·n l"!.lituron, I•OJ'•Ill•: 
. a "Cünslítuiçiin tlíZ tj\11\ !~ \'I rifiCIIÇ>Íil Ü• •S llíp\ltl!IIIS 
l: puJici,t ÍflkriW <l11 . 1:11111/lrR r11r· Mll · }lll IIJI ft'rrllll$ 
<!.-. regilli':II!.O !lllR <:lltl"ll'lh ft:!I[JI.!t',Lil•a. ;' 11 t\UIIllll'lt 

f•:z "ste r••girrwntn c ·~,.,tnlJel• · l:o:ll •tu•: fwtc,H •lls 
ahr.rtura tln ""~sii•l rutp•·ríal ~"' ll··~~~í·:~ Jll'•·pr"'" 
tnrir1s, toruasl:lll conhtw.ura6nto c.lt':;Sas 1:.,11sns. Estí1 
pois o r~J:llnlf'lltll JJfl fbnu:l :Ja ColloStitlliÇ:Iu, I) ~l)J 
C(li\S~.qu<'ncia h:l unm lei que nos t:onRtiLue, nTw 
corno coll•:p;io, mas c .. mo. camnrn legí~laLiva. E' 
nr.ce:iS!lriO não •:oufnnllir·,.;e, Sr. (>l't!Sr•lonte, nos
sa~; nctuaP,s circumstancítts com ltS circum:>taru:ias 
dn uilsemblt'>:l constítuiute: nó; soruo:; corrsrüuí. 
dos, e a s~sernblea cnr.stituinte ertr rnru . Cúll· 
~ti11tir : nós t.,mon IP.i ; e •tUIIH•Io t.~nwt~ l~i n:io 
pl'<!Cisamos de pr•H:urar· ar,..sto~. A ),.i l••rn pre· 
scrí[Jto as obrigaçõel! dllsto cal!eg:o, '' teiJI prn· 
scriplO que quanrlo o !' ... llr.p;íu ub~·nur. uó~ >l!•lll••~ 
n qnr:m comp~te QIJillificill' n que lun: ft:ito O 
nF:II vot" P<•is é 'lue Rf'l n:io rPprelwndn .. collegto, 
pnrrJUil ·nó:~ n:io podl•Jli(•S f!tlntio •Jilallfkar P. f:IIIÍt· 
tír o nus~" J)nr••cer, " m'io . pudernus r·•·prebeuder 
A. ningnem. Fí•lue pois adinda n \'~ri!\<:•H;no •Jos 
dirl•)lllllli d•:st..,,. 'lustro Srs. J••putados, 11tó so 
errtrar n•; venladetro co .. luwimtwto dt<s t·uzõlji:! 
d•!sRe>l ••leitnr•!S que for:io exclnid .. >~, nfint dtl se 
conhecer s'' as :mas l1stas devem ser apllrll•ht,, 
nu se d1:vem s~r n·j•~íta.ra~; : e se· foi d~pois da 
apnraçii" geral 'llle :'fr r •. jeit;.ri\o estas listas, nós 
então nii,,· t~rP.nrr.s remedio, r1nrque então esuss 
li-I11S devi,irJ inlluir l!úbre a nom'!açiio dos depu
tados : m~ts talvez quo a dnta dellas .seja ante
rior ao dia da apuraçiiQ gr:ral. 

o Sr•, Ptn~o .4o Oth·ch·a. : ...... QuandO 
iropngno;i · ~ par•;ce~- da COf'!lmis,-iio, foi b:',;eado 
em quo . na11 extstiR•) aa ltstns destes ele1tore,;, 
mas Pxístíndu me conf •. rmo com o pnrece1· da 
C011•mis:~iio. Diss,:, o illustr~ deputado QIIP. ne . .;ta 
CllSO desempatnriiitl, e teriiin grande dir••itO se 
empl\t<•ssem ; l)Orque um elflitor tem dire1to de 
dP.s.:mpatar. E' mui fncil t11mbem que 2i que 
votiio de uma . maneira, e 2i.i íle ·onU:a_. .. ,~ ~·,ber·S!• 
que urn desempata, não é direito novo, é ~lir~ito 
quP. eJlP.;; têm ; mas a lei foi i nfringi1ln violen
tumeut<~ p<n' um col!P.gio. Urn illustre .d<!putado 
lembrou· que o collegio da Cllrinhanha •lésse nm 
eleito1· p:.ra su.pprir esta fnlla, mas isto ·não pótle 
stlr •iiscutido. Um outro Sr. dtlputad•l disse il•lUi, 
que e~tes 'eleitores tinhno protestai),;, e que tinhãiJ 
sido criminosos por não se submettr!rt:m á decisão 
do collej:liO, mas como se não submetterão, se até 
forâo excluídos ; el!es não fizerslo mais que prn· 
curar um recurso; elles contra.protestorii.u. é uma 
cetta chicana que naJa oç-ale. 

Disse tambem •> illustre deputado I}Ue não se · re
prehendesse o collegio, mas que g,.. disstls;,e que era 
illegal; isto mesmo é o que é reprehender; I'(U&ndo 
um llpmem diz-v. m. obrou mal-está entendido· 
que se reprehende; mas· eu não quero que se 
<liga. isto. Eis a razão porque voto contra o pa. 
rccer da commissão, e s.e é possível que exist;i.o 
as lislag, apurem-se e sejào recebidas, porqne 
em todo o tempo a. sua vontade é a mP.sma. (Nilo 
se ouvia bem.) 

O Sr. ~lªrtltn. Francisco : - St·. presi· 
dente , eu me levanto para sustentar . o parecer 
ua commissão, e p~tr& adooar de alguma maneir:l 
ns expressões da mesma commissão quanto ao 
col.legio ; mas an~es de entrar nn materia. é pre· 
ciso prin1eiro f>Jtplicar algumas propo;;i.,;ões atra· 
zadas. Disse-se qnc nós não · era mos deputados, 
nó:~ aqlli somos juizes : l!P.r!!unta·se, quem deu 
o· direito parn fa2er a le1 ? Nós sumos cooati
tuidtls, e te~nos diroito de aceitar e· é~ciuir q·u~l
·qu.er deputado. Explí<:_arei outra prqposiçiiQ, a 
qual é sobre a questao da val!dade de tratar 
neste recinto tal neg•1cio; v~:rdl\deiramente é ques· 
tão arithmlltica. Se nõs admittirmos os votos deste 

Cl)linp;io qun n(l•bou, VIHO•Hl q!tll !l~t•lll votoR são 
durlos . n••R lllf!Í!tnOI! IJilfl c't:í(J irwlruul\s ''" lista : 
''l'll , IIÚ• r.li11 sah ... moll 11hrar· ~r:níic' >~eR"IIn•.l, a· 
ld dt.l prrsl•lllJilídHdr, tt!nH•:'I uma pro.íhnhili•lnrltl 
C}\Hl ••Xt:lU\l 1 lllllR (,~11111~ Ollt1'118 111\iÍtfiS pr~<\ll<hilí, -
tlarl(·• que 11o10 <:Xchii!Ju a fll-lrthrtm ; e "''NtltS 
fl}'Obulfilidlitle~, U queru oliJYt.•.rn:• •:> llf;eitnr '/. A:rlnrit• 
u .• d .. (JS deputs:.dos d•:ltoJS, Dl.,liC·R•I ljlll: tlnhão 
a~orn appar~::cido l:srlas.lrstas •lesses triqta e tantos 
V••to!l, mas '(llRIId•> upparec•:rrin? .. D~puis. Logo, 
ellas siio IIJllítu posterÍIH'es á sessiio d•> collegw; 
ell<~B niio são mnis eleit•.1res, lodo u· acto1 elo:itoral 
ctlssa. no act) •la . elr: í>iilo, }!;11 creio, sr·. presí
driJIL••, que em setP.centos e tantos el•lítor·i:s pel'· 
det·l'n,.,.,e trírrt11 e tantos votos, é ptJUI:O ~ensiv~l 
na rnali!sa imn11msa ~ P. crP-io tfllll ~ nma das ra
zões qu~ olJt·iganíu à illuMtre. COIIJIIli!lSUu a ac.Jmít• 
tir, o a S•·r do parecer que (o:lSfiJII aceitos esses 
humen:\ d~itos. 

· Er.t.rEHer na qnest:'io da crimiMiídad~ do 
colleg1o 1\leit .. ral ua ret:nsa.;ii." de..-1\es trintl\ e 
tanto,. ei~IL.,rc.~: . '' de f ·c to o coJI,..gio eleito· 
ral n:lo obruu b.;m : purque seguramcnt•" niio 
havia piJfCa de uireÍtllS politÍCIIS neste m&gÍii• 
trado, n:io havia seurença- co .. demnatflriS· ;· e se 
entrat·nro~ nus excep~Õe:\ marCI\oias pE!la consti· 
tuiçào, tamb~m nii.o pi)UÍ:l d~;iJtar de ser admit
ti~lv, 11111$ lltt um motivo pur qae · pr..temns, so 
n:io sm tu.tn jn;;tificar c. collegio. ao tUP.nos :\del· 
gfJçar a culpa á vi:;ta dt! que fnltaHSI! ao expre .. so 
rrn const1tuiçiio, pnrque n11:1 instruc~ões dadas se 
diz- quu todo o b<Hrrern que nii(l é affecto á causa 
do Bntz1l, e em ·geral na ~y .. tema jur·ado não 
deve s•~r re~leito ~ e;;ta ~ a. opinilin de alj:!uns; 
não . digo · ~.:rnitLida aqui, poniue é uma eX:c!!pçlio, 
que u.ã<J v.e.UJ na con!'ltrt!dç:'io (sim não vt>m, p•:.r. 
que não póJe vir) corno f11Z parte ini.J~rent" e 
rtJunitla .a" aeto ç,,nstitncional? Sen:ill, Sr. pro
si deu te, invertamos a prnp .. siç;;o: todo o iuimigo 
do sy~tema jura1l" é cidadão brazileíro? Póde 
have~ pacto s<.1cial para a4uelle qnc niio quer? 
A constituição não podia fazer menção desta ex
cepção, nfio a podia faz•)r porquesnppõe que e4e 
pacto ó t.hulo a homens que o querem: e quando 
appar.!cem homen3 que o não qu~;rem, aqui entra 
a quel'ltào respeito ú cabala. Cab:.rla par;.• .a no
meação é el•mumto Ja rutureza do syst~111a; ml\s 
quando uma cabala de um pnrlidt) se pronuncia 
co11tra a cabul11 . da nutro partido sobre as leis; 
eut:lo a cabtlla, t•lruando·se o acto da cabala ven
ceuOt·A., tornl!o-se · J~gar : por exemplo, este. rí>llgis
trado f, i accusado de ut.,car as garau t.iaR da 
libP.rdade civil, e foi · accus,.do de pri,;ões sem 
culpa forma.la, e accus»do tle atacar a liberdade 
da imprensa ; que po.leria julgai' .., collegio elei
toral ·,te so accusar a e.-te mal(ístrad .... que era. 
inimig;> do sysLflma jurudo, quo llrll um elemento 
niÍo anarchico, mas elamerlto do chicote ; de qlliJm 
quer ser goveru11do a virga ferrea; que f,;z o 
col!egio eleiloral ? Inutilisou. a nomeaçiio deste 
home•n , f•lZ o mesn1o, Sr. presidente, que nas 
eleições de 26 fl.zerão outros mnilos · a respeito 
de outros cidadãos brazileiros: e não vejo diffe· 
rençR ·entre· este collegil) e outros coliP.~ios, se
não esta : este zeloso pela marcha constitucional, 
e outros zelosos polo bem ou . vontade drt go
vet·no então existente : qual delles será mais 
criminoso ' Se dissermos que nas eleições passa
dali elles tinhào marchado com a lei , será. . pre
ciso lançal' mão da constituição, e será mister 
fnndarmo·nos nestes princípios. Qut:'ro mandar 
uma emenda, não reprovando o parecer da com
missão; mas .adnçando . em parte as expressões 
da commissào ·.· pela reeusação que o collegio 
fEZ. 

Leu-se a emenda. 
O Sr. Paula Cava.Icahtl:-:- Pnrece-me 

que a expressão da .commissiio e melhor: p•)rque 
se nós ha\"emos tomar uma . deliberação, . para 
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qua comprehen<ler já este outro casn, quando 
es!!a deliberuçlio ha .Je cutL',tr em discussão, e 
aind·a noio sabemoR o •.1uo o'!O h oi de . delibera•· 'l 
O coll•!gio obmu il!r,gRimaute, mas n·,to é crimi
noso ern parta, porque as pessoaR quando ni\o 
são capazes tio obrar .o mal v~rda.toiraonoute, 
cbamão·se errns ; mas isto mesmo C••mprehende· 
Sfl com aquellas pntl~OBR que são invíolav•líll, e 
não o coll~gío eleítot·al. Crime é ir contra a 
lei, mas elle marchou · por zelo, aegundo se Lem 
di til: porém i.;so é o que eu nego, o não me pa· 
rece · que do protesto com te senão que os voto~ 
foriio doApresndos por homeus irmãos e purrmte11; 
por consequancia inculca q11e mais houvtJ intriga 
de família, e n1io zelo til!. con>~tltuiçáo; ao men;.s 
eu estou persuadido dí~to, EQ. dtJsejo a lib.,rdade 
do meu. paiz; liberdaolti é a seg!lr11nça, e nãu 
gosto quo os collegios obrem Íl'regplaridutles ; 
devem · ser pacíficos, e cli!!!Aját·a que os .t:\lllegios 
eltJitoraes toma~sem o exemplo desta c~marl!o, e 
não fiz~s11em tumult~•:i e subverções. 

E' pr~císo quo a c~mar•l dos rleputatlos, que é 
imptucial, diga que, os collegi(.fs não d•JV•!rn ser 
anarchicos, que devem obt~decHr á lei. Voto cunta·a 
a P.mend:~ p01· ser mais comforms. 

De1•oi~ de longa e renhida discus~ã<>, tend••·Re 
ponderndo· que a votação da camara devia rccahir 
sobr11 a ·. conc:lusfio do prLrt!cer l',Om r~rerenc:ia, u .. m 
ás sna~ razões, nem á .sua rerl•lcçãu ; julg(lnd>~·sr. 
a matel'ia suffici,ntehlen tediscutidt~, põz-ar: á vot••s 
o parecer da commi~sãn, e foi approvo~Jo, ficandu 
por isSt> préjudicadail as emendas tlos Srs. Rd· 
bouçns e· Ribeiro de Andrada. 

Em consequencill o Si'. pre»idente declarou de·. 
putadO:i ''" Srs. Antonio Per•lira R,;buuç>ls, J11sé 
Ribeiro !;i•Jares da Rocha, Jtosl\ da. Cnsta C •r· 
valho. Jo;.~.H~Im ~,raneisco AlVO:! Brlll\CO Muniz 
Barreto. 

O Sa. ERNE&Tv F~RR~IR.\. FRANÇA, tendo a pll· 
lavl'a para um reqn~raaitent•: nr~entA, instou pi:la 
rem~ssa ao gov&rno du:~ oflicio,; que hoovta J .. m~ 
bradn ua se•s•io antecllJr.m"', e f..,j B••tiilfciLo pt!IO 
Sr. prf!siJunte. 

PrnS"!I{Uiudo a diRcnRsãn do parecer da commis:;:io 
na primei•;a. parte relntiva i1 eleição dif pt·uvinçia 
6•• Minas G!lraes, adiad., do diu antecedente, S•)bre 
elli! disserií•J. · 

O Si•. t.~crrolr.u. de ~Jcllo: -Sr. presi· 
dentti·, o pn,·ectJt' da cornmi::siío me pa&'c!CQ •!W:t dtive 
ser npprovaclo. 

A cnlnmi,R•io obsP.rvon que os. diplq:nas dados 
ao:~ Srs. deputados cltJ Minas G;>rae.;, crii•l mui 
auth'!ntico~ í1 neta da 11pu1'11çiio gAni!, p .. r.lu" -" 
Clktarl\ da capital não dava ternul,; · da aput·açnr' 
dos deputados. A C<>tnm:s·•iio rccunh~c.:u pP.las 
acta:i dns maiS c:leições, 'que os Srs. deputarl<>s 
Cunha Mattos e Alencar, um •1ue ' tinha p";;:o~ado 
para a elo;içüo de Goyaz, e outro JH:ht P!'Ovin_cia 
do Ueará, vi o pt!la ucta geral que esta v a tnclutda 
em .cada um dos diplomas que os ímmediatf)S 
em votos et·ão os 8rs. Evariste .e Lemos, que 
estaviio nas circumstuncías de serem chamados·. 
é veroiade que não tinhão •Jiplornas; que dava ser 
o tc!rmo esl'ecial, flU!l contém o .numero . do::~ !lepu 
tados, mas <1Ste t·~rmn nrlo vem na acta · g·•ral 
porque a CMnara n:i.n a tem. T.unbem a comnu:s~;io 
QhSI,rvou que faltll\'11 o ofticio qua de_ve ac_nmptL· 
nhar o d1plr•m11, mas como. este. nfticl•> na<> tem 
outro tlm illlnlio mo!itl'nr a - tdenttdadedu pr:,;soa, 
julgou a cCimmiiiRiio qui! niio e!'a ll•·cessario, pot' is,;o 
rn('smo '}ue tl~tes senhores nnmeado~ erào co· 
nhecidvs · pelos membrt•>~ de:>ta c:t~mat·a, ao mP.uns 
plllos útlputados da provincitl. Aqui se disse hon· 
terli qu(;l isto;. llra contra um are:~to c.ta casa, 
mas isto nii.o é PXai:to, pnr.]ue em uma da:~ ~~~s
sões passadas mandlllt~se clla.mar um depntado 
immediato .em votos, que el'a o Sr ••••• e is~o foi 
de requerimentO) do Ulll !)r. deputado nos ultunos 
dias ua ::;ess.iiu. A cawum deliberou que. fvsse 

cbamarln, o encert'..,ll·S·l a ~IHISiio, fl neste ínter· 
vall•J ollo fllúl'rl:u, Po1rtanLo o argumento pre· 
Sllnte á contrapt'Qducente. 

O S1•. I·Xo ll •& nda Cavalcanti: -Ou P11, ou 
o illustl'fl deptlL'liiO e:;t:tmos enganados, porque 
j tllgo que n:irJ axi11te tal preccrleut.e nesta camara, 
porque sobre essP. deputado do .· .Rio. Grande Cllle 
não foi · chamado ; a sess1io cstwa 11 cnce•·rar-sc, 
mas o homem morreu sem entrar. porque niio 
tínha diplonut ; recol'ro a outa·o ··x~;.mplo, o ó: que 
um de~embar~ador qo1e é mr~mbro do aupromo 
consdh•l, o M•ltleiros, f'\Uimdo Me r:xcluio o Chi
chr•rro, ellP. era n imm•Jdiato em votrJ~, achava-se 
aqni na t!Õrt>J, e niio veio para aqui senão com 
o· diploma; prJt'tanto paN q1til havemüs da e.star 
com estes \Jroceolimentu:;? Peço n V. Ex. que 
m11qde ler as · ínstr·uc•;ões, e ver-se·ha que a lei 
ul\o pormittll que os clP.pntallos outrern SP.m di, 
ploma. (Q illust,•e oJ•artoJ• leu as instrucclJe,ç no 
aJ•t, 7o.) Eis·aiJUÍ t~rn q11e niio pôde il'~r atlmittido 
O!:litlmrn doJputaolo an aeu exercício sem diplollta. 

~odllr-se-ha dizer llf'\llÍ qn•l houve este exemplo 
. com o Sa·. Qateit'"Z Carreira, mas P.ntão n raz•io 
que teve a r:arnara foi pot'l}llil não tinha o numero, 
e i;;t·• f,,j na primeir~ reuuiiio da legislatura de 
182!1, mas huje a camara náo e;;tfl em Ctl!IO itlentíco, 
porqll\1 tem nnrnero Rnllicíente. Pc>der·Se·llt' dize. r 
tambern que se poderá d"sprezar~ isso é o que 
eu nrio n~:go que possa i!er, m1~s que convém ó 
o que cu nego, porqJttl, St·. pr~t.sítJtlnte.' tHi•) mos
tromcos nnn1:11 •11111 ~011tOS parc;aaes, s1gamns os 
princípios d11 iiiJpat•cíalí·la le e da justiça. FuluntJ 
em iJenticas cit·cumstatlcia:i llii'> f·•i Jl.imi..!.tldO ; 
este . está nn:~ m•Jsmus . cír~Jlm~tanciols, não 1leve . 
ser atlmittiuo ; ·é a · minha mand•·a de pensar ; 
nús temos numero suffic;ente, e a província •.le 
Minas ac:hn··SO;! representada., Já .p!l.dem•J::I pri,,.;ipill!:' 
os nossos traboLlhos, . e n:io ho1 raz:io · p •r<l . faze,. 
Ulll are>~t·• conLrll u•.111illo quo:~ em ideuti.ca.il circu.m· 
st11ncias se t11m fo1ito , pollt~rnos man•Jclr . ao go • 
vern•> pal'a rtJml'ltt·• r CJ tlípl·.una a,, 1.lo·putaJo; ili~Q 
é li iJU<l · !itl tem ubr •d·• ne>ill Cllllllll'll, e :i6 6l'ltOU 
enga .oa<1o, peço qu~ !16 leiii•> a~ neto•"· para :;e 
vêr u que >11.! V•HIIl<!U no"ta canlara. 

o s~:"L.ttnpo d~ Áb;-.;-.;_; =·:Eu approvo 
inteíraoucnte o . p~r,,c.;.r da CO!~ missão, ~~~ 'Jilal 
est4 cniiC··hido, 'l''l'IU••nto propue . qu~ .t~eJao c~a
moLdos u. Sr Ev~rist• • .F ... rrHira da Vu1ga e o Sr. 
Joii•i Anti'J.<ÍO ..te LHmoos. Dttpois de haver numc.!'o 
sufticinnte de rt•,put••dOJi para furmar casil, nno 
ha c~ou:>a wmhtllltll' mlis e:~setoci11l uo Ql!O cada 
urna da>~ Jll'ooVtttcÍil" ter a •mn l'•·preseu~uçao com
pldn, p·•r•tU•: !ltl noo!l l'~lllltTIIIOS rlo! muttr.s partes 
11 !:lessii<) se c >mpor:\ d·• m:oJOt' a.un1.:ro de llltHII· 
brt~s, n pot' cons·,q•leucia mais ai'r"vet~iio,.e favo
.recem a liberJad•3 e isto nt'io é inJJJfereute, · é 
iÇ(ualmente essencial, desde que ha numero suf· 
llciente para formar casa. . _ . . 

Ora á vist~ da actn geral tia elilJçao dll provLncJa 
de. 1\Iiaas, 11 cummi:~~iio d.e poderes reçonht~ceu co~n 
torta evidencia que o;; senhores au1 votos de~OJS 
dos vinte, são os Srs. Veig·l e Lemos, por Jsso 
que •)S Srs. Cunha. Mattos o Alenc':\1', _devem ,fuz~r 
parte da I'Hpreso~ntaçli•.l, um dn provtnclll d? ~eará 
tle sua naturali.lade, ll o outro da provmcta de 
GC'yaz, ol11 11nal obt•Wt! m11ior nu•.nP.ru dtl v•rt•JS 
ç .. m::~trativam,nt•l· Poor con;;,.quflucta perguntn·se 
q11a( é n motivn P:n oppos_içâiJ ao ch!l,mu~tento, 
diiS::!olS Sl'S, depnta•io>S ·? DtZ-MO a falta do S~ll 
•lipl·•IIHl. On, dtJ\'tl not •. lr-He . illlP. o ctiplorna uru) 
servo'! de O<ttra cous 1. mais que ju~taficat' qne 

. aqudle cida.J>w foi dt~it•.! deputado, ~ a falto\ do 
üfli~ifJ . não SHI'Vél de maiS naJa se uno provar Q 

iduntidatil3 ;fe su•\ pe~soa, e. :lo nó:> ttvo•·mos 
pr•was ci>~ irlnntidade, Sfl na evid~:ncia pôde haver 
grâo d~J identi•lade pm·a provar umll e outra 
cousa, nilo pôde haver esc;lndalo; prova·!!IO. q~e 
s~o n;j · qno devem tomar assento pela prov_!uc•a 
da Minqf! Geraes, pela ucta da. eldção quo fu1 pre· 
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swtll i\ eomn:ii1~1io rlll pndern~: o qnnntn r, pn;vnr 
a íd~Jntídnd~ dH sna P"llil"ll• pl\rf!Cll quP. LodoA 
nós os couhf'cenlfiR, c mil! lu'in de vir aqui tn111nr 
QS~I! IIh• fl(\11\"10 t1 l\C•S llH)ll111fl>;, 

;1.\'Ins, rlí·•s ·~ ,, SI'. <lepnlarl() quP. istfl Sf' oppõe ú 
letra 11Xp1'11SA 1 dns ín:~truc:c.'Õ•H'l : pcll'l'fllll r•l 11111 t:Xi · 
g-Hm quo ,;ll apreseute nrin só .-, titulo da nlrdciio, mas 
esse officio da can11ll'll. A' isto olig'J eu, que e!'lta!-1 in· 
stl".lCçõe~ r.l!tiio diJrogndn!'l pela constituiçã,,, pprq~•o 
n constituiç:io di?.- quol a veriflcaç:io do~ podorll~ 
do:; membros do corpo l•!gislativo, p!lrtence ás llll'IS 
respectivas ClliiH•r.,s; ora, vc~riflco•· podere!! é ~nber 
se .aC}nello membro elP.ito deVIl ou niv, tom,r as
sento, se .rJstn IP.gal n seu diploma, e se á a · mos ma 
pessoa ; portanto, 1\'! instrn~r;õe:l tem e·~sHado á 
vista ,-Jisto c; por este motivo nriu póile ltaver 
cscanrlalo. · 

O illustrc deputado nflm póde se~· vir·SP. do t'•!AÍ· 
mcnto, porqu tJ o 'lua tem sut:cediiJo nas sessões 
antel'iorP.:! rla prir,teira ie.crislatura, ó pratica obser
vada em favo1· desta opini1io, prJTCJUe l)a Bll:.:li'i.o 
de 2G · forâo cuamt ... los e tvmnrãr' as~euto mni t .1s 
membros sem diplo•nns, e na sessão de 2i acon
t~ccu que o SI'. Flm·dnCÍ<) q110 íoí chamado, não 
tomnsse 1\-;scnto porque m<>rl'f!U . Nós aqui, Sr. 
p•·esidente, nri•l !!O mo:; juizes, quA nM Jev,,mo.; ·lia-ar 
a certas sulelnoído~rlr:s qutJ neste caso srio ínuteis. 

A ver·JaJd•·a evidenc:ia o·xiste ,;obre estea funda· 
lll 1~11ttls, e nos.'!as ,J~ci!!ÕP.s biin de ser upprovadrJS. 

Po•· conse.}ueucia voto pdo p,.recer da com
miss1io. 

o SI". A.lenc., r ; - Dir~i p'ouco, porque o 
Sr. Limpo de AbrP.u desenvolve11 digrmrru·nte a 
ma teria: toJ ,t\'ia ditei duas · palrwras. Temos lei, 
n lP.i existe para nós, p .. rém, niio é a<Juella QL''' 
adcpt•m o Sr. depntcul<l que comhnten o parecr.r: 
aqnella é para re~nlar os eleit••res e ni'io é ·pura 
regltlo\r·Oib. A l ei ·~•te existe para nós, · é o ngi· 
menta, pelo . qual a. constíluíçiio manda qne nos 
regulemo!!, e pur este regimento internn dn casa. 
quando lla alguma •·scusa de um deputado, se 
oflici11 1<0 g,,v.,rno para se chamar o supp!tlnte. 

O Sr. presidente queira mandar "ttJr ·o regi
meuto~ (L~!N~. ) 

Ora, além disto já sa mostrou QU() as in!ltntr.ções 
estilo dP.rogailns p01· essa disposição da c<..u~dtui
ção, que manda que nos reg•ilemos polo regimento 
interno, logo que d.,vemi)S se.cruir ess;t dispusicãu. 

P01tantú, logo que se ,·erificou a escusa elo Sr. 
Cunha MnLtos e a minha, deve·.S:J qfficiar ao gover
no pam chamar os suppl~ntes que est;io na có1 te, 
e não ha motivu de inconv.,niente, antes nos 
aproveitaremos das luzes dos nossos illustres 
collegas ; niio vamos tmnsfcrir-n•),; para detnul·ns 
por simples formalidades, corno muilo bem lli<~S· 
trou o ::>r. Limpo de A1>1·en. 

o Sr. castro c I!!!Hl-..·a : ..,.... O Sr. deputado 
que se oppóz . ao parucllr da cummissri•• par~ce 
laborar em equivoco. Nn sesssio · de lS~ü forão 
chamados os Srs. Pedreira e · Queir .. z Ca!'reira, 
e na sessiio de : 4 de Maio foi admíttido o Sr. 
Costa Aguhü· sem diploma, e foi · tam bem do c:esnto 
modo o Sr. Herrera, por tP.r pass11do o proprie
tario para Buenos-Ayres. Para lembrar ao Sr. de
putndo a opposiçi'io que fez, que ·o supplc1nte por 
8e~gip~ nunca r .. i cbamadoJ apczar de estar na 
CÓI't tt ; pMque nós nos achavamos em sessão ordi. 
naria, e nós agora estam•Js.em ses,;ãoi prepar.ltorin 
que e O que rleVfl decidi!' sobre bto, e niio mustrará 
o contral'i•:.. Na ~e;;siio de 2G se chawar>lo outl'vs 
muitos Srs. dtlputados. 

o Sr. :E-Ioltanda Cavnlcantl:- O exem
plo que mostruu o Sr. deputadu sobre nquelles que 
furão cha111ndos na sessão preparatoria de 26 é 
contradictorio ; elles forão chamndos ·.lirectamente, 
niio .foi ~o . governo para os mnndar vir. O Sr. 
secretario ó gull lhes . officia va, posto que depois 
do Pia 1 de l\raio cntrrlssem mais alguns membros, 

fl Í~SO f,ri píllll lnt:J.-!0\a 1'1\?.flO clll qllll hO.VÍiiiJ 11i01l11 
P"lll!oll nH•Inhros, •.1 quo d(lll "':•:n!lifi, para . que 
so ,;hnnlll~t~ · l e at.lmittissc, o prllA. lll l! flmn írl1:utí· 
dlldll ilc1 rnr.iio f11intl•l atlrilittí<'lo o p'l'illu~iru, forilo 
ta111br!lll os maiH: pnrnm, io~n rrnr1 .1 camura ~e 
11ch1J11 •:Mn o nurnf!J'O cnrn pll:to, niio IJUÍ:r. udmittir 
mais JJCnhum serui•, ll•tllfllll.l~ ·l~Jllll.adoil qne tinhilo 
cJíplmna;~ corrrmtes . Um 81•, rleputadodír.- que 
devem •. •S :leguir n Cllustituiçiio e quo Ofl diploma!! 
do>~ depntatlll9 devem llllr na conformidadtl do seu 
rr•gimonto o lei l'flgillamentar qua designa o nu· 
lnflro u•J!I deputudos e qunea os l)lle o devião HP.r. 
Dl\vemo-nn~ conforml\r com a lr.n qu'J é Cl)nfurmo 

a consíttuiçiiol, e devemos sAguir como se acha 
nclla d• ·terrninarln. O unssrr rP.girnento ha de ir 
c'JhereotP. ;;r~g•mdo essa lei, m11s, o Sr. deputatlo 
di:.., (JilP.. s11gnnrlo flil ca:;oil póde·"e chamar o sup
plenttJ. A lei llá essa disponiJB ao Sr. dcputa•lu 
qnP. sahio eleito por 11ma província, e ent.ra pnr 
outra; iHto ~ rh lei, não siio escusado;, stio post·•s 
nnquellu lug 1r e1s; que d•Jvcm cst11r cornpetant<J· 
mente; ago1a qllll l'er·se dar :\ palavra-escull,t
ont•·a signitlca.ç!io mio tem .lu{(lll'. 

NotP.·So quP. é offieiar . ao gov,!rno para íazr.r 
vir o deputat.l•> r. · que <Jner o regimr.nto, mas p•H' 
que fó•·rntL ? Na fórma da lei que diz: remetta C'l 
diplurna com nss11 fornraliilaJe. ns mais intelli~Pn· 
cias siio meLaphi.;icns, e rar.ões de eouvenienclll 
e equidatl~. Pol'élll faze,· o que quizerem, o fllte 
é lei é isto, e o •Jtte éjutito é isto. 

o Sr. p.~uLa. c Sou,-.tl. :-Sr. presidentP., 
a qne•tiio parece muito . simp:e~. e que niiu me· 
recia tauta discus:'liio .: o iUP- est11.mos f!lzendo tl([Ui 
é l'euui•· a repres~;~1rtaçiio nacír>nal, e o que cem
vêm é .reunir um . grande nuniel'tl; quanto rnnior 
fõr o n1uner" de um c..rp,l r~<prtlsentativo, tnnt:J 
mP.lhores :;crão ·a;; suas deliberações : o~pra que 
numer•) de membros t<Jmos 'l Ctlido que . niio te· 
mos üO 1 Qual é o meio d•l angrnentar esta nu· 
mflr•J ? E' •:hB•nar os supplentes ; •l que faltn é 
uma forrnalidatl., pRra ll autoritlode inf<lriol' ; 
mas para a .:amara n!io, porque pó..ie fazer o 
q11e quízer no seu · l'egimento interno: logo; o 
voto -(}" camara .deve stlr o seu regimento ue~te 
caso, que dnve marchar como~ fó1· justo. e o qu•l 
é justo, . é chamar estes supplen~eil ptlra uiio . sr. 
er,·ar ; e acertar com o 1naivi" numero. Já vê o 
::i•·· deputado que o regimento é applicave:l neste 
caso . . Como se . di;;se que ho. exP.mplo no ~r. 
desembargfldor M:~deirils, ~m qufl cu niio queria 
!aliar, mas co1no se toca nisso, direi que a rcs· 
peit•., delle havia a opposíçiio para so admíttir 
por sP.r um dus j,tir.es ljtte julgáriio o Chichorr .. , 
a mainria da caruara neste:~ casos sempre foi 
de. chamar pt~r dous modos, ou p~lo Sr. secretario 
da. camara, ou por vin do> governo. Quando foi 
cha111ado o Sr Costa Aguiar, foi directament•) 
~el•• Sr. ~ecrdari••, e j~ .a · camara ,, essol tempo 
linha urn numero sufficLt>ule, e se se quer exigir 
eilta fonu~tlidatle, e11lão· tambem os Sr!i •. deputa· 
dos de Minas estão todos nullos, porque os
seu~ díploma.:i sfio ~mn cópia dada dl;l acta gera!, 
ma:> a camara hav1a de nllegar· uma· form i•lidade 
ridicu!a: eu trago esta pnri<JI!o•ie para que ruio 
se adie este diplorna do Sr. deputado. A camara 
da CB!Jilal da província ha de mandar unia cópia · 
da IICta geral, e neste caso ha de se C!1amai' 9 
supplente ; isto é, fundado na necessidade do 
nossu interesse em augmenlar o numero. Voto 
p~)l'lanto, q11e se chamem ~ss~s senhores, óu por 
VIa do governo, ou por VIl\ du Sr. secratario. 

O Sr. Lu i:.. Cavalcanti :-Niio ba duvi(la 
que a lei não autorisa o chamar.-se esses homens, 

· ha exemplos dt! se mandarem chama•·, a ha 
exemplos de se excluirem, é pre~iso vêr se est~s 
homens são deputados, quando ha certeza .do 
serem deputados. A pouco, a . respeito dos Sr:;. 
deputados da Bahia não. houve duvida, ago•·a, 
e <tes que são claramente deputados, quer-~e·lhe 
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tirar o direito, fazendo-os esperar nm mez, que 
poderá gr&star o correio para lá e para cá. Estes 
merecem n equidude de ~erem admittidos; voto 
por essa razão pelo parecei' da commissão. 

O Sr. Oustodio DJ.a.s :-Não é o espírito 
do provincialismo que me faz expender+ ~;sta 
observação a respeito de um S•·· deputado querer 
que a palavra-escusa-não se use della, quando 
um deputado passa de uma para outra província : 
mas produz o mesmo eft'eito. Porque razão não 
havemos de chamar estes deputados supplcntes 
pela mesma . razão que se dá a escus11 aos 
outros para as outraH províncias : portanto, sou 
de voto que se chamem esses Srs. deputados 
supplentes, mesmo para não nos privar das suas 
luzes, que muito nos podem illustmr. 

O S1·. PauUno de Albuquerque:
Tem·se falindo nesta camara que e~tá em nós 
o poder de fazer a lei, porém não me posso per· 
suadír que &:>ta camara uão erre, e seja divina!. 
Os legisladores conformiio-se com os princípios 
de justiça e de equídade. Diz um Sr. ·deputado 
que as ínstrucçoes não são lei11 ; se ·não são 
leis, então sim : as ínstrucções mandão isto, e 
podemo>~ nós dá r titulo de deputado a. alguem? 
Não hn lei. que nos autorise, hoje chamamos 
um que se conhece : . amanhã póde-se chamar 
outro que não seja conhecido; por isso é pre· 
ciso mandar vir pelo govemo o seu diploma : o 
nosso regimento diz que se oflicie no governo 
para mandnr vit· esse aiploma, mas nii•l diz que 
se mande vir este homem. Diz tambern um Sr. 
deputado que convém chamarem-se os Rupplen· 
tos, po1·que um grande numero fará melhores as 
dt~ljberações ; porém tambem podemos dizer que 
um grande nnmero perturbaria a ordem, e pro· 
duziria um mal. Nestas circumstuncias nos é 
preciso respeitar a lei ; (l cada passo nos apar· 
tamos dellfl ; uiio nos devemos. apartar da lei 
nem um ápice. (Apoiados.) Disse .um Sr. depu
tado que .a questão era contra a lei, mas que 
era. muito simples • eu tenho que o que é 
contra a l~i . não é muito simples, porque tenho 
muito medo·· de : me apartat" della ; por isto 
esses homens devem vir com o seu diploma. 

o Sr. Alencar :-Eu não disse que as ins
b·ucções não erão lei, o quo disse foi que era 
um regulamento das eleiçõt:s, e não era . para a 
camara, porque temos o nosso regimento. A~sim 
como hn · lei para regular . aquellas eleições, ha 
lambem para regular os juizes de paz, e ha lei 
para regular as cnmaras municipnes; o que digo 
e, que a nossa lei é o regimento. 

O Sr. LiJDpo de Abreu :-Eu digo que 
os dous Srs. supplentes devem ser chamados: 
o regimento diz assim. (Léo.) Logo, devemos cha
mai-os, não nn fôrma das insLrücções, mas na 
fórma do nosso regimento. Pergunto se ha duvida 
na neta geral ? Não : logo, devem ·Se chamar 
sabendo-se que são os que se ~eguem em votos, 
e gue hão de vir tomar assento; Portanto voto 
pelo parecer da commissiio tal qual está, e 
ofl'ereço esta emenda no caso de passar o pa1·ecer 
da commissão. (Ldo a emenda.) 

Foi apoiada a emenda. 
o Sr. Ernesto :-Se a acta gt>ral na con· 

formidade das instrucções é remettida ao governo, 
havendo esta disposição, o nosso regimento 
nunca podia dizer q:ue officiasse o Sr. secretario 
directamente ao deputado, . mas sim ao governo ; 

·porém como temos ahi agora todas · as actas, e 
pelas razões de convenieucia, que foriio pondera
das pelo Sr. Paula e Souza, tambem sou· de 
opinião que se devem chamar os supplemes no 
im_perlim~:nto dos deputad.,s. 

Julgada a materiu 1mfficientemente discutida,· 
o Sr. presidente pôz á votação o parecel' da 
commiesiio, e foi approvndo, a r~ssim tambem a 

Tú:\10 lo 

emenda do Sr. Limpo de Abre11, e declarou em 
consequencia o Sr. preRidente, de(lUtados os Srs. 
Evaristo Fr:t·reíra da Veiga e João Antouío da 
Lemo11. 

O Sn. LIMPO DE AnnEu :-Eu lembro qne se 
officie hoje mesmc• a estes dous senhores para 
virem tornar assento, independente da appri•Vação 
da actu, amanhã. 

Fllí approvado o pareee1· do Sr. T-impo dt1 
Abreu, e passando a discutir·se a outra _parto 
do parecet· da commissão relativa ao Sr. Lucia 
Soares Teixeira de Gouvêa, dísseriio 

O Sr. t:..ulz Oovalcontl :-Eu assignei o 
parecer da. commi~;~são, porqnl;l estou certo que 
é para se discutir a sna approv11ção, e como 
veJo que elle não está Liio claro, como pareceu 
á commissiio, quero expôr as razões que ha pró 
e contra. E' verdade que a. letra da constituição 
é uquella que diz o parecer, mas a constituição 
f11lla em accumu'lar os dous empregos de depu
tado e de minisu·o ; mas elle agorn não vem 
accumular; dous são os motivos desta disposição 
da conRtituio;iio ; um é porque os povos mostrem 
a confiança naquelle homem : o segundo é para 
ver se continúR essa coufinnça, e se elle póde 
accnmulnr eu tão os dous emprr.gos; e ambat! as 
razões são a f.ovor deste Sr deputado. Se ha a 
razão de nccumular, não existe hoje, póde ser 
do:putado ; se fie olha a confiança tambem . é em 
favor deste homem. E' um fncto, que depois do 
Sr. Lucio Soares ser ministro to1mbem foi no· 
meado deputado para a legislatura passada, por. 
tanto a camara deve ter em vista estas razõafl, 
e decidir como ent6nder, e julgo que os que so 
tem dispensado a 1·espeito dos outros por prin
cipio de equidade, se deve estender a este. 

o Sr. Ernesto : -Diz o artigo da consti
tuição que a c(lmmissão invocou. (L~o.) Quem 
dá o direito a qualquer individuo dA ser depu
tado? Q.uando é que ae faz essa declarnção? E' 
quando os eleitores, que são os primeiros de
positarias, se reunem, e.têm votado. 

Nênllum homem que1oi-etem deputâdo, quando 
não era ministro de estado, póde ficar ao depois 
nas mesmas circumstancia~. Sabe-se que ha um 
jogo de .. todos os governos mixtos, que o homem 
é levado a ultrapassar os seus deveres; por isso 
a constituição tem adaptado meios de conrctnr 
todos os ''xcessos de quulquer poder da asso· 
ciao;iio política. Qn11ndo qualquer collegio . faz a 
apuração, esta s~rve do mostrar que ·este indi· 
v1duo tem adquirido a maioria, e que está na 
classe dos deputados. O fim da constituição é 
este, estabelect~nrlo Oil pri!neiros depo;sitados da 
soberania nacional. · PoJr venturn qunndo um de· 
putado passa, a ser procurado•· do pocler execu· 
tivo, tmn perdido de cert .. a confiauça da nação. 
E para ver se elle conserva on não a pdmdra 
confiança, é preciso a reeleição. Não sac•·itlquemos 
este principio da medida legislativa. Diz o artigo 
que perdP.u o seu assento como deputado, e não 
tendo ainda !ISsenLo nesta casa, tem lugnt· a 
reeleiçíio. Nós podemos emilth· as mesmas idéas 
por c;liiferel!tes modos. Qual é o· fim desta me
dida ? E' ver se esse individuo ainda merece a 
mesma confiança da nação; Que mal nos pódo 
vir de examinar se elle ainda tem merecimentos 
para de novo mereçl)r a confiança da nação, e 
nem devemos tíru a palma deste cidarlão de 
tomar a ser reeleito .. (Apoiados.) Não lbe ti· 
remos est-1 gloria. \Risadas.) Se elle não tem 
merecimentos, eu tão . não é justr) qí1e ello 11e 
assente· e1.tre nós,. e se tem. h a. de ser. reeleito. 

Sustento portantQ CQtn tudo o seu iig•lr o p-lrecer 
da commissão ; porém vejamos algumas expres· 
sões do artigo. (Lc1o-o.) Qual é a r!l;?:â:•• por que 
o legi~lador fez dift'tlrença do senador, e deputado? 
é porque o príncipe tem influencia na pa1·to da 

v 
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escolha dos membros clesto !lc)nc.rlo, o niio ncon 
tece nssim com a cnmam doH rlepuladoa rpw uiío 
tem pmlm·. nenhum que não ::wjn n~cc·lijclo <Jns 
mãos do povo. Esta camnrn dns clr•putados IJ, 
por nR;im dizer, a quo l'CJII'csc•nta u par~e ele· 
mocrntica da consLitniçrio ; portar~tl) as maRrua!l 
c~pr!l~~õcl! <lo nrli~o ~ó .r.H em si o mo ti v o, quu c 
ver so n. pr.:>pria naciiio tem f:leitn por· esses seus 
primeiros represent'natcs es8o mernuro, que de· 
pois me1·eccu 11 confiança do poder executivo. 
'l'udo o mais ó lançna· mi'io tlc uma ou outra 
palavrinha, 

O Sr. Lull'l Ca .. ·•Ucunti:- 0 Sr. JepU· 
tado insisti•• na ques!;iio> de tomar assento, mas 
não resp•mdeu {L ~ccurnul~t~;rio. Eu uão lusisLo na 
palavra-tonrar ns$ento-rnns na palavra~nccrt· 
rnulaçno,-que faz dilf~:rença, uma cou:<a ó accu· 
mul~'<iio, e c)utrn appe!lo á na•;rio : <1 a re~peito 
deste homeur jú. h11uvr.rii•• ambaH a;; con~as: e 
pe.;o a V. Ex., <Jne mande vfr a neta da nova 
ell!i~iio, ._ que depois ·de tomar a pasta de ministro 
de estado em 1828, já houve appello da nn~ão 
em favor de~t~ homeua para accurnular. Diz o 
Sr. deputado, o que vale que torne a passur pot· 
este cadinho do cullegio eleitoral? Mas não nr· 
gumc:mtnu assim a re:;peito do~ St·s. deputados 
da Bahia. Eu quero ser muito imparcial; eu 
votei para que os Srs. dtlputados da Bahia foRsgm 
admittidos sem passar por este cadinho cleit(lral ; 
mas este homem já pas;;ou por este cadinho. 

o Sr. Ea·nesto :,.....Sr. presidente, eu direi 
alguma cousa em accreRcenta•nento •I•J mer1 pri· 
meiro di:;cur:;o. · A constituição j>\ achou que n1io 
tinha lugar a accumulação; e niio se t rnta »e . o 
homem tinha forçns phisicns C'JUe o liabilitassem 
a accumular rJs dons oflicios; porque entã" seria 
praciso e:xatninal-o por aJgum11 . junta medica. 
Porém nii.o se trata · de forças phisicas ; é a . força 
mrJrnl para ·ver se querem que fique um pm· 
curador do poder· E:xecu~ivo : mas como o íllustre 
deputado diz que a S(>gunda votação para esta 
legislat~tra é .que pód>J• mostr·su· a sna nonraação, 
eu couflo ruutt•l na . palavra do Sr. deputado. 
Quando teve elle primP-iro o direito ; da primeira 
eleição, ou da segunda? Niio, da segnndr., porque 
esta primcirn. cl•:içiio tcm·!3e tomatlo irrita por 
ser chamado a ministro cle astado. E quem sabe 
se fui mcsu1o por Sér ministro de catado que . to:vtl 
a segunda eltliÇ•io. Pnss'l pr,r· c!Sle novo cadi· 
nho, queremos que saia triu:uphante. (Apoiàdo.~.) 

O Sr. Vasconcellos :-Sr; presitlr:nte esta 
questiill C!;t{l docitlidn com " nrt. 20 da c~nsti· 
tuição. (Léo·lí.) Este accun1111nr ns duas .funcções 
é consequencia de s(or rceleilo, mas perde o lu,..nr 
de deputado logo que nt;eita o 1u~nr de ~~i· 
nistro, ou de conselheiro do estaJo. Ell mostrei 
q~e o collegiq_ da qnchociro, posto que não Linha 
f~1to a apuraçao mutto conforme á lei, a qlwst:io 
não era sobre. a eleição, mas sobre os votos : ú 
corno so quer. comparar este com o caso da Ca· 
choeirn, q.ue j(l está vencido que se procedeu 
com legahdadl! I O nrt. 29 da constituição diz : 
(lêo), accumular amb•1s as funcções no caso de 
obter a reeleição. Portnnto " quest:1o n.;m é 
questão. · 

O Sr. Luiz Calvacante quiz esclarecer o .pa
rece.~ da commissão dizendo, quaes às razões que 
havtau pró, c quaes couLra: elle uão se decidio 
con~ra o parecer. da . com missão, só vroduzio as 
raz~es que se P?_dit'io produzir.· a f:rvot·, e 11S 
ra~o~~ que se podla<J produzir cont1 a. Eu sou da 
op1mao do . Sr. Ernesto, por isso voto a. fllvor 
do lJ'llrecer da commissão. (Apoiados .. ) Que mais 
glorra do que este cidadão obter a sua reeleição 'l 
S rb~mos pur . eHn vt>z o Tcspeito que houve 
com as condasct:odencins e bunhumia~ passndus. 

(Ri.wda,ç.) Passo este scn hor pela reeleição que 
~SJICH'O callliii'IÍ \'ictoriu. 

Nqo s c.l queira prn!luzir o exr.rnplu llOri annos 
pa:lsn.l .. ~, e111 quo f"i dociiida com precipitaçiill 
da vrinrP.rra legislatura," diplo~ma d,t l:)r. Lncio 
SonrC!H 'l'er:r.eirn dtl Gouvéa. Pedio·;;e quo se 
o1liduss•J no govàuo que rcml\tle~:~sc a actn do 
collegiC'I cl~itoral pela nullidn,Je que havia nessa 
rellleio;iio; o foi aúanitLidn o !::ir. Gouvêa. Atlen· 
damo~:~ quo ruio dr.vernos privat• a que ganhe 
mais r:sta gloria o Sr·. Lucia Soares Teixeira de 
G.mvéa. 

Dada a hora foi ndiadn n questão. 
O Sa. i!IWRE'I'ARI•> LütPo DE A•HIIW deu conta do 

P.~tar soba·o a rn,;sa o dipl011111 do Sr .. dolputado 
f)ingo Antonio F•:ijó, olcitn pela província de 
S. l'uul•J, e foi reruettido á respectiva commissão 
lle poder·es. • 

Levantou·se a sessão, tendo o Sr. presidente 
dado para ordem Jo dia, c0ntinua•;ão da · dis· 
cusstio. 

Quhita sessão pa•epar;.~ torla em ~9 de Abril 

l'RESIDE::o!CIA Do sn. CosTi.. CARVALII<> 

Aberta a se3siio ás de:z horas com os mem • 
bi'OS presentes, lell·Se c approvou·sa a acta da 
antecedente. 

Lr:riiO·Stl düus officioR do ministro do impel'io, 
p:trticipando em qm que S. i\f. o Imperador ha 
por bem receber a deputação que tem de sabe1' 
a hora e o lugar d.a abertura . · da assembléa 
geral, no dia :ro do .cor!' ente pelas 1 L horas da 
IIHlf'!h;i 110 p.aÇ•J d.a cjdad.e.; e em outr.o reepon: 
dendo ao qu<l se · IJJCI . tinha dirigido com a lish 
uornirrnl dos senhot·o::s já Jeclarados deputados. 

ficou olc nmbos a carnnra inteirada. 
O Sn PnEsiDI>ST.E · nomeou log•l para a depu

tação os 24 senhorns I)Ue a devião eornpór. 
Leu-se o s~.>guinte parecet· da commissiio de 

poderes : 
rr Foi ví5to. na commi~Sii<1 de pod•Jres o diplo· 

ma do Sr. Diogo Antonio Feij6, d~putado eleito 
pela província de S . Paulo; o qual se acha con
forme com a acta, e c~ ta com a lei ; ·e P<lr ls:~o 
a cornmissão é de pat·ecer ·que o Sr. daputado 
eleit<> póde tomar nsl;ento. 

" Pnc•' da camara dos deputatloll, 20 ·lo Abril 
de 18:30.- Luü Cavalcanti.- J. B. L. Fen·eim 
de Mello .- A; Xade,• ds Ca,··Mlho.- J. F. A. 
B. Munü Ban·eto.- Er"nesto Fer·1·ci1'a F1•ança,,, 
· Foi approvado, e o dito serrlrot· foi declarado 

deputado. 

ORDEM DO DIA 

Continuação da d~I!Cillll!iio a~iada sobre a parte 
do parecer d:l commis~iiu, relativn ao diplomll 
do St·. Ludo SMIT!lS TlliXeira de Gouvõa. 

E tomando ·a pqlavra disse : 
o Sr. Paullno ~c) .t\.lbuquerquo.

Sr. presidente, eu nílu creio ·que lwuvesse par· 
crnlida•le na deliberaçílo do pat·ecer da comn;issãl). 
A constituiçiio diz O() art. ~~O. (Leu-o.) ·Pergunto 
eu, o ministro de estado o Sr. Luci o . Suare~ 
Teixeira. de Gouvêa &ra deputado? Creio qutl nin· 
gllem o dit·á, logo, como deixa o .stln lugru vago 
na camara? Pela constituição procede-se a nova 
eleição em razão de te1· sido o deputado nomeado. 
ministro de estado, e se fór reeleito accumula 
as duas funcções, e o Sr. L•tcio não era, como 
uão á deputado. 

Diz rnnis o art. 30. '' Tambam aeeumuli'io as 
dllas funcçücs, se jrí exercião q:.~alqut:t' dos lllllll· 
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eionados cat·gos quando f•Jriio eleitos. ,, Pet·gunto 
oqe ex~rcia ~ car~o de ministro ele estado quand~ 
fm oiP.Jto 'l Exer1.:1a; lr•go, accumulando a,; duas 
f?ncçõ.es dove por consogtlittte ~r:r deputado. 
lod~vta parcce·me que esta 9uestão é ponderosa, 
c nao versa só sobr•s a vertftcaçiio dl.l pndet'Cil, 
porque a tratar.se r,xclusivumente da vrritlcação 
âo diploma, idone!dade U•t C!lndiclatp elegível, eto;,, 
ou nn~ me. Opf)iJI'J,J. Propo11ho p01s, que fique a 
matena ndJai.la para quat:~do se ach·Jr a camara 
solemnemonte installada. 

Sendo apoiado o adiamento entrou em discus· 
são, e pedindo a pi\11\Vra disse : 

o. Sro • .Au~ust~ X~VJ!)t;> : -Não poilso 
convtr nessa a•llamtln•o. A camara é antorísada 
pela constituição n proceder 'á veríficaç!iO dos 
poderes dos SllUS membros, c tem tnda a autorí· 
nada em decidir sobre a l~gali•la•lo dos diplomas. 
Para que esper!lr pel' installação da assembléa? 
Este negocio é da competencia desta cnmnra, o o 
pôde decidir já. (Apoiados.j Nestas círeumstan
cias eu me opponho ao adiamento. 

O s.~: Ous~ot;J.Jo Dias:- Sr. pt·esidonto, 
eu ap.nel o · admmento para dar temp" a quo 
viesse . a respo~ta do· officio que h a a f,lzer-se ao 
governo em virtude do meu requerimento, pr~ra 
qne 1·~metta M felh:itações das camnra11 de algumas 
pi'Ovincias pela demissão do ministerio tt·ansacto, 
o como não tenho ainda este~ documentos, ois 
a raz1io por que apoiei o adiamento. 

Accresce mais qun a camara ainda não está 
installada, P como julgo uecessario que se con
stitua tal paN a dcc1são desta mataria, é, quanto 
a mim, desnecessario prolungar assim inutilmente 
esta discussão. 

o . Sr. Erno111:o :~Sr. presideute, quando 
so trata de sustentar um artigo constitucional, 
que necessidade ha do adiamento quando está 
marcadCJ no tit. •l0 art. 29 da constituição. (Leu-o.) 
Nós somos os legiLimos juizfl~ para julgar da 
validade do diploma daqunlles individues que 
se apresentão aqui. _ Eu JUlf!'•l quo oara decidir 
bosta o,;to artig•> constituc10n111, o' uã·o pôde 
ser· altflrodo seruio com a vontade declarada 
dos primeiros eleitores d1lS assembléas paro· 
chiao~. · 

Voto portanto contra o adiamento, que é int.ei· 
ramento dosneccssarlo. 

O ll!iiP, PuuUno (\n A.lbuqnnJ:'quo;
Quando me convel'!.:or elo quo 110 tr11tn d•• verifl· 
caçl\o do podarAs, 1m ceder<.!! : para essa verificação, 
já disse, l.tasta vei· se o diploma osti\ conforme 
com n acta, e so ha a id<~nei.lado do :~ujeíto ; 
truta·se p .. •·ém da inhahill·lntle d11lle, o isto per· 
tenco i\ camllt'a Ol'•hnuría : trata-s.. de uma 
circumstauc1a que o ~<xclue •J11 poder entrar nesta 
camar~; mas, ~enhores, !> adhmento por dous ou 
tres d1us suscttará rtJceto sobre o11ta questão ? 
Eu declaro que. o não tenho, e por consegumte 
sustontoJ o meu adiamento. 
. o Sr. Hollandu. 04-V<J.lcantl :.,.,..St·. pre· 
stde~te, _ pense!Dos um pouco sobre uma dis· 
cus~ao tao melmdrosa, e que se vai proceder á 
votação. Apresentou a C•)mrnissão em poucas hnras 
o seu parecer, e. a cnmara tPm-se de al"uma · 
fôrma pronunciado pela exclusão do candidato. 
Cumpre pois não decidir est.e negocio sem· muita 
refttJxão, e é preciso esclarecet• n qúestão sobre este 
candidato. 

Quando se faz em 24 horas um parecer , é 
arduo, é difficaltoso acertar. E:~h não tem o cunho 
de nma rt!d~xfio madurol, tão precisa em questões 
desta natureza. Quando o candidato tem A pro
babilidade pa•·a ser admittido, não á um grande 
mal tomar assento entre nós, porém . é perigoso 
logo que o candidato se acha nas circumstancias 
de ser I'Xcluido : pela t~ua exclusão nós· não 
vamos chamar o supplellte, vi\mas sim mandar 

procorler a novas eleições ; porém , senhores, 
lembrllmo·noH do grando incommodo que vamos 
rlat· no.; elrJitores, nii•J va111os fazer urr1 tão pe
zado mal na rt•petiçfio dostas eleições; muito 
custa a reunili•J de um collegio eleitoral, e 
fazllr·Ho tão reiteradas vezes edta obl'ig.Jçüo, pôde 
propo1·cionar muito . desfl'osto aos eleitores. Todo 
r• ndínmiJnto seria crmver1íente e eu adiaria esta 
discussiio com prdtJrencia a todas as outras, 
unicarncut•l pela cir•cumstancía de quet•er a ca· 
mara, que os cleitords procedão a uma nova 
eleição. 

01·a, pergunto, cp.tal é melhor, dal' tempo para 
se tomar uma conveniente deliberação na sessão 
ordí11aria, ou oleliborar-se já na duvida de com· 
mettor uma ínjustír;a, do irmos fazAr um mal 
que peza sob1'e um grande numero de indivíduos? 
E' pratica dll C•Hnara e. ignoro se tambem do 
nosso regimento, que havendo duvida o r\dill· 
manto seja por trcs dias. Parece-me portanto mui 
natural exigir tempo uma queo>tào importante; e 
nós íntorpretamos uqui a constituição, eis a nzão 
por que voto pelo adiamento. 

o Sr. Pau ia. o souztl :-Eu votarei pelo 
adhmento, e e"penderei previarnent•.l as razõe:'l 
que a isso me detcrmináriio'. Versando a mataria 
sob1·o 11111 artig 1 constitucional cumpre evita1• 
pa~:~sal·o de ;;alto, para que se não possa dizer 
que a nos-;a àecisiio n:io fllí a melhor. E Je mais 
o qne é tres ou quatro dL1s para· decidir·se a 
intelligencia de um artigo constitucional 'l lm· 
porta· que estas decisões sejão sempre muito mo· 
deradas. ' 

Vuto pelo adiamento não entrando na questão 
da mataria, porqu;• ainda me nãa. acho conven· 
cido da sua justiça. Portanto, torna-se necesaario 
demorar a questfio. par.l pensnr na materia, e 
poder com acerto dar o meu voto. · 

O Sr•. Vasoonc!)·l-tos ·:-=-Sr;--pl'esidente, 
hei de V•)tar contra o a.:liamento e julg•> que não 
se pôde sustentar. Disse o Sr. deputado que se 
fosse _convencido se tra,tava da Vílriflc.ação de 
voderes, ni.i,., quereria tnl adiamento: não ha 
cousf\ mais nat11ral du que est.l conftdsão; de que 
so trnLa senão du verificação dfl p•)deres do 
Sr. L.qçin ;:)o ares Teixeira de Gouvê 1 'l Rect~nhe
cido d<:Jputao.I•J é m~tnd11r procede I' a nova eleição; 
mns di:~: .outro Sr. deputado, estas eleiçõe:i in· 
cornmo<liio muito aos 6leitores, e que vamos ser 
pll~ndzs a muitos individ.llOs com esta doli· 
beraçno. 

S1·. presidente, os eleitores brazileiros não so 
incomrnodiio com as elei.,ões, têm antes tomado 
t·1do o intoresse na execução da constituição, o 
de nos11as ddibHrações. {Apoiados.) Port11nt•> não 
podem incommodar-se com ist•j os eleitoreil, hão 
de cumprir com muito gosto o· que u61 delibe
rarmos. (Apt~iados.) 

Diz o Sr. depatado, é dar intelligencia a um 
artigo da constit~ticão, e por isso era preciso 
demorflr a questão; mas não temos nós citado 
a cada passo. artigos da constituição dando~lhes 
a precisa intclligencia, p:ml Stlrem admittidos os 
Srs. deputados por Minas ? Não se interpretou 
para estes um artigo da const1tuição? Como hoje 
se 1:lama por ::;e nno adiar esta mataria? Não 
está e lia adiada h a trss ou quatl'o dit~s 'l Não foi 
esta a pat·te do parecer que já . ficou adiada, 
por se hav~rem subre ella s11scita•io duvidas 'l 
E11 julgo . a mataria clara: o Sr. Gouvêa era 
reconhecido deputado ( não . por meu voto ) ; 
mande-se proceder a nova eleição; mas não posso 
descobrir uma razã!l. para pro seguir o adiamento 
RJ)niado. 

E' mister, Sr. presidente, pôr em orciem estes 
b·abalhos preparatorios, p!lra n()s habilit•.rmos a 
tt·ata1· na sessão ordin·1ri11. de remediar esses 
erros, esses 11bnsos de qm mini~terio ql.le 11cabou 
com applauso do~ bruzileiros. (.ipoiat.'(os.J. 
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Julgando-se sutricion temente discutida_ a ma: 

teria, o Sr. pre~iilente procedeu ~ votaçno e ~01 
rejeitado o adiamento; prosegumdo-so na d1s· 
cussão, rlisso 

o sr x.a...,lor <lc Oarvalho :-Sr. presi· 
dente q~ero falia r !>Obre a matoria. Quan~o se tra· 
tou n~ commissiio sobre o Sr.daputado Lucto Soares 
Teixoira de G.mvca, apresettlou.,.;e Jogo ao meu 
espírito o que hontcm declarou outro membro da 
'!ommissiio a que tenho a honra de pertencer, 
e com toda a madureza de quo sou capaz, me· 
ditei, e rne convenci da justiça do voto d11 com
missão. São as duvidas : 

1.a Niio se póde verificai' a accumulação, porque 
o Sr. Gouvêa 11iio é ministro de '·.stJidO. . 

E' a 2.~ Ter havido já uma rllele1çao. dos elet· 
tores ·iepois da sua nomeação para ministro de 
estado. . . 

Quanto á 1• duvida, ella não extste para mtm, 
porquo a accumulação no 1neu pensar é .u!_lla 
consequencia, um res!Jltado d~t n_ov~ .reele1çao. 
Eu trato não disso, mas do prmc1p1o de que 
quando o' deputado eleito é chamado pelo poder 
para advogar os seus interesses e ser seu pro· 
curador, desde logtl o deputado perdeu o as~c·~to 
nesta camara e importa annullar aquella ele1çao. 
No caso pres~nte não importa o perder o assento., 
mas importa a_nnullnr aquelles votos, des~e gue 
o poder lançou mão delle; portanto nao e a 
accumulação motivo para objectar ao meu voto. 
Qqtra é: a reeleição que já teve o Sr. ~ouvêa. 
Esta reeleição ·com quanto tenha contra SI o que 
têm todas . as eleições apaddnhadas com o poder 
(apoiados) tem mais que não forào consultados 
os membro!! qªe o elegerão, fo~ão consultados os 
que o tinhão flloito para a legtslatur~ pnssad•• ; 
vê·se pois que não ha esta duvtda .. Nao obstante 
a vontade dos homens é mud!lvel, c em pru_va 
apt·esentarei o mesmo Sr. Luc~o Soal'eS Te1xem1 
deG1>UVê11. 

Foi o Sr. Gouvêa um nthleta da liberdade, e 
pugnndor dos direitos do povo em 1826. e 1827, 
para o q.ue invoco .o testemumho d(.ls mflus çc;>l.· 
legtlB, o testemunho . se me é permittido destas 
paredes, que retumbarão com o éco da sua v~:~z 
erguida em f·•vor da liberdade; mas o Sr. Luclo 
Soares Teixeh·a d.A Gouvêa não foi o mesmo homem 
em 18281 (Apoiados.) O Sr. Gouvêa mudou de 
parecer e talvez para melhor. 

Alli daquelle as~ento, o Sr. Gouvêa clamava 
em 1826 contra as commis~õe,; militares do sul; 
c este senhor em 1&.28 . defendeu as commissões 
mllitat·es do norte I O Sr. Gouvêa, torno a re· 
petir, talvez mudasse pa1·a melhor; mas ~aqui 
se segue que, assim como mudou o Sr. Tetxeu·a 
de Gouvêa, tambem póde mudnr a vontade ~os 
eleitores que o elegerão para a presente leg1s· 
lalura. · . 

Para que prh·ar ao Sr. Gouvêa da glor1a de 
poder mostrar que é o mesmo homem de 1826 e 
1827? (Apoiados.) Para que privar aos eleitores 
de o declarar tal ? E este incommodo que podem 
ter os eleitores não é bem compensado com te~em 
nas suas mãos, mais· .uma vez, ·a soberama? 
(Apoiados.) Demais é a província do S1·. Teixeira 
de Gouvêa a quem é extensivo este in~ommodo ; 
e elle estã no gozo de todos os seus tnteresses, 
todo o emprego do estado é trabalhoso, é incom· 
modo. 

Comtoda a tt•anquillidade da minha consciencia, 
reconheceudo derutado o Sr. Lucio Soares Tei· 
xeira de Gouvêa, julgo que a sua legalidade ca
ducou, logo, deve maudar-se proceder a uma nova 
reeleição, conformando-se em tudo com o parecer 
da commissão. 

o Sr. Getulio :-Sr .. presidente, a ·constl· 
tuiçiío diz quo o deputado que fõr nomeado 
ministro de estado, deixa. . vago o seu lugar na 
camara, e se procede a nova eleição, na qual 

póde ser retileíto ; a illustre commissão de po
deres rnndanrlo·~e neste artigo, julgou q_ue o Sr. 
Lucio s.,arlls Teixeira de Gouvêa não podia tomar 
assento nesta camnra, por ter sido n<•meado mi· 
nistro de cstauo em Novcmbr.> de 182!), e que o 
Sr. Gouvêa se acha comprehendido no art. 29 
ua. constituição; que pc1·deu o seu assento. . 

Mas a constitttiçt'io, Sr. presidente, determma, 
que· deixa vano o seu lugar na camarn o deputado, 
quando fór nome~do ministro de estado; e como 
po.Jia o Sr. Luci o Soares deixat· vago o seu lugar, 
se elle niio era mi n iRtro de estado ? O . Sr. Gouv~a 
não é deputado, nem tal SI} póde COnSiderar senao 
desde a hora em . que tem assento nesta casa; 
porque o úeputado eleito só depois de tnmar as· 
sento na camara se conside_m tal; assim deter· 
rnitta o art. 80 do nos~o rcg1mento. 

Pergunto, Sr. prcsiden te, qualquer cidadão pelo 
méro facto de ser nomeado deputado gosl\ das 
mesmas prerogatiyas 'l De certo não. O Sr .. qouvê~ 
não é mais mimstro de estado: a cleu;no. fo1 
feita no dia 12 ~e Nove~bro, segun~o. :mnha 
lembrança, e no dta 28 fo1 no!Jieado ml!ltstt·o de 
estado · po1·tauto nem os eleltOrtJS sab1íio se o 
Sr Go'uvêa era ministro de estado, nem est"e se 
e r~ deput•tdo, po!qUt~ então pod~r.a elle qízer á 
sua satisfaçtío, nao quero ser _m1mstro de ostAdo, 
quero ser deputado. Além dtsto o Sr. Gouv~a 
está novamente reeleito ; tem tido mais. essa 
gloria, e tulvez seja o unico deputado com as· 
sento nesta camar11, que mais tenha merecido a 
confiança dos povos. 

Foi uomead" deputado nas cõrtes de Portugal, 
na a~semblêa constituinte, na ultim'' legislatura, 
e foi novamente ret:leito nestn legislatura. Qual 
d·•S Srs. deputados tem tid{) esta h•mt·a? Estou 
certo que procedendo~se a nova eleição, hn de.. re· 
cahir o voto nelle; mas todavia nem por Isso 
me pos:~o conformar com· o par&eer da commis:~ão. 
O Sr. Gouvêa deve ter assento porque não está 
cuutprehendido no a1"tigo da consti.~ui_gão; por 
isso voto contra o parecer da comnussao. 

o sr. Va.111oonc!t!Uo• :-·Sr. presidente,. na 
minha fraca intelltgencia o artigo mais clnro da 
constituição é esle 2!1, e a sua claresa é toda 
contraria ao Sr. Gouvêa, isto é, determina quo 
ello não possa ter assent•> nesta camara, . e se 
proceda a nova eleição. Diz o art. 29. (Leu.) 

Pela leitura da constituiçiio, o deputr1do sendo 
·elevado a ministro de estn•l" ou a conselheiro, 
deixn de ter ass.mto na cumara. Mas diz.sn, o 
Sr .. Gouvêa não era deput•1do, por. nã? ·havei' ~o
JNado asseuto nesta camaro. Pl'tllleJro convem 
refiectir que o individuo Jogo qne roune os votos, 
ou a maioria delles nos collegio>' cleitoraes é re
presentante por aquella província ; o reconhe
cimauto . das qualidades do repret~entanto não o 
constitue deputad•>, é uma equivocaçdo a favor 
do Sr., Gouvêa, elle é deputado pela norneaçiio 
popular, e se o não é por ella, ignon> por qu~m 
seja, porque todos os seus poderes não podliio 
provh· senão desta uorneação ; po• tanto temos que 
pela mesma letra da constituição o Sr. T~ixe1ra 
de Gouvêa já podia ser considemdo deputado, 
para ser delegado da nação, e não perdta o di· 

.reito que tinha . nest,, camara. 
Vamos examinar as razõus em que. assenta este 

artigo CC'nstitucional, e mais, qual é a justiça 
dos. que pretendem excluir o Sr. Gouvêa. A con
stituição suppõe que o deputa:lo passando ao mi
nisterio ou ao conselho de estado, vai como res
pirar em outro elemento, e que por. isso sempre 
soffre alguma alteração, e perde a confiança da 
nação, e é portanto nece!tsario consultar de novo 
a nação para vêr se o que1· conservar como ueu 
representante; ora. é m11ni!esto que os eleitores 
nomeando o Sr. Teixeira de Gouvêa mio sabião, 
como bem ponderou o illustre deputado o Sr. Ge
tulio, que elle já era ministro de estado, e nesta 
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supposi~iio vnt,trão nollc, mas voriflcando-so de- sorção; votarão os oleitorM em um homem, qUG 
poi~ ser ollo ministro do estado, o quo se dove na vcrific,lçtio rle seu tlipl•>rnn nesta cumara foi 
l'ur.e•·? E' procedcr·SIJ u nova eleíciio,. porque 110 julgado lr.galmrmt"l eleito; pergunto, era este 
suppõe ter ellc pc:rdido a couíiança nacion,,l, M:as homem deputa,Jo antes dess1~ vei'ÍfiM<;iio 'l Niio. 
dis~o o Sr. Getulio, elle já ni.il) é ministro de Em uma palavra, ett julgo que d"putado é quem 
estado o póde ser admittido a repre~entar n ua~üo; tem sido reco"hecido t11l por esta camara, e que 
nutra egttivocaçiio, pois, se ello pe•·<ie o lugar de som este rcconlwcimento ninguem póde ser con-
dcputndo por aceitar o emp•·ego do minista-o de siderado com assento nella; e faltando no Sr. Lucio 
f!nLado, como ganha pela demissão de mini:Jtt•o'/ Soares este roco11hecimento, ello ntio podia ser 
Qual. ó o artigo constitucional a quo se •·eferc 'l considerado. deputado. desta legislatura, quando 
tio ello já não era doputa•lo P•>r aceitar o lugar aceitou. o emprego da ministro de estado. 
do ministro, agora por4ue sahio do. ministerio 'rem·so fallado aqui repetidas vezes na palavm 
infere· se que fica nulla, e de nenhum eff.~ito a soberania; . nti.o p•·ofanemos, senhores,· esta pa-
perda de a~sento na camat'll 'l Desta arte se es- lavra, oD.vi até dizer qu~ os elHitores exercuio 
tabelece novo modo Je fazer eleições, isto é, pela a sober11nia, para illudir. os eleit'.,res? A. sobo. 
do 11i~são do ministerio 1 Portnnto eu entendo ser rania, •~;enhores, essencialmente residente na 
mui claro o artigo em. excluir o Sr. Gouvêa. Diz.se nação, abranga tndos os ml:!mbros da sociedade, 
mais que elle não accumula a>~ duas funcções. Per- e mesmo poderá dizer·se que o cidatl~o em um 
gunto, se elle não fosse re·eleito accumulava as estado livre, aonde suas acções são prescriptas 
rlnas funcções? Eu entendo que o Sr. Luci o pela lei, feita por seus delegados, elle tem ern si 
Snnres não póde ser considerado deputado 13cm uma parte da soberaula ; mas os eleitores que 
c•fl'eusa n esse artigo constitucional, muito prin- exercem a nomeaçrio do p1u·te desses delegado~; 
cipalmente á vistn das rCizões em que !!.~senta e em la mstancia, corno exercem a soberania ? 
esta dispo~i~ão. Por. ventura a simples nomeação do eleitor con-

Eu disse, Sr. preshlente, que podia muito bem stítuo o delegado 'l N1io depende esta nomeação 
acontecer o Sr. Luci o Soares niio g . .nhassc este de uma verificação? . Nessa verificação niio ó a 
novo troohéo, estou mui crwto que os ulineiros nomeação .~;ujeita. a um novo julgamento? Como 
t~riiío mtii justas razões pnra a~sim procede!', e pois se diz qu~ os eleiture:; ex.:rcílão soberania 
eu até me opponho á veriflcaçiio dos s1.1us po- nas eleiçõ.•s? N>iol profMtHmos poi;j a palavra so· 
de1·es. Já um illustre deputado ponderou quo o bt•rania. Tambem ouvi que o l:ir .. Lucio Sonres 
Sr. Gouvêa tinha mudado inteiramente do opi- mudou, na minhtl opiniiío nunca cllrl mudou, sem· 
nii'io ; que niio era o mesmo homem de 182ü e pro o C(•nheci pur homGm urrc:batado, e enthu· 
1827, i11to mesmo se lhe disse o anno passado net~ta siasta daqui !lo. ,Je que so achr.v3 encarregado: 
ca~a. O Sr. Gouvêa pôde ~;wr consid•:radu nm na camara el~ctiva f·>i um excellente defc:nsor, 
n;;sassino das garanti ali br11zileir •S: clle os sus· nm enthusiasto das publica11 liberdades, e. como 
pendeu t9das em P~:rnnrn!JJ.Jco, e PPrqu•l so mos· tal 9uterHlla a C9DI!ti~tJiC!itJ no !!en~!q() popgJar ; 
trou um tão cra11so erro, foi emendar a miLo no n111mbrn tio potl~r executivo entendia a constitui· 
dncre.to qull suspenrleuRs gamntins p"m o Cllará; çi\o H••sundo R mais ampla latitude do pod~r do 
eNte decreto . que além de milhRreH de ct•ro.~ e jtllverno; eis o que se pôde dizer do Sr. L4cio 
crime.s ·que encerro, reduz pelo espaço de seh1 SonroH. · - · --·--· 
mezes todos. os cearenses á nullitludo politicn, Dl"ae•MO mnls, quo um deputado quando é no-
pois nãll obstante a MU&penaiio rhts RRruntias, muudo minillti'O parece que tom pel'dldo R con· 
liUSpende o dlrolto de se c.•mmunlcarum os pen- flunr;n naciounl; rn1ul' releva quH os lllustr~s mem· 
Rnrnentos p,1r · palnVI'R~ o escrlptos : HU11pouduu .o lHos cunslntllo .cu vi\ contra ustn opinuio, e até 
~ •1• do nrt. 171) da conaUtuiç1lo do lmporlu, tnr· avance CJtlfl ó n1to etltnr muitn pratico no nosso 
nando os cenronsoa mudoa por ellpaçu do Heis "Y•Horno. Ne11to syt~tcrna Jll'l:lKUmo·>~e ser dovado 
mczos 1 · - n tnl11111trn .do eHt11tlo o homem que mais gozar 

Oro, 11cnhorcs, um doputa•l•' quo paunnl11.> pnN •In conllonçR pultlica, olíáH cll•l ha de cahir. 
o mlnl~terio mudo llllllhn de oplu!llo, pllllut••\ alll•·· Quantlo ,J,stn · cnmnm B•t tem tira•lo os · •litl't~· 
mRt'•&O ter elltt nlnda a me11mn conflunca mlchmul? runtcH cnndldntos, ó por presumir-sE' quo tem 
Do cMto nno: por conaeqnuucla vuto : 1•, IJIII! o tldu rnulor upluilio o assim dtlV•t Stlr, porque mi-
Sr. 'l'alxolra du Onuvóa t•mdo mnltllll motl\'011 nllltPriu Mm opinilio nr\11 pôde existir. Ntio ó pois 
de sol' su•polto comu lnimig,, do cnu11a do Drnzll, pot• p~1·der a opinitio o .írulívidnu, qutl Stl faz a 
niio devo ter ahsento nusta camo•·n : 211 , r1uundo IIQV'' llltJIÇiit>, ó sim para vor :~e 011 cldtores con-
apr.snr de tu•IRI 1111 IIUIIpt!ltus t]Un ho cunlrn R IIUR 1!1in seus pode1·cs no lllllsmo r.idadilo que tem os 
conductu mlnlstorlill se venca quo dovo .tor Rll~unto, r.lo uxllcuti\'O, poderl.lS quo dilllcilmente se con-
voto que 11e proceda n nova elelçno, grllcno, e tL coutituiçãu como reconhllcendo um 

o l!ilr. PuulQ. 0 Sou .. a:-(Nifo foi ouz:ido puucu at•duu conciliar um e outro intoresse (que 
"'dlo tachigrapho LeJ.'tito.) quasi chocão) , manda. que se proceda a nova 
.- uleiçüo. 

Q l§ll'. Hollundo. oo.vQ.loQ.ntl ;-Quando Por qualquer lado, pois, que se encare o ::aso. 
so trato11 do adiamento desta quest1io, disse que do Sr. Lucia Soar.ls . Teix~ira de G••uvêa, já· 
a. achava duvidoso e digna de maiut· pon.Jeniçiio, mais >'e . poderá co11cluir com o parecer da 
como porém a camara votou contra o adiamento com missão, como devencto perder o lugar na 
d~vo dar as razões .em que me fundo para re- cama'l'a por haver aceitado o emprego de roi-
provar o parr.cer da com missão e impug11ar os nist.ro de estado; eu já fiz ver que elle não 
argumenloM apresentados . no sentido i:lo me:>mo tinha esse lugar quando. aceitou o emprego de 
parecer; perguntarei em primeiro lugar se é só ministro, pois que para o ter seria necessaria a 
necessario ter a maioria de votos nos collegios approvacão do seu diploma, o que aiAda não 
eleitoraes para ser deputado? N:ào; pois que se tinha acontecido: se a quesLão porém fól' enca-
na verificação do diploma do deputado eleito fõr rada pel•t lado da expulsão da camnra, na pes-
reconhecido que elle não· tem os requisitos 6XÍ· soa do c1mdidato, como inimigo do syst.:~ma, 
gidos pela constituição, a camara o que conclue ou qualquer nutro motivo, então· deve ser cha-
dessa verificação,. é não admlttir o deputado pro· mado o supplente, e nunca proceJt:l:'·Se á nova 
posto pelos collegios: logo, uão se é reconhecido eleição como conclue o parecer. 
dep11tado sem a ve•·ificação do seu. diploma, e Occorre-me tambem lembrar o incQmmodo dos 
sem essa verificação não se póde ter assento nesta eleitores. O eleitor com muito go~to ha cl!l 
camaro, e o St·. I.uch> Suare~ já passou por essa concorr~r para os actos quo n constituição !he 
verificação? Não, logo, ainda nii.> é deputado. Ci. incumbe; P'•róm, todn~ n~ v~z·H quo SQ exigir 
tarei um exemplo para fundamental' a minha as· delle um sacrifici~> maior do que o pt'<~scripto 
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poln lo i, niio hn clP. · iJ' muito contr.nto, nl! fl fl co· · 
nheecrn os. netos qne pruticiio, " 11om snrh IJUO 
~o n1io abuse do Aens sucrillcios. 'Vc•to portanto 
contr·a o parecer da conunissiio. 

O Sr . l\l:art1n~ l?'runcJo<co :. -Vou, do· 
fendendo o pnrece1· da comuris~iio, rcmuir ns 
opiniões cxpnndídns P''rn o ntac:nr. l.li7.·Ke •JIIO 
os deputados niio siio dr,putaclos seniin ue1pois 
llo IIJ1provados pela cnm r1ra ; se assim füra, 
cnhiam .. s nn seguinte nb~urJo co11tra a J'IIZiio ; 
-os deputados fazem-se depuln•lnf!;- (Jllem os 
f11z, senhores, ó o corpo oleítornl, nós aqui só 
t1·ntnmos rle verífl~ur as conrliçÕ•HI de sun ole~i · 
bilídacle. Disso o!illustrH Sr. doputaolo quo nJ(l pro· 
cedeu,- tanto a cnmara os faz, qne l.Xclue o 
lib~rto, o ostran~teiro, . ele. -0 que quer dízf:r, R 
e~mnra o. exclnín por n:io ter uma dns condiçõlls 
de elegibilidade, e confirma ninllfl mais n n1inh~ 
npinião. A cnmara no casn dll Sr. fJncio S•ltii'IJ$ 
Teixeira de Gouvêa díz, -vós Cl'llis d<>putndo, 
mns vós fostels dotpois ministro de estndo, logo, 
vós niio podeis tomar assento, senão dcpoi>~ de 
novamer~te consultados os r:leitores, porque em 
virtude d~ um artigo 'tla constitulçtio, 11111 do· 
putado eleito, tentlo aia!! depois sido nomeado 

·tninistro, deixa vago o SP.U Ju~nr, ·o que vo1·i-· 
fica o pa1'ecer da . ':ommissüo.-Ma~ replica -se: ·o 
Sr. deputado Goijvêa uns sr:ssõ.eri nutec.edentes. 
P.m consequencia' eles la · nomeação ~para mi-nistro 
havia perdido o lugar de deputado na l.gísln· 
tura p~tssada, con~ultou·se a nação, e a naçuo 
o ndmittio e elegeu de novo. Em prímr.iro lu~ta•· 
perguntarei, se o facto de uma reeleição acun· 
teçido por efl'oito de uma .der;utaçiio antec:edente, 
abrange tarnbem a d•·putação subsequf:nte. R•JS· 
p!!nc:lo quo não. p·•rque &eria .coufundir diver
sidade de tempo~. diversidacle do votas, e di· 
versidade douomcnc;ões, que é o mais inconteslnvel 
absurdo. Todavi.ro contínua-se a iusisti•· quo a 
TIJ!ÇãO já l!_ admit~i~_;,_ ~O que I'CSp...Q.l.!f!f2,,!l.~!l. ellla : 

· csc•1lha · nao excrue a segunda exlgtrln p!!la 
con:-~titttiçtio, e accre:~cento com um dos .illustre:s 
Sra. dP.putndoll, quo osto neto dH osculha 111io · 
f,,j bem verificado, . quo nello }Jouvo 111aís ou 
menos p•·ecipitaçi\o. Alóm disto polili\o moamo 
n!l ; el.eiturOII .escolhe l-o, .sern respoitnr os Rnus 
prmc1pios poht1cos: podulo adtmttil·o!l funllndos 
sómento na ucca11sidudo d~t pro•onr;a dos mini!~• 
tJ·os de ostnclo como dopUt!lllos, o hojo IJUO •·llo 
niio ó ministro podem rucnsnl-o; P••t·om tudo 
isto nnàa tem do commnm com n ro-oleiç1\o do 
qtto trntan1011. Fnllon ·BG lambem, o necuson -se 
o s.·. Lucio' Soares 'l'oixeirn ' do GoU\'ÔR ·le BURil 
opiuiõols políticas, ostnb(ll,;cenolo R pa·cs111npção 
ou niio p•·esurnpçlio, . quo r:lle dovern uu niio ser 
reeleito. 

Sr. prcside11te, não trato .do accu flaçõcs, veubo 
meraniente verificar poderes : porei de parte, 
deixarei em silencio as opilliões políticas ão S1·. 
Gonvêa; porque nunca profauarei minha. boca, e 
nem descerei no campo elas individualidades, 
qunn.lo trato de materíns, onde ellas não podem 
ser admíttidos. SE<jã(l quaes r,,.·em ·as suas opi~ 
niões, só devo cumprir os anigos · cottstitucicinaes 
na '.'erificação dos seus poderes, ve•·ificados · os 
quac;s eu digo: O Sr. Gouvêa deve ser reeleito; 
se alie merecer a e;;tima de · seus concidadãos 
eleitort:s elle voltará a tomar assento nesta recinto 
e' parte no::1 nosso~ Lrnbalhos, e njuntará novos ' 
louros e novos testemunho~ . de con~ideração aos 
muitos que já lbe tem dado o Brazil inteiro. 

Fallou-se finalmente sobre ns difficuldad~s de 
uma nova eleição ; niio sei qu~ rlll••çào possiio 

· ter com a mataria de que se trata. Qualquer 
.que SP.ja .a. ditliculdade, curvar-mo h lei é o meu 
principal devt:r ; mas n1\0 posso ntinaa· como uma 
naçiiQ que quer n1arenar nu camiuho da gloria . 
.e liberdude ; urna naçiio que ama o systenu1 jn· 
rado, como póde denominar f11diga a sati!lfuçdo 

dn cscnlliiH' hnmo,J:'I quo elln cstimn : como pódo 
J'Opnl.ur l111hnlh ·• n gor.o do um elos primoh·,s 
dir1•Íto~ (1/Jl itieoll? Se · hn um drJitn•• quo a if!to 
HO I'I)CIISP., 11111 t1d hOilJI)Ill dCVol Jnlli.Jal' d•l paiz, 
dev11 iJ' viver pnrn A•·gel 011 pa11L . Coustnnlinopln. 

Voto pclv p:u·ec .. r du commissi'JO. 

o S1·. I·Iollanda Ca.'·"'Icnn.t.l: -Para 
explicar me levnuto. Sr. presidentl', .para m(lslrar 
se n cnmurn j nlga ou n'iio da admíss1i0 do cllli>U· 
tudo nn veriflcaç1io dos pntlr.res, tragoJ nm exemplo. 
Este homom chumadü ChíchoJ'ro>, llllll foi expulso 
dn cama1':1 na legislatu•·a :lllteçeçlente, f11i e:leito 
pelos collcgios, teve a maii!l'ía, e dnpoís de eleito 
ó quo olle praticou· o açto de inimigo do sy:>· 
tema do que f,.j incrcpado, este acto foi postr.rior 
á eleição : n caanfl.!'IJ. tomou cr,nhecimento delle 
o o r:xpcllio qe seu sP.i." n11 occasiiio dn verifi· 
cur;ão ele ~e11 diploma. Cítoi ~ste facto para mos
trllr qufl a carnnra decide em ultim11 instancia na 
11•1 niil!~iio dos deputados, quando verifica o seu 
diploma. 

o Sa•. Lu!;,; Cav<llcantl:- Peço líccmça 
á cama•·a pam ler um pedaço ct ••. pBrecea· da com· 
missiio quo nc;~hn do redigir. (Leu.) Póde a ela· 
mam annullnr o diplom" ou não? · Se assim' não 
fosse, não redí~ia assim este parecer; IIÓJ niio 

. verificamos os diplom!ls . corno diz o Sr. deputado, 
Perguuto en:, appr<)var ó igual a fazer ou con&ti· 
tuir? Mas cntiio, diz-se, Qltem faz o deputado é 
o eleitor ? Não, Sr . , é na fórma. da· lei, o eleitor 
e !l c!lrnam : JJm · af:.nrên, outro appa:ova. Se um 
individuo !ôr eleito . d11putado o a cam,&ra o não 
nppr!H•a•·, deixa de sr:r deputado, são pois ne
ce:;sarias as dua;; nutoridlldes ; eleitor e . n ca
marn ; portanto daqui · se .ínfen que um homem 
não estando . nomeado deputado, não é r •lproslil n
tt~nte da nuçlio, ó eleito, presume-se deputado, 
mas oínda niio é. 

Apontarão-se -ás arfflculdades da eleição, porém 
isto niio vem no caso . Se R eloiçiio sa manda 
r .. zer, n:io ó este annn, pa~sa-se a sessão sem 
o deputncl•>, a província sem rep·resentante, e elle 
sem possa. Foi este arjlumento o .que ainda 
honlcm 11ervio pnrn dou:~ Srs. deputados. 

o $r. CRA'tro Alves : -A comínissão de . 
poderes deu o seu vot., ·COnformo a Joi, portanto 
devo Sf!r npprovr.do. Nós aehamO·DOR aqui para 
sustl'ntar a lei, o quando se trata de um artigo 
dclla, .maximn da sagrada, digna e sublime con~ 
stituic;.iio, devemos snstental·o ató com o nosso 
sangua, cr•m todas as nos:1ns fnculdades pbysíeas 
o mornes, o com a prnprin vida. (Apoiado.) Diz 
o art. 29. (Leu o.) . O q11C ó deixar vngo? E' perder 
o lugar: esta expt·es:~iio é a mais obvia, a mais 
natnral e até R mais commum que podiiio · ter 
os quo redigirão n· .constituição, que . de certo 
forão hnmcns muito sabios, na intelligencia da 
verdadeira linguagem. Diz se vulgarmente, morreu 
o . vigario de tal freguezis, e ficou vngo o lugar: 
tal empregado pa~sou para outro Jug.u e o primeiro 
da mesma f6rn1a ficou vago: portanto não padece 
duvida que deixou vago o lugar, e é necessario 
que uma nova eleição admitta essa homem ou 
outro qualquer. Bom !lerá, se não .to1'n6 a enun
ciar a vontade !lo governo, Mmo até aqui, porque 
as portarias que mandarão fazer a eleição desse 
reeleito, determinavíio ---: pa1•a a ,·eeleiçfio ·do Sr. 
Fulano, que passou a mt-nist1•o de estado, etc.
quando aliás não é este o espírito da nossa 
constituição, nem das no<~sos institnições. Deve-se 
dizer, para a 1·eeleiçllo do lugar . vago, e niio · do 
s&ueHo qu•l occupRVI\ o lugar, ·e ois tQ\vez o 
motivo de so re-eleger. homon11 que niio 11ilo muito 
c"nstltttcionnes : porque 118 povos aRscntarilo que 
dovião obo•lecor ás delermluaçõfiR . do governo. 

Mus cingindu·n•e 1'1. quest1\o ·direi que " con• 
stitulç•lo mnnda mais, qu11 o ministro de estado 
poss~& nccumulat·. etc. (Lr:u o ai' I. 30.) J,to eslt. 
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bem ell~Cillado ; lo~o qua foi cl r:ito pela maio
ria dos cnllegíos deve o cnndítluto ter 'drreito 
a ser 4ep\ltado, emquanto fi) r . estn . elei•;iio con :.· 
ful'rne ús leis exíliteutos . Quunolo se elegl.l aqu1 
uma c,ommir~::siio pnra verificar pndor·•:s, é uníca· 
monttJ para exarninat• so foi cohererrto com a 
)ei a oleiçrio>, o com ors instl'llcçõus exbtlmtoso e 
eu quero que leis sejüo todos os seus artigos; 
porque no:nhnm dos :::)rs. e!itão aqui soniío em 
consequencía da uomeaçno, conforme as instruc
ções, emquanlo não forem derogadas niin temos 
outra lei. Para urna · lei ser úerogada é mistt:r 
t<el·o exprc:<sament~, c ó necessarío se <liga rpte 
ficüo Solm eJYdto os seus artigos e uisposit;õeA, e 
não a arbítrio. Não se diga como hontem ouvi, 
quo esta lei nãn regula para nós, mas sim pn1•a 
os cleitore!l. Sr. presidente, para os eleitores 
são IJS artigos qull llw.s c" rupetem, e pal'a os 
depula·los os que lhei:! pertencem." · Esta a ma
teria mui bem éluciJada pelos Srs. quo rue pre
cederão; o candidato foi nomeado deputado, e 
se o foi conformo a lei c in~tru~:ções, era legí
timo ; aqui não se crea o lu~l\r de deput ~rio, 
isto é um facto innegavel, verificiío-se sóureutc 
os poderes. E' a base Sr·s., c a prinerpal : J,go, 
nós f.Ó ve111os He ella conf.:re com o disposto na 
const.ítuição. E v.:.to pelo parecer d11 commissiio: 
sentindo não me permíttir a minha constituição 
nervosa fallar por mais tempo. 

o Sr. Va.sconçQ.J1ps:-.(O illustre deputado 
notou que eu tínhn commettido um err·o cr.rsso 
em mataria constitucional, quando avnncd r1ue 
a constituiçao muuda.va pr<~ceder a novu eleição 
para verificar·!Hl sol a nação ainda continuava a 
confiar na pessoa, . l)ue tendo-se nome:1do depu
tado, fõra depois disso rnini:;tro de estado; o 
para poder combater a minha opinião avauçou-se 
que eu tinha dito., elle J>•:rdia a C(JIIftança na
cional; mas o qne eu disse foi, que na suppo· 
sít;iio c:onstitucional, elle perdia essn confiança, 
e para verrtlcar-se se a tinha ou. não perdido, 
mnnt(ava proceder a nova ~:leiç1i0; e par.a que se 
manda proceder a ella '! . Disse o illustr•! du~JU· 
tado . que os · ministros · de estado nos governos 
cons\itucíouaes devem ser os tJUe tém naaíor 
opiniiio publica, ma~ para isso se v"ríficar. ó 
depois que o deputado . merece a confiança do 
chefe da naçiio, e passa por uma nova tll11ição 
para ter assento na caruara ;. Cl1ttiQ conhece-so 
que tem confiança publica ; . porque não .6 rno
rece a do ·chefe, como a da nnçãu. Qnando passei 
a mostrar <}tlll o S1·. Teixeira t,le GoJUVéa se ti
nha declarado hostil ao systema conBtitucioual, 
julguei que era noces~ario expender esta>~ razões, 
porque é meu voto, que niio seja roconhe.cido 
deput,\do, · e que se não proceda a nova llleiçih, 
só -.im quando elle fosse reconbechlo deputado 
dt nação . . 

Quanto -ao facto desse outro hom11m a f]uem 
o ::>r. Lucia recompensou, esse celebre procla
mador do .absolutismo em· Tanbaté, . esse f11cto 
não prova que a camara f11z deput1ldos, nós exa
min~mos ·as condiçÕo!S de . elc•glbilhlaole, e qu 1es 
são '1 E'. ser amigo da cntiStl do Brnzil, bom 
cillndiio e reuni1· (oS mais quesit •. os da leí. Veri
ficou-se que aquellil proclarnador uo ubso,lutismo 
não era amigo do B1-azil, e por isso mostrou-~e 
uma qualidade pela qual devia ser rejeitado por 
este jury. 

Eis o facto tal quíll ·se. passo .I e os motivos 
por que f,,i lançado f6r1l. 
. Acliaudo-se a ma teria. assaz disculida, o Sr. pre-

. s•derrte · procadeu ã v.-.taçiio; e ficou llpprovado 
nesta · parte o parecer da commisst'io, aesulven
do•se que se mandasse· .oru-cnr-ão·gõverno para 
proceder a nova eleição. 

O ~JJ. Gii:TULIO mandou á mesa n <i!~guinte 
declnrnçito : 

11 l.>ucl.aro qt&u voLul conLra o plll'()cor dn com· 

· missiio •·r.Jntivnmant.f'l fi exdusiio tlo Sr. Lucio 
Soares 'l't:iXt• ira da Gorlvlla, J oputado eleito· pela 
fli'OV inCÍil lle Minns Gerae!õ.- o deputado, Gabi'Íel 
Getulio. _,; 

:floi 1Í mesa o parecet· da commi,siio dt1 proderes 
sobre o olficio do míni~<tro do irnp,;rio relativu 
1i. act-1 ~olral tia apuração do.i deputados da prO· 
vincia tle S. Pl)dro do Sul, e sobre OH diplomas 
lll>B Srs. deputados eleitos por essn mesma pro-
viuei''· . . 

'' A commissão . de pode~es, em vista do officío 
do> rniní~tro de estadu uos uegocíos do imperio 
de 27 do Abril corrente, quoJ declara niio ter 
ficalltl na sua secretaria de esta<lo A actu geral 
da úleíção dos tJeputados da · p1·ovincia do Rio 
Grande rlc. ~ui, procedeu á nptuaçíio dos votos 
dos dnco ·co lle~tio\S eleitorne:> de Porto-Alegre, 
S. Pedro, Río Pardo, · s. Joqo d~ .Cachoeira e 
::;anto Antonio da Palrulhn, em prt~sença das 
respo:cLivas act-rs eleitoJraes, com ao~ qunes com
bin lio os . diplomas d<)s Srs. diJputados eleitos 
por est·1 província, l11ltando porém o collegio da 
villa do S. Luiz, declarado tal pelas instruc
çõei! de 26 tle Março de 1824, que so díz não 
s~ t•!r reunido~ pl)l' estar a essa tampo occupado 
pelo inimigo. 

11 NcstiJ~ termos não devendo a província deixar 
de ser . representada; é a commissã.J de parecer 
que sP.julguem legaes os diplomas Cios SrR. Joaquim 
de Oliveira Alvares e C:mdido B•rptista de Olí~ 
voira. 

cc N•>ta a comrni!'síio que o Sr. Salvador José 
Maciel, posto que eleito deputado nos mesmos 
termos acirol\ de.clnrado·os , tem contra si a noto-

. riedade •lo ter militado sob o commando do 
general Ma.leíra cuntra a inJependericia do Brazil, 
fucto qu<•, p1·ovnndn~se, exclue n taeita adhesão 
á inc.lepl.lndenciu exigida pelo art. 6o § 4o da 
constitniçtio para lhe ser outorgada a qualidade 
do bra~íleiro. 

c1 A commissão porém, nn falta das necessarias 
p(ovas sobrtl este facto e escrupulosa. na appro
vação do diploma de um Sr. deputado eleito quo · 
se duvida se é b1·azileiro ou . estrangeiro, de1xa 
ao jnizo desta camara o decidil• esta questão 
sobr.e ns_provas que appare.:erem, 

11 Pat;o d'a camom dus deputados, em 29 da 
Abril do 18:30.-J. B. L. Fel'l•ei,·a de Mello.
J . F. A. B. Muni;- Bar1•eto . - ,.t, X. de Ca1·valha. 
..,. Ernesto Fe1'!'eil•a F1·ança; vencido em parte •. I> 
· R<i:H;Iveu-se qne ficasstl pat·a. entrar · em dis· 
cussiio depois do tratat·-se das outras partos 
aoJi:uJas, do primeiro parecer da mesma com· 
míssiiu. 

P·•7.·se · Am dlsc~ssão a parte . adiada do . dito 
parecar, qnQ dizia respeito á eleição do Sr. José 
da Costa Ca1·va.lho, dcpuh1do pela província dB 
S. PQU~. . 
Tratou -~e apoz disto da Gutra parte dn mesmo 

p ·11·a~er t•elntiva ao diploma do Sr. José Clemente 
Pererra. .. · 

Tornando a palavra, disse : 

os~. :P.:1uta. e Souza. : -.A comrnissão 
julg, lf!gnl o diploma; mas como a matería ó d~ 
~~~IHIJlll importancia. requl!im qua o Sr. Custodio 
Dias mande por escript•> a indic:~çã.o l)lle hontem 
E>n unci•>U nesta cumara; afim de · que vá a Uffill 
~otumissiio, pois qtte por um simples dito do 
Sr. d••putud.o, não se pódtJ . tratat· da exclusiio de 
um deputado, cuj 1 .diploma tem tod11s as forma· 
lidao.l~s. e ainda qu13 este homem nii•.o. mereça ser 
deputad o, tudavia n mnteria é muito sérh e acho 
ars·isca:lõ tratar -se della sem que algum documento 
basee a discussão. 
·O Sa. PRESIDENTE convidando ao Sr. Cnstodio 

Dias a mar.dar ó. mesa a sua-' moção por escripto, 
elfto senho1· mandllu n seguinte indicação: 

11 Indico quu SI! (ltliCÍll nu governo pnra qu,e 
romo1Un ·a estll cu&uarn a cópit1 dos oiHcios remct· 



40 QUINTA SESS.<\0 PllEPAUA'l'OlUA J~M 29 DE AlllUL DE 1830 
tidos pelas r-amaras n cnn ;;elhos de províncit_l!;, !lo poder l••gislativn, ou qunl ó o primeiro caracter 
em qne r., lícitánio fi Sua Mn~!'StHde peta diJOIIS• (•Jdgiuo lla rrp:·~SiliJlaçiio da lll:ll;:io? Niio é que 
são dn prljt~:rito rninísterio.- O deputaJo, Cu.vto · .e lia ti'abnlhn par11 nossa f1Jiíddade? E u:n memb~o 
clío Dia.ç, , . quo riil roconhecA vai tl'llbnlhar contra e:> ta fP.lJ· 

1c Item, ns r1~sposlns dadas a estes officios.- O cidade, não é um absurdo ser membro de !I te. cor~o 1 
denutado, Custodin ])ias. ,, p.-.r ora uiío digo quo o hei de exctuu·, .ligo 

Eu tão tomou a pulavra e disse: quo ó indispensavel adiar-se a questão até colher. 
mos dados para podermos basenr nos:~as discus· o Sr. Cust.odlo DJcu :-Niuguem ha que sõ~s . • 

se ni'io tenha indignado com o proc~dimento do AfinnL qual é o mal quo vem de nos privar· 
preteri to ministorio, supp .. ndo ·o anti·constitucio· mo:1 das luze!! qna se diz tem esRa pes,;oa? Qualqu~t· 
ual e propenso a fav(Jrt::ClH' o governo d P.spotico, que 81.-j.t\ esse nt!ll, é muit•1 n11mor. do que aohmttu· 
por r1tacar em todos "s princípios n con ... tituiçiio um iusmgo, nao nos~o elll parttcular, mas ~n 
j!.!rl~da; r1.-:Le é o motivo por que I'P.1~ueir11 ao go· caus11 publica . . (Apozados. ) Os senhores f1ll'UO 
verno mando os .ollicioH de felicitaçõ~s feita!'! a it.IP.a do 11 ue é absolu~i~mo '! Esta J:lalavra~ como 
Sua Magestadc, que remettôrii<) · algumas cnmuras, tem sido muito repet1dn, tem perds~o mu1to da 

• porque tenho uoticia que Sua liagestadP. St. dignnu est1·unilr.za que roós para P.tla . sen~1~os; entr~ · 
c0ngratular·sa pur l!8les votos dti fP.licitaç;io que . tanto absolutismo é cadafalsos e gr1lhoes; do~ p~1s 
fizeriio as c.lit:•S ClllllllriiS. Sou homem e c,,mposto não Jravia desculpa, }ravía recurrer·se tii•S mesas 
de pailtões, e por mais que a ell:~s fujn, sr:mpre justificativos de coacçõcs e de juraml•'lt()s Cl•m 
permaneço ua duvi~a se estou bem cli!õposto pura rcstricçõPs; senão vejamos o que ,;e l.lpresenta 
fallar com impl\rcialídau•>. . Portanto fiz ess~ rc· em pr,rtugal. (Apoiaàf•S.) Mol!trm·ia: mais :a'> illi!S· 

· querimento e peço o adiam.::nto desta questao. · tre dllpnt11 do ,1ue nos achamos em r,esstnJas cu·· 
o S.t•, Pauln o Snu.-.a :-Não exi:;te moção cumstanci.as, 0 em tempos em que ta vez o voldo 

alguma sobre a uxclnsiio do Sr. deputado, porque esLiv t~~;se para arroJbentar; é verdade que elles 
a índicaçiio qn<J foi á mesa é cousa ú pa1·tc, é traballuhão para nós, po1·que com os seus tr:l· 
outra questiio ditfcrente. A ordem do dia é couhe· balll(ls .infructiferos mostrál'tio nos brazileirns que 
cer da admissão do Sr. deputado, e cuido que por ellel! não linhi'io forças, toJa7ia louvemos·lhe!! a 
ora não lw papel cscripto em opp .. sição ao parecer. boa vontauo. 
Por consequeuch o qu(l !le segue é approvar-se Portanto, sa niio se adia a nue;;tfio, po:Ode se· 
on não o parecer da coml)li:>são. 'b · - · · d d t d. 

Dig11 ilesdo 1·á rrue detesto 9 , netos do míni:>t":rio guir··so uma deh eraçao prec1p1ta a; es e a l_!l· 
" B ·1 mento não vem mal nenhum, e n entrada ou nno 

lrantiacto, porque não houve época em que n raz• entrada deste nl<!lnbro nada inftuP., po1·que siio 
julgasse mais ameaçadA a sull independencia . . Este suíficientes . a:~ luzc·s dos VArões illusti·es q~~ me 
mínísteriu obrou mu1to mal, e talvez que do todo::1 ouvem. . . . 
os ministerios não baj•l um que mereça tanto a Foi apoiado 0 adiamento e entrou em discussii_o 
e:>.P.craç:io pu blrca. (Apoiados.) d s c t 1 

Todavia para s.e VfJta.r sobre 9 parP.cer da. com· juntamente com o requerimento o r. us oc 10 
miss~io não se precisão ess~s •Jocuonentns; 116:1 Dins. 
temos tempo de .fallar sobre os minj;;tros quando o Sr. F .orreira da V~iga :- Propon-

.. se ínstallar a . ..assembléa. • . resta,nc.s o acto. da __ ... do se . o ruiiameuto nada direi, . mas se acaso se 
accusaçtio, e se sa entende que este mini~tro é cwtr:t na quêstão da materia, direi que a indi· 
tal, que con11J membro de•so ministerio não }Jóde cac;iio na.la tem do conimum com a verilicaçiio 
ser deputado, o mais que se póde seguir é que do diploma do elegi.vel. . . . 
sendo seus netas l'eSpon::nveis, dá-se um motivo O requerirnent.1 que fez o illnstre deputado o 
para uma accusaçãe, : 111as nada disto '\"1'!11 ao Sr. Custodio Dias, parece indicar q ne pretende 
caso presente, que é admittir o ·Sl'. cl!:!VUtlldo fazer uzua accusação e não ter relação alguma ao 
que te1il o seu diploma . legal, e visto q\l,e ni'i·• o!>jecto e1n discussão. 
apparece escripto lrgal em opposição para apoiar 0 Sr . . Vusco:ncouos :-Sr. presidente, cn 
a exclusão, só por que um S1· •. deputado quor, julgo que 0 J;equerimento. -:tue_foi à mesa tem 
isto me paro::ce o · maximum das injustiças. toda a relação com a verrficaçao de poderes do 

o Sr. Ernesto:..- Creio que o honrado> de· Sr. Clemente Pereira; de que se trata? Trat~-so 
putado .que me . precedeu, exigia que o illustrt- de reconhecer-se deputado o Sr. Clemente Pere1rn, 
autor da moção apresentasse qual o motivo por· isto é, verificar se tem as condições do elegiv1:l, 
que exigia semelhantes documentos, . ma~ p~r· e qual é o principio da elegibilidade? E' conhe· 
suado-me que elle no primeiro requerimento que cer, se o s~. Clemente Pereira é amigo ou in i· 
fez vocalmente indicou ter muitas duvidas sobre mig., da causa dn Brazil. 
a constituciunalídnde do membro nomeado depu- O illustre Jeputado entendeu que para a el11· 
tado, de que se trata, e não sabemos se elle tem cidaçiio desta questão convém muito &e . exija 
algumas razões ou circuml"tancias tae;,, que an· do ministro esses esclarecimentos, e sobre isto 
nulem o neto da sua · eleição. não da1·ei por ernquanto o meu parecer; pedi a 

A quest;io é melindrosa e t:xig•J o adiamento, p:1lavra para enunciar a DlinlHI opinião, que este 
porqu~ a admiltir·se em nosso seio um homem requerimento tem toda ll relação com a materia 
fulminado pela opinião publica como traualhador de quo só truta. 
Çvntrn a nessa constituÍI;fio, é mioter maior refle· 0 Sr. ClQJ)l.cnto :Poro.lra: ;..;..Sr. pre,;i: 
xiio. E~isto ao menos u duvido, pois que elle dente, . eu sou o mais interessado em ·que . se 
nindn se não lavou das negra,; nodoas quo a · t 
opini t1o tun1 lançnJo sobre elle. E' pois neces· peçiio ao ~ovcrno, niio "6 esses esclnrec1men os, 
lclario .e e :;sencial annullar a eleil}iio de um homem como todos os mais · quQ os illustres deputad11s 

· d · - d pnssri.Ll cxi~ir .a tal 1'911poHo, · · 
inim1go · o noss•• sy~temn, pata nno gunr ru· um A questilo é de 11111 ; 111 coushiHraçito, 0 e rn 
escnwo entre aós; porque niio pódu entrnl· em occushlu p1·opria aprosentord a minb1\ deftlZO, o 
nosso seio, E não será a quP.stão digna <lo .ser 

1 
c 

adiaJ!1.? o,3 certo. Vt·nhi'iiJ pois os dncumentol! e a edpernuça do Sr. deputado será emiio sat s 01tn. 
dep • .> is a camara julgará Ctonf•lrtne entf:nder. Peço que so npprove o requerilllell~ll, 

Pv\' consef'}UCIICill npoinndo ,, indicnção do hoil· o St•, PuUhL o sou:.r.Ll:- Poço " lellum 
l'ado membro, accrf.scento, . ..q.ue se· adie a gnest:'io do reqnei:im~nto. (Foi satisfeito,) · Eu o appl'O\'O, 
P•lrque é melin:1ro,;a. De nada mui,; se t1ata do mas c:r entendo que o Sr deputado duv.ia do•S· 
quu C)l!!olllinar se devem.;s receber um immigo viar este negocio, que niio set·ve pera a questr\o 
<lo n~·sso pniz. Em que é fnndndn a autoridade dit verificação . de poder~s; scl'virn sim, pnrl\ a 
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accusaçfío do m'i niFtro. Orn, Sr. presidente, é Sr. Clemente Pdreirn ó suspeito á causa do 
posRi v e!, que um ministro suspeítn de tramar Braz i!. 
cpntra a ordnm do Brazíl ftqufl impune? So é Eu t:ngitnrei emprP.g111' as mais doces expres-
verdade qce houvn nP.ssr. miuist•:rio a triste idéa sõe~ nest•J caso; p'.lis é mP.u a.dmo defender a 
de querer deníbnr n ordem cnustitncionBl, de- causa da patria, e não irritar pessoa algamn. 
vemos tlcur · tranquillos ? .. N•io : Jogo, devemos Sr. preRident~t_, quando ll~SO míní:1t11rio soub>~ da 
exigir todos os documentos qul'l possáo appu- tloRfoita que nnvião soJl'rido os seus car~didatos 
recer, e eu creio que, se a cam•u·a l,ouvora nos cullegios et .• Ít• •rne~, para a eleição dtl 1830 ; 
intentado uma accusaçno a esse mini~terio, us quando recunhtlceu que od · seu~ servos tínhão 
malc>s da patria não terião progl'é!.ildo ao auge pP.ln nru;iio sidtl desporlid.,s, quando s11ube que 
em que o vem•>S. tinha •le reunir urnn cam•Ha Vtlrr.hldeiramente 

Os ministerios que se têm · suececlido hi'io abu· repre:~entativa, quand" se reconhec~ri'\,, ímpotllute~ 
sado em e:xtrt:mo da paciencía dos brazíleiros, para se defenderem perante os logitimos repre-
nós vemos que nossas gal'antins constitucíonaes sentantos da naçiio, e nrio perante per~as, que 
têm sido só em papeL (Apoiados.) Os recruta- tudo absolviilo; ena lugar de ·Jargarem pastas, 
mantos · contin11ariio, continu(lu a admissão de de que se haviiio to•·nad" indignos, mais se aní-
tropas estnmgeira!l, e atá houverão com missões marão co11tra o · ~<ystema juradn. Nrio tratarei de 
militareR; e o ministro refe1·endador des.~e doc•·cto toda a bistoria ministerial ; só trato do Sr. CJe, 
foi absolvido nesta r,asn ! Será possível semprt:l mente Pereira, po•·que é o dipl\)ma qut~ existe 
assim aconteça, será pr.ssível a constituição só om questão. Qoe fez o Sr. ülemente Pereira 
nos sirva de laço para cahirmos? Na ultima durante a sesªlio ultima de 1829? Não praticou 
sessão eu exigi do ministerív diversos doeu- factos que o torniio suspeito ao Brazil'? Eu-
mentos, porque tencionav;t na seguinte SP.ssi'io minemos um <lu ()tJtro que me occorre1·. 
accusnr esse ministro, infelizmente o meu mau O Sr. Clemente Pereira negou a esta camara o 
estado de saude me prúhibío de comparecer. Ma~ officio em que o general Antero tinha partici-
cumpre nesb sessão, uma vez quti existão factos, pado ao ministerio da existencia . <la sociedade 
não prescindir de uma accusação ministerial; dos colum•ras, ou japonezes. E~ta associação foi 
embora ficasse absolvido esse ministro que re- aqui dennnciada, a sua existencia não era igno-
ferendou o decreto ela commissiio militar, entro rada do ministro, e tntretanto, Sr. p•·esidente, · 
elle muito embora no seil.l desta camarn, apren- n<lnbumas provid~ncia:~ deu o mimstr•J contra tal 
dcrá os princípios constituciunaes que ignorava, Rocledade que continuou a tramar contra ,, 
estimo, e até me congratulo que elle sejn mflm· Brazíl, e dizem que ainda trama. (Apoiados.) 
bro desta carnara,. pois quero ver todos os homens O seu .chefe ou protec.tor priMípal era o presi• 
$eguir a m&rcba da justiça, e trabalhar para o dente de Pernambuco, e foi conservado pt<lo Sr. 
bem . da patria. Clemente Pereira. Não digo q~!! \'!$tE! fª'~to prove 

Se é verdade que o ministerio passado tra- plenamente na linguagem dos juri!>consultos, 
mou contra o ·. systema. so essa opinião geral pol'ém nós não somos magistrados para julgar 
espalblldll por todo o Brazíl tem ganho summo sP.gun•lo O$ autos, c as provas delles, mas sim 
grão de-consistencia, exijo que se addicione ao . segundo nossos consciencias, e segumJo ª Ç9!l· 
requerimon to ;_ e quaesquer . outros d••cumentos vicção resultante de muit.os factos praticados no 
que possiio existir na secr~taria. -Venhi\o S•'mpre . · mir.isterio do Sr. José Clemente Pereira; Ílllgarei 
taes d•JCumentos, ainda que nn mi qha opinião· v;.r 'lu e ~e dest'roetn assuspeita:i!·originadas por estes 
de pouco ou . nada servem. Ni'\11 somos ttio cre- factos; mas deve notar-se que o 81·. Clemente 
dulos que pensemos hajão esses ministros dei- Pereira pa,·ticípou uesta camarn que tinha rece-
xado no.s secretarias cousa que lhes podasse billol o c,fficío do g•meral Antero; e que fim p(Jdía 
preiu.dicnr. ter o Sr. ministro em occultar estes documentos? 

Na mí~rha opinião o diploma· do Sr. deputado Attribue-se (e eu me vejo na necessidade do 
está legal, e ha de ser membro desta. casa. acreditar na V<•Z geral) que elle foi o motor 
Quanto aos documt! .n~os cl'eio nada provarão ; de.sse grande motim dentro deste templo da jus-
nem serviriio para satisfazer. no publico. Quem tica, quando se tratou da accusaciio desse mi-
sabe se haverá . outr11 base mais solida pa1·a · a nistro t\n guerra. Houverãô insultos nas galerias, 
nccusação ? · . · a tropa esteve em · nrma~; e h a quem diga que 

Foi á mesa: o seguinte nd:iitamE:nto do Sr. de- . alguns C\11lllllandantes de corpos e mais officiaes 
putado. . · . · occupavão nossas galeria~;; E quando o Sr. Lucío 

Como additamento ao reque1·imento em 
discussão 

cc E quaesquer outros documentos q'ue tenhão 
relação com o projecto, · de alterar ou derl'ibar 
a ordem C<lnstitucional estabelecida -Paula 
Suu;~. » 

o sx.-. Ernesto :-Disse·se que entrasse um 
h·>mem pal'•l estR casa, que é nosso iuimigo. 
Deos nos livt·e de ~ai ; disse-se que elle apren
dpria aqui ; poré!Jl note-se que um deputado 
póde decidir dos de!!tinos do Brazil, aprenda fóra 
a ser constituci .. nal, . se é cap:1z de aprendP.r, 
aliás é incorri~ivt:l. Nilo acre<litemoa, senhores, 
hypocrisias (apoiados); muitos acelerados se tornão 
santos por systema. Propo~ho, que entrem em 
discussilo ambos os .1·equenmentos com o meu 
additamento; 

Q si-. va.soollCeLlo• :-Sr~ presidente, eu 
não me oppo1·ei a que fique a questão .adiada ; 
mn~t não) reconhflço a . necessidade do · requeri
mento: nós temos factos publicas, de que todo o 
flrazl! ó tuRtcllfiU!lba, para mostrarmos que o 

TOlfo') 1 

S••ares :JUiz negar o facto foi plenamente con
vencido; e mostro'u que ao menod ig110rava o que 
fffl" passava. · 
. Ora, podia querer o systema constitucional, 

póde amar · co Brazil e ao seu monarcha, quem 
apoia um motim donde podião resultar infinitos 
malos ao Brazil? O Sr. Clementa Pereira, diz
S<>, procurou embaraçar a consumínação do 01'· 
çamento do anno passado, e . quando se trat•JU 
da repnrtição da guel'l'e., cuja pasta elle occupava 
interina.,· ente, aquelles deput·\dos que nest·1 casa 
ol'íio tmtados por persas quizeríio poupar·lhe a 
di~cu:;são, porque estav1to bem certos que . o Sr. 
Clemente Pereira niio tlStavn habilitado · para 
curar das m~ terias da r~partição da guerra, o 
que se prova assim : quando se começuu a did- · 
cutir o orçamento das proviqcias elle abandonou 
e desertou da sua cadeira, di?;endo-lá se avenhão 

. com o ministro da f11zenda, ']Ue foi quem accres
centou este orçamento-e se elle não . podia sus- . 
tentar estas magrezas do orçamento do im!Jerio, -
como bavia tratar completamente da repartição 
da guena ? V:i qual era o seu d~signio, e s.up
puz que quena .encerrar a sessao, e po1· ISSO 
tl,z um requerimento para se pedir a prorogação 
da sessão ao throno, para se ultimar a lei do 

6 
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orç~men~o, n mais solida garantia do governo 
constítucíoua!.. (Apoiados ) 

Mas o resultado urto. corrcspnn!INt com ns 
meus desPjos, · muitos Srs. deputad ros for1in de 
parecer Que era iuutil expór ao thronn o estado 
em que sa ach·wa 11 lt~i do orrianHmlo, por isso 
que havia um minísterio, c que o-tav" presente 
o Sr. Clemente Pereira; c a minha indicuçfio 
não foi por isso approvadn. Fiz, Sr. preside11te, 
uma indicar;iio, quo oflereci como artigo addi· 
ti v o ao orçamento, pnm que se d e~~ e destino ás 
sobras que se mostrarão cxistit• pela discussão, 
porque certamentQ scrin urna lacuna pouco hon· 
rosa para os legislaúot·es brazíleiro~, reconhecet· 
sobra~, e não lho dar destino; . mrts o St·. 
Clemeute Pereira opp<oz-se n tJ~tc artigl), e r:n 
invoco sobre isto " testemunho do~ hoJnrados 
deputados que assistirão n t<Sta :liscus>~:io; em· 
bora, di3se o Sr. ministro, hajiio s11bras, o g•.J· 
verno ha de p;astar o f!UP. fór necessario. Ora, 
quando um ministro que deve fallar com medi· 
tação, solta uma proposição desta . . naLurcza em 
uma . assembléa h•gislativa, . pôde s•IPJ.>Ór·sc que 
elle ama o syst~ma .reprt>sentativo? Em fim, 81·. 
presidente, !icou o ministcrio sem a lei du or
çameuto, e ficou · a u:oç:io ,;em poder fazer des· 
pezas, e se ·nãfl fo~~e " esperança que todos os 
bt•nzileiros tinhão no augusto chefe da nação, 
de c.tJrt~ quem pagaria imposto~, e mais cxi· 
genc1as .... 
· Por estes r.,ctos jul~o · rnA habilitado a nep;at· 
o meu "Oto no Sr. ClcménttJ Perei•·a, pura ser 
admiltido nesta camnra, independe•1te desto:s 
documentos que se pedem ; e por esse ·moLho 
eu me opp..,ria até ao atliarneuto. Decid.n·se hoje 
mesmo a sorte do Sr . Clemente Pereira. Já o 
Sr. Paula e Souza pondero11 qu.e .o minrstr·o 
não havia de ~er tão inepto que deixa.-;se na 
secret111'ia meios de accusnr;iio ; para que é pois 
exigil-os? Que prov:tS vem ofi'l!t'Pcer? N«nhurnas. 
Sr. presidcntP, o:> .. crimcs ·miuisteria.\:s sAo.rn11ito . 
diffice\s de provar, ellP.s têm muitos servos, e 
muitos instrumento:~ de -uas vnnt•odcs, sem . que 
fiqne vestigi t> algum. Eis o motivo porque os 
legíslaJ,,re$ iugl.,zes dispcnsão em t:ertos casos 
eRsas fo1rmalida<J"s que se exigem para · os o r di· 
narios, ha essa disposição salutar que levou ao 
cadafalso por imptricia no cnnde SLrafi'oll'd, rpte 
pl'o:ferio o .interesse particular ao da patt·ia. p.,, .. 
tanto na · minha opinião ha provas · da sobejo, 
niio digo~ para !l condPmnação do Sr. Clemeute 
Perilim; nn•s para consideral·o não só com som· 
br.1s de suspeito ínimí~o da causa do Brazil (siio 
oxpressões da lei), porérn par>< l'onsidet·al·n sus· 
peitosissimo; estou pois na resoluo;:io de votat· 
contra a sua admiss:lo. Tudavía, se a camara 
pela importancia do negocio quo;r adiar a materia 
para se tratar u'outra se~siio, "l.'utarti pelo adin· 
menta ; não por s~:r uecessario esper.n· pur du ·:u· 
rnentos. 

Sr. presiden,tc, se a minha opiniiio, que s<J 
tramava contra o Brazíl pudesse em todo elle 
ser ouvida, . qual seria o brazileiro que dissesse, 
não? 1!-;euhum. Se eu perguntasse l]uem tramavn, 
se erão os ministros, ou nrio? Ntlnhum diria que 
não l!rão : portanto a nossll votação tuin é mais, 
que a declat·nção dos sentimentos do Brazil in
teiro.-(A,poiados.) 

o Sr. Paullno de Albuquol'qno :
Discutio·se e atacou·se a opinriio do Sr . . Cle
mente Pereit·a nesta casa como deputarlo. E' assitu 
qtte se guardol a ínviulabilídado de nussas opi- . 
niões a~ui expendidns? Julgar sem pNvas da 
'riminPlldade, é o que nt1o llei. 0\,ltcnhamol·as, 
se existem, e então formarei o meu juizo: mas 
hei de .votat· pelo qae .. ouço, e votar em uma 
casa onde sto diz, que . a . cabala é um doª elo
lllP.nlos tio systoma constitucional? Ha djj Il!l.ver 
cllb;lla, St·. ~;residente, é um mal ta!\•ez indispcn· 

snvd, o que nrio possa tnlvez júmnis extin· 
guil'·:m. por•\m 11 minha opir:iiiQ l!llrin Srlmprc 
que nós r.Lnt:a:isemos n~ cmbnlas e ·Jhes declaras· 
semns gunrm; que !JrlltVes;e conviccrior íntima, 
c llllnc:a panirlo~: .emli·u, Sr. pt·usiolenLfl. aclw 
qne é pt•eo:iso · t'eV•lStirm;>·no" dt~ srmgua frio, il 
suspnita contl'f\ r:ús mesinos, quo tenhamos como 
uma fnHa de confla .. ça em n,lSSoJS sentimentos, 
e 1dio pos:<:tmo>li intemtur urna accusaçiin sem bnsc:, 
só po1rqno so tem ouvido declamaç<ies a este 011 
áquelle. 

Pam se nrchitectar um tramu, ba~La que um 
indiscreto, um mui intencionado o dtvulglle. Por· 
tuntoJ ct'éio devemos esperar pel,rs do.cumentos, 
e taes, que poss;io con~t1tuir crime pt·ovado; 
por esta maneiro&. v .. tar,í. Nã<l olho para mi · 
ni:-~trr>s de estado, ~~;;t•m longoJ. de contemvlar all: 
tori<lades, mas vlllo pelo interes.ie naciarHll, sus· 
tento a causa publica, c a da libl:lrdaoJe, o que 
hei sempre praticado desde que teullo uso de 
razão. 

Voto pois se pol<;iio todas as pt·ova;; necessarias 
sem o que naJa se faz. 

o Sl", Gettllio:.:_Sr. Jl''llsideute, tem-se pro· 
feríd-; varioi>J eJÇpressõ;,s ÍIIJllStas. A justiça e nada 
mai:-~ deve ser a insejJaravel c. ,mpanh~ira d'IS 
representantes da uaçfiu. Ouvi accusar ao Sr. 
ex-ministro, ouvi qu~ uiio deve ter assento nestá 
camnra ,,,,r tram~~or contra o syst~:~ma constítucío· 
na! : mas, Sr. pre!lidcute, só tenbo vist,l expl'es· 
sões vagas expendid~~~ r C•lm llCrimonta. c., mo de 
tal me posso convencer intimamente, quando tertho 
f•1ctos em prova do co!'! t!'at•io ? . Vou apresentar 
n e4a camar:\ um docum11nto p~lo qual elln póde · 
julgar, siio as recomrnendações qne tive do go · 
verno, qunnlhl occupava a presidencia em uma 
província. (Leu.) Co.ruo entfio se tramava contra o 
systnm<l estahelecido? Eu so1u de opinião que o 
Sr. ClementH Pereit·a deve tonuJr n!lsento nesta ca· 
mnra; e . votaréi pt!lo adiamento> pnt·a que se 
~ii·.l . a•> -go1verno os oJocumentl)s exigidos. 

O sit. Vo~.scoz.:cEtLOS :-Peço a V. Ex. convide 
ao illustre momhro para dllclarai· se cllc .fez pu· 
blico aquHlle oflicio. 

O Sa. GETULIO : - Algr1ns dos Srs. deputados 
foort'io t~st.,munhas. 

o sr. Er·n~sto :- Sr. presidente, o decretQ 
. dn suspen•ão oJu ~·lrantu\S não foi . unicament!!. 

segundo ottvi dizer, para a minha t •lv.,z inf<lliZ 
m:1s muito nobrtl província doJ Pernambuco, a 
qu~m tenho a hl)nrado repr,.so;nt.ar. Nliu fui algum 
decrdol paN a província da Parahyba? Emquotnto 
a esse pnp··l que se leu, dP.. nad11 vale, S<io manh·1s do 
ministro. En êXlglrei que até se perguutu. official
mente Stl para a província de Par11hyba fot algum 
decreto crcandll uma commissào nuhtar, acampa· · 
nhado iguulruente ele outros decretu:! dando immen· 
sos podere~. 

Senhores, palavrfls de nada. scr.vem aqui, que. 
remos factos. O Sr. Vasconc~llos ~empre assigna.
la•lo como defender dns publicas liberdades , 
despt·u~ando quaesqner honra~ pela mui glot·iosa 
de set· o . representante da sua província, desta. 
pt·ovincía <JUe já . muito se vai . assignalanJo na 
c.•rreira da liberdade, já dcsünvolveu evtdeu te
mcnL<J esta materia, e eu já olis::Je 4ue contra a 
voz geral nfio . podem hav..,r tes~.-:munhas ; venha 
ou não qu.ol•tUer· pruva, nãn póde f:lzer-nos mui; 
nem poderá impedír•nos d<J trata L' dllsla questão. 

O Sl", Xavier de Cur ... ·aibo:- Emquanto 
ao rcquP.riuJeolo, Sr. pt·esident" , é pam mirn 
·muito ind.tr._.r.,nte o SPU rt•sultado,' pois llooda pre· 
tendo dell~ colligir, Jâ tuuilo u .. m se ollservo11 que 
n•mhum minbtro de1xana at·mns co .. tra si na 
secL·etaria; mas adie-se a qlll:lSt~o para obstar a 
quulquet· p1·ecipitação .na decisão , ois o motivo 
porque mllll convenho. Quando iie tratar de veri· 
ficar os poderts conferidv.s au lllu-trl:l deputado, 
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então outro Rerá o meu votl), outras as minhas 
expressões. Voto pelo adian1ento. 

O Sr. Alencar : - CrP.io quo uós eatumos 
verificando diplomas, e não ~c Habn . do que se 
trata; se dn accu,;açtio do ex·míniRt••o, essn po1· 
e111qunnto o não I1X1:lue de deputado e qnaud'' · 
dclla se tratar, nppart•cááõ rnuttos camp,,õ;;s. E' 
preciso nrio prope11der pam dficlaruat;ÕP.S vagJta· 
do que unda se co11clue ; estamos pois • verifi· 
cando diplomas, cinjamo·nns a esta quest.ão. 

Contra o Sr. Lucio Soares a quem talvez se pu· 
dess€ · apresentar corpo de delictQ com . o dc.creto 
da suspensão . das garantias 111io se tratou de 
accusação, ngora quer-se accusat· um ministro 
contra quem .ainda não vejo inconte~tnveis pro· 
vas; cu ·não est"u por isso. E' a questão · HObre 
o. adiarnentl) ou não? .E', logo, para que f aliar ~em 
provas coutra o Sr. José Clem~nte que aliás até 
hoje me h a sido completament~ · desconhe,•ido. 

o Sn. ERNESTO: - c .. mo n Sr. deputa•lo julgll 
termos . !aliado Cór·a da ordem, cflnfuudind" a 
exclusão cum a accusaçrio tlo Sr. Cl,mento P .. rdirll, 
cumpre dizer que póJa Rer ex~luidl', ·e póJo :;or 
accusado. Pretendo tarnbcm que se exija o tlecreto 
suspendendo as garantias. 

O Sr:-. Luiz Oa.valca.nti:- O adiamento 
ó de reconhecida · necessidade, todns estão na 
espectativa sobre a entrada do Sr. Clemm1te Pe· 
rcira. Ainda aqui ni'io nppnreceu uma ~ó pessoa 
que queira defendel-o c:!epois de manifesto:,~ os 
actos do seu ministerio. Ello mesmo já. ensaiou 
a sua defeza, mas abandQnnu-11, talvez para a 
fazer aqui em tempo . opportuno. E' da compe· 
tencia da camnra ver se elle merece o conceito 
de amigo ou inimigo do Bra.zil e do-systema con· 
stitucional, e isto f!.Ó Uús basta porq~!} nós f,,z.emo:'l 
o ju1zo do conceito do. candidato indilferenternente 
de. outras provas judiciarias; se não as do jnry. 

Emqu~tnto, porém, ao requerimento que fez o 
illustre deputado, é .mister saber se o governo o 
quererá · satio;fazer previam.;nt~ á installaçiio .. da 
eamara ; pa•·a que desde já entrarmo~ em luta·· 
com elle ? Mas ainda na prt:supostn idéa de que 
venhão, Qll" lucraremos com. elles. Nada, nenh!!nl 
tratat·á. dos . trama.s t.lo ministerio, n!'nhum nos 
fornecerá di!!SO o menor indicio. Será o ministerio 
accusador? Não .. vimos nós já quando com mais 
rnzõds exigimos do conselho de estad•) as actas, 
a negativa que .se nos deu, e isto quando se 
tratava da acc\)sacão do mini~lro da guerra? 

QuantCI ao canq idato em questão eu estou mui 
couveneido . ter elle conspirado contra a constitui
ção ·e ha muita gent~ quo )Je11sa o mesmo. Foi o 
seu comportamAnto na camara sempre tendente 
ao fim premeditatlo de derrubar o nosso systema. 
E' tarnbem necessario o publico conheça que n6s 
suspiramos po1· qualquer deuunc:ia qne possa 
haver contra elle, e portanto é preciso tempo ; nlio 
se diga que decidimos precipitadamente. 

Portanto, nppro..-o o adiamento, atéJllesmo para 
dnr. tempo ao candid'Bto de fazer a sua defeza. 
Este negocio não é pois de simples particular ou 
como o de um juiz de fóra de Taubaté que pedia 
absolutismo, é um ministro de estado que tinha 
po1ler e muita intluencia. · . 

Terminada a discu:~são por suftícientemente dis , 
cutiolll, foi approvado o requerimeuto do Sr. Cus
todio Dias coin o additamento do Sr. Paula e Souza, 
e juntamente o adiamento proposto pelo Sr. Er· 
nesto decidindo-se outro.~ im que o seu termo fosse 
11té que viesse n resposta do governo. 

V'3io á. mesa a seguinte . declt~ração de voto do 
Sr. Henriques . d~ Reze~:~de. 

<<Declare-se na acta que votei contra a indicação 
d9 ~r. Oustodio Dias que pedia ao gc.verno ares· 
po!lta que d~:u ó~ provincias que o felicitaviio pela 
tlerois$iio do ministerio. 7HCJ!ri9..!'.!~e Re.:encle.

1
, 

O SR. St:cr111:ruuo J.J.lJI'O l:IIC ABl!EU apreaontou . 

á approvaçilo da cnmara a redncção do officio 
pura so n~r~ndar proceder a nova eld~ão de um 
cl ... pntndo ,,ela pi'Ovincia de Minas-Gertles por ter 
Jr.1xado v11go o S11U lugar o Sr. J...ucío :5o ares 
Ttd XIliN de Gouvca. 

Fni npprovado sem opposi~iio~ 
o M~t~:\11) SH. SECilETARI•) pro:tpóz ()UO SA enviassem 

nll:~L· • IJlesma !li)Ssão ínolepe!ldo!nte da approvat;:io :la 
a~t • ··~ officios que hRvia a dirígtr ao g .. v .. rno. 

Scguio-se a disrmssão do p••recer da commissão 
de poclores relativo aos diplomas dos Srs. depu· 
tados nomoados pela província do Rio Grande de 
S. Pedro do ::Sul. 

E tomando a palavra disse: 
o S1•. vasconcoLlolf: ..... sr. presidente, como 

ha opposi1iiío entre os mesmos membros dn com
mi~s:I•J, parece-me devia este pnrecct· ficar adiado 
para ilm·•nh:i. E' necessario que se propurçjone 
a11 Sr. Sulvador José Maciel tHmpo p11ra mostra..
com oloc:uu•entos se as "rguiçõo:s que se lhe [J!.zem 
são fal.:~~~. Convém de mai::~ exa1ninar a lei par~ 
ver se o parecer da commissàfJ está ou não con· 
fo rme com ella, isto é, .se a f11lta deste collegio 
pótle inlluir na nullitlalle das eleições. Eu tnmbern 
desejo .saber se foi presente .á illustre commissão 
de po<lt!res uma represeutaç.io do Dr. Mnl'iuno 
Pereit·a Ribeiro contra as eleições olo Rio Grande. 

O Sn. SECRI~TARIO Je1i ·a represent>~ção . meneio· 
nada. 

Dando logo a hora . ficou esta mnteria adiada. 
O SR. PaE•IOENTE deu para ordem do dia a 

me~ma materia adiada e levantuu a Sdssão ás 
3 horas da tarde. 

Sexta sessão preparatorla e~ 30 de Abril 

PRESIDENCIA DO SR. COSTA CARVALHO 

A's 10 horas e 10 minutos , o S•·. p•·esidente 
procll4eu á cll•Jmada, v.erificada a qual, declarou 
aberta a sessão. · 

Leu.se n acta da Res;São antecedente que foi 
apprOVILda. 

Ptdio logo a palavra e disse 
o Sr. Oustndio 'Ola.!ll:-'fcnho a fazer uma 

reflexão: quan.Jo exigi do gove..-no as cópias dos 
officios e ·felicitações que algumas . camaras mu
llicipae~ e conselhos p;en1es dirigirão ao throno 
pela demi;;í'ão do ministerio transacto, não tive 
flm vista atacar as formulas estabelecidas, ueu1 
fazer resentir o governo com e3ta éxigericia, o 
sempre t!Sperei que ella se não evadisse · <l satis
fazel·a durante. us sessões prepnratorias. 

Urge todavia o tempo, e não podendo ser ad
mittido neste recinto nas sessões ordinarias o 
Sr. CIP.menttl Pereira, desejava que elle as.~istisse 
a alguma >essão preparatoria para se defender 
de. qu!l(!Squer arguições que se lhe pnssiio fazer. 
Portanto requeir·o que de novo se officie no mi· 
nistro respectivo, para que envie ns cópias exi· 
gidas. Julgo que o meu requerimento é fundado 
em justiça, porquanto sendo o crime que !!C lhe 
argua tão ntroz como transcendente, nãq devo 
atacal·o indefenso. Além do que, podemos dis
pensar o trabalhar amanbi que é dia santo; 
caso vieJeiD ellses papeis. 

o SR. Si::CRETARI<>:-:-Niio dirigi hontem o orficio 
por se não · achar ainda approvada . a · acta , e 
porque . não passou n dispensa do estylo que 
.;xigí parn a sua remessa. 

Veio á mesa o seguinte requerimento: 
c< Requeiro que de novo se officie, exigindo 

prompta remessa dos officios e . mais documentos 
por . mim requeridos houtem. e pelo Sr. Paula 
e Souza no seu additamento. - O dolputado Custo· 
di o Dias, 11 
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Resol;eu-se quo se mundasso uffici.ar com ur· 

gencia. 

• ORDEM DO DIA 

·Parecer adiado da commis-iio rle poderes rela
tivo â eleição da província do Rio Grnnde de S. 
Pedro do Sul, e tomando a palavra disse 

O Sn. Fxr.ró:-Requeiro a leitura da inquirição 
das testemul.ha~;~ produzidas na justificação com 
que o Da·. Mariano . Pereira Ribeiro entendia 
provar a nullidade da eleiçtio. 

O Sn. SECBii:TARIO LtM:ro DE AnnEu, começou 
a leitura exigida; mas tendo de sahir a depu· 
taçiio encanegada de solicitar do tlu·ono o lugar 
e a hora pnrn 11 installaçiio da nssembléa geral, 
interrornpeu·se a sessão até ao Reu regresso, 
que teve lugar pelas 11 horas e 1 quarto. ·O s1:u 
orador, o Sr. Pedro de Araujo Lima deu couta 
de h!lver recitado o segninto di:icurso: 

'' Senhor.- A camara dos deputados rllunida 
em sessão prcparatoria, respeito~ameute envia 
e:>tn deputação ante o throno augn!lto de Vo11sa 
Mngestade Imperial, para .rog'lr se digne Vossa 
Mngestade Imperial marcar a hora e o lugar da 
abertura da sessão imperial. 

" A camara dos deputados, animada dos mais 
vivos sentimentos d'e respeito e amor ao tbrono, 
e á peS!IOf\ augusta de vo~sa Magestade Impo· 
ria), e penetrada do!! verdadeiros princípios que 
cr.nstituem a monarchia constitucional repre~en· 
tativa, que felizmente nos rege; a camara, senhor, 
vê com r. maior satisfat;ão approxiutllr-se o dia 
em que o fuudador .do imperio, o defensor das 
liberdades publicas, apparecerâ no meio da re· 
pre~entação naciom~i, · rcidéa,Jo de gloria, e cer
cado do amor dos seus subditos. 

cc Senbot·, a camara dos deputados reconhecendo 
que a Vos:;a Magestade Imperi"l é reservado 
completar o triumpho da mais nobre das causas, 
espera nesta .. sPgundn legislatura formHr uma 
épo~ha que seja tão glorioso\ para Vossa Ma: · 
gestade Imperial, como feliz para o imperio bra
zilearo. 

" Paço da camarn dos deputados em 3(t de 
Abril de 1830.-Ped,·o de A1·aujo Lima,,, 

Sua Mage:;tade o Imperador dignou-se respon~ 
der:-ct No senado -ao meio dia.u-Resposta que foi 
recebida com muito especial agrndo. 

Immediatamenta se passuu a lêr o · seguinte 
parecer da commissão de poderes: 

<( Foi visto na commit~>~iio de pod~res o diplo· 
ma do Sr. José Corrêa Pacheco, deputado eleito 
pela província de S. Paulo, o qunl se acha con
formo com as actns, e estas com a lf'i, e por isso 
a com missão é de parecer que o Sr. deputa..to 
eleito póde tomar assento>. 

c1 Paço da cama'ra dos deputados 30 de Abril 
de 1830.-Lui.: Cavalcanti.- J. B L. Fel'l"ei,·a 
de Mello.- Ernesto Fen•eil-a F1·ança. -JYitmiz 
Ba1·reto.-A. •. X .. de Carvalho.n 

Sendo nppt•uvado, o Sr. ·presidertte declal'OU 
deputado ao Sr. José Jorrêa Pacheco. 

Pro~eguio-se a leitura intenompida da inqui· 
rição de testemunhas até á quintu inclusivamente, 
quando ·pedindo a palavra disse 

O SR. ERNESTO:- Julgo ter-se já lido . quanto 
é sufticiente com o depoimento de cinco teste· 
.munhas, o mais creio será iuutil. 
. O SR. VAscoNCI::LLos:-Até aqui pela lAitura da 

inquirição das test~;muubas, todas têm jurado a 
favor; porém talvez dahi em diante bajiio alguns 
que jur11ssem contril. Portllnto jâ que se leu a~é 
aqui devem-se lêr todas, salvo !~e alguns dos 
membros da illustre commls~fio que leu os autos, 
assegura que nlio ha nenhuma que jurasse contra. 
Pede a · jusLiça nveriguar-se isto. .. 

l'eudo o Sr. presidente consulL;\do a camara, 

decidio·se niio sor nccessado concluir·so o resto 
da leitura. 

Proseguio-so em consequcncia a discussiio sobre 
o pnrecet· da commisstio de poderes relutiv" á 
el~iciin du provincilL do Rio Grande de ::;, Pedro 
do ::5ul. 

Pedio a palavra o disse 
O Sr • .Bar,·oto: -·Peço a palavra unica

mente pura informar á camara de alltumas cir
cumstancias que a illustre cmnmissão julg•m 
ocioso referir no seu P'trecer. A primeira é: pedio· 
SA a acta geral no gt"Jverno, mns respondendo 
que não npparecia tal neta, pa,;sou a fazer o 
seu parecer. A segunda é a falta do coll!lgio de 
S. Luiz, que Re achava invadido pelo inimigo, 
Convém tantbt!ffi declnrar que no collegio de S. 
João· da Cachoeira quando 11e apurJ.rão OH votos 
apparecett uma ulteruçiio ou nmend,, em unt dus 
votos, i;.to é, extste a palavra- sei:i- C•lm as 
letras-s & II s-no mesmo tempo que a haste . d•> 
-H -é com tiuta mui diversa : combinando. se 
resultou que e~te-seis- ou se con~iderasse 5, 
8, ou 1, não fazia differença alguma 011 apura
çiio do votos da província, por issu a com missão 
nmlttlo essa círcumstancia. ·No emtanto como 
alguns Srs. deput,Jdos exigirão a leitura du pa
recer da com missão, eu . ns refiro p·ua . que.. a 
camara tenha · conhecimento dellas, e delibere 
como fõr justo. 

O Sr. Vasconcellos:-Sr. pt·esidente, pa· 
rece-mc se deve discuti'r em primeiro lugar esta 
proposição: se a eleição é .váhda, apezar de não 
ter votado o collegin de S. Luiz, que se diz 
estiverll occupado pelas f,)rças inimig•ts '? Esta 
proposição geral sendo dísçutidll , póde poupar 
outr.as discu.s~ÕB.s. e · como 39 ti!)ha al[lst:ntado 
huntem qne clla se dividisse em duas partes, 
eu (JUereriu f,t$SC dividida . em mais ·partAs ; que 
a primeira fosse- se póde julgar-~o válida uma 
eleição para a qual não concorre11 um collegio 
da província, e desejo tambem que a íllustre 
commi~l!nrma:c~se de . que impnrtancia é este 
collegio, pois ainda nos não · subministrou essa 
informação, deixando-nos na duvida se esse co!~ 
legio é numeroso>, e se podllria fazer uma grande 
R!teraçiio na votação. Portanto acho quo pelo 
parecer da Co>mmissiio não estou esclarecido para 
tratar da materia senão em geral. 

o Sr. ErneRto:-Sr. presidente, eu em parte 
as,.ignei vencido este parecer, pois julgo indis" 
pensavel a acta geral. Nós sabemos já que falta 
o collegio de S .. Luiz, e não sei se mais algum. 
Além disto tenho .duvidas em mais de um dos 
Srs. eleitos dr.quella província ; porque não só 
as tenho sobre o Sr. Salvador José .Maciel, de 
que trata o parecer da commiRsão (que nisto Bd 
conformou commigo), porém tambem as tenho 
a respdto . do Sr. Joaquim de Olivoira Alvares. 
Por eonsequencla requeiro se tratem st!parada
mente: primo, sobre as eleições em geral dos 
deputados d'ln geral da província do Rio Grande 
do ·Sul; secundo, subre cada . nm dos Srs. depu
putados eleitos em particular. 

Foi á mesa o seguinte 

REQUE_RIMENTO 

t( Requeiro que se trate : to, em geral da va
lidade ou invalidade das eleições ·do Ria Grande 
do . Sul, em tudo on. em parte; 2o, da eleição de 
cada um dos St·s. que apresentârão diploma em 
parti,~ulat·.-Ernesto Ferreira França.,, 

Pondo o Sr. presidente este requerimento em 
discussão, . disse · 

o Sr. P<.~.ula c Souza;-Ignoro se n com
missiiQ . tem datlos para saber q na11tos são os 
c .. llt:gios da provincia . do Rto G1·ande . do> Sul, 
quem sabu s.: serão cinco ou mais 1 A lei in-
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cnmbe por ventura aos p1·csidontes da cnnsr•lho, 
nn~mcntai'!Jm o cil'culo dos cnlll•~ios nlcit,.ruos? 
Eu1fim se nós e~tamos pr•los dadus que tllmo~, 
estamo<~ mal ; p11recia me mais convenienLo in v••S· 
ti~11r isto minuciosamente, fJorque níio sei quauto:~ 
ali:itonJs dá a província do Rio Grande pui'Cl 
pudor formar o mfln juizo, e c:onh.:cer 11 fracçiio 
qne fnlta, e se lJÓt.le influh,. alguma cousa nn 
eleição geral. Se a C••mmissãu não tom dndos 
pnra tJs~larec~r a camarn , quem snbo so scrz'L 
uecessario pedirem-se ao governo? 

o Sr. Bnrroto:-As instrucçiios anll~n~ do 
1824 marcavão o numero de collcgioíl quo d~vlrio 
ter as províncias; porém houve uma rosolnç1io 
o nnno pnssadv, incumbindo aos proRidontos do 
conselh ... o multiplicarem os coll~gi.otl, •l appnreci'U 
uma portar1a para o mesmo cff·~•to; pur,.m nem 
110 Rio de Janeiro, nr.m n11 provinr:í11 dr1 Purnum· 
buco constou semelhante· cou:~u; do (órmn que 
n commissão deu o ~:~eu parecer snbro ns ba"r.>~ dn:~ 
actns geraes; e se ext~tem mal~ collegios devo 
confessai' que o ignoro. 

O Sr. OlJveJra Alvarcs:-Exporci n eon
t em plaç1io desta camnra . algumas circum11tnncins 
de qull me acho ao facto, e julgo adequadas 
para elucidnr a mnteria em questãõ. O t~<rritol'io 
d<.> Missões foi iuvadido aos 25 do Abril de 1828, 
a sua guarnição talvez com posta de 600 praças 
fugia com o nsto da povoação e fnriio dur o 
!<CJU voto para às eleições na CachorJira o Rio 
Pard .. , aon•le se refugiarão. Os urugunynuos pas· 
sarão o Urugully para a outra margem, de manPira 
llUC se ach11va o tcrritorio litterrilmente deserto. 
O governo dava ordem para se . procede•· á clei· 
çiio em um tfl!r.po deterrnipado o 11i10 obstante 
eRiar este collegio -na po•se do inimigo, f,.i pre
ciso que desse o seu voto. Tãr, abondonad" ~e 
achava este territorio que só 111Uito dt~poís comt.t• 
çarão os propríetnrios .n il· tomar posse de sunli 
fazendas. 

No · tempo do governo jesuítico em 17GS con· 
tavão-se alli 30,000 habitante~, em 1814 cRlavi\o 
rcduzid~1s a menor numero, em 1821 exlstlílv RÓ 
U,OOO em numern, e depois virão-se reduzidos num 
numero mui dimiuuto. 

O Sr. Salvador José 1\Ia.oloL:-Disile 
um deputado que iguorava s.e ora havi.1io mnls 
collegios na província do Rio Graude do Sul. 
Sr. presit.lente, todos sabem que a>1 cidades ou 
povoações onde ha autoridades judiciati!l 111\0: a 
cidude de Porto-Alegre, a do Rlll Gt·nndo .olc. 
A povoação de S .. Luiz de Brngança nuncP. foi 
considerada como villa, as eleiçõ~s qut1 olli tHl n~ 
zerão sempre forão illegaes, e se admiLtil'1io por mio 
haver outro remedio. O territor10 de Mit~sucs tlcn 
110 legoas distantes do Rio Pardo: o níio havendo 
julgado nem villo, como se li avia estubelocer untro 
collegio ? Se houves~e outro julgado ou villn, 
podcr-se·hia ter chegado até alli. Log .. , sPgllll·Su quo 
não pCidia haver ouh·o col!egio mais ""nllo o de 
S. João da Cachoeira; além de quo S. Luiz 
nstava occupado pelo inimigo: os proprietario~t de 
todos nquelles terrenos eri'io insultados, e mesmo o 
territorio de Missões. 

Demais no estado de guerra ha semJlrC umn 
multidão de vagabundos que nbusão da fruqueza 
em que está então o poder, e são mais. temíveis 
do . que em província, são cavalldros, correm 
mui bem, e por isso roubão hoje aqui e amanhã 
est1'io distantes 30 l~>goas. Com a invasão do inimigo 
ficarão todos assustados .e tudo cnhio em seu poder. 
Disse-se que Liubito havido muitas denunci11s 
mas niio se uotou que era uma província que 
h.1via s .. ffriJo os l~ort'ores da. guena. Chega. 
riio emfim as ordens para as oleiçõe~, e n•·•o 
havião in~tl'llcções olgUIJIQ$: o que havia de faz~:~1· 
o conselho? A provincin naq11ella occn,iihl acha· 
,.a s.c invadida,. o1·ào pu tentes os cstrugc.s con1· 

mr.ttídos pelos vagabundos, e os habitante,; tinhí'lo 
fu~tidn. 

O tnrritorin de misRõe~, como obser.vou o S1·. Olí· 
Vtllra AlvarPS, rednziúu a 1110 uum~r,, diminuto. 
V•:ia·so a falia que He f~z e corre impressa: 
I li' i la se mostru quu IJStava tudti perdido plllrl 
n•·bitrurieclnde da aúmínistrru;rio: o tr.rrit .. rio catla 
v,z ia Sflndo mais insig•lific,mte; por fim já 
níiu c:ontinha mais de 3 mil habitantP.s, semio 
rucnrra·:.~e á estatistic11 que o demonstrará. St•guo-so 
portanto que o tel'ritot•io de M1Asões era uma 
frnt:çrio mui pequena, e o conselho autecipando 
o <JUO poderia acon tece•· pela falta dessa repre· 
Rontnr;iio, attendeu ás circumstancías, deliberando 
uoHLu maneira. 

Ntl hypotht:se pois de 4Ue FO seguia a paz 
(c:omo aconteceu), o governo tendo essa certeza 
cumpria-lho aceitar o não destruir, porque conti· 
nu .. núo n gue1ra ia a causa a peior, e então não 
hnvià•J eleições; logo, a província fez tudo o quo 
podia. . 

Dllmais, Sr. pn:.sidente, ain •. la que fosAem ordens 
pura se proceder a n .. vas eltlições, que difficnl· 
dado~s não haveririo? Não se porlia rne~mo dectdit• 
se quem ficou no interior votou ·ou não; por 
isso o conselh11 resolveu que se fizessem as elei· 
ções. H11UVtt nellas algu111 susurro mas acabou com 
viva:~ a S. M. Imperial; eu entreguei a minha 
lista vcstit.lo de casac:a, e quando ouvi nquelle 
su~suno mandei reunir os membros do conselho 
para sustentarem os direitos do povo, e quando 
nbsu1·vci que os cidadãos se achaviio tremulos e 
recciosos, mandel·OS entrar, medida esta que foi 
salutllr. 

Se as listas não eorrespondem á população é 
por causa do dissabor em que se . acha vão os 
cidadãos de verem perdidos os seus gados, e os 
cummerciuntes as suas faz~ndas etc. O povo do 
campo r~>yugnn muito vir á cit.lade, n~o só P?r 
ficar· mu1to di~taute, como pela sua 1gnoranc1a 
qua~i total dns formulas co.Jstituci .. nao>~. 

(Di.:: o tachygrapho que não póde colhe1• esta 
falia senão muito impe1·{eitamente.) 

o Sr. Erncsto:-E11 rogo a V. Ex~ tenha 
a bondade de pedir aq~ Srs. deput~dos que 
scpa1·em a questão em duas partHs: porque a 
primeira é sobre a tvnlidade da eleição em gernl 
daquella província; e depoi~ desta tratar·se-llu da 
elPgibilidade de cada .tw1 dos Sr:;. eleitos deputados 
pel1 mesma província. . 

o Sr. Xa,·Ior de CarvalJLo:-Pareca·me 
sc1· esta que~tão assim prejudicial. A commis· 
s1io em utilid·••le publica, e talvez por uma con· 
vicçiio gr.ral julgou que sobre o 8r. d~putado 
eleito o 81·. Maci"l existioio dnviúas, ao menos 
se é cidadão b1 azileiro, emquanto esta duvida 
ou questiio se não decidir, como udmittír entre nós 
a ~ste senhor, e pcrmiltir·lhe assistir a nossas 
discut~sões e mesmo discutir? Julgo isto mui pre· 
judicial, e deve ser decidido antes de tudo. 

Portanto submetto esta miuha idén á consi· 
d•;rução da camara; mas julgo o regimento o 
prllhibe. 

O Sn. PRESJDENTE:-0 nosso regimento per· 
mitte·lhes assistir e discutir nesta camara; mas 
uito votur. 

O Sn. PAULA. E SouzA:- E até, Sr. presidente, 
como podemos nós julgar da elegibilidude ou illega· 
lida de sem os ouvirmos? St~. o não fizessem os 
seríamos tyrannos. 

O Sn •. SKCRETAnio LIMPO DE ABREU interrom
peu a discustiiiO. pa1·ticípando á cam.ara haver 
recebido um offic10 do senado conct~btdo nestes 
~m~: .· . . 

« Illm. e Exm. Sr.- Tenho a honra de paJ'tl· 
cipar a V. Ex. para o fazer presHuto {L camara 
dos Srs. deputnJos que o seuaJo jalga conve· 
nic:uttl que u reunião dns cnmams para u sessão 
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imperial da abertura dn nsscmbléa geral se v~rífl- · 
quo no pnço do sPnndo p P.las 11 horas do dia 
dctP.rminndo pela Ccln~tilllíç•'io. 

cc DetHI gnardo n V. Ex.-Pnçll dn senado, em 
30 de Abl'il de. 1830. - Bento Bar,·oso Pe1·ei1'a . I> 

o elr. ·va"'c()nccl1o ... :-PIIrRcO·mo se eleve 
n•sponder que a camara dos deput!ldl'>':l L'iltn· 
hem Julga conveniente reunir-se a scs~üo ás 11 
!IC;rns. . 

O St•. secretnrio tenha a bondade de .rep(:lir 
a 1citurn. (Sendo satis(dito pelo S1·. sec1·etario, 
continuou o illush·e · o1·ado1'.' Diz o officio- o 
flPnaclo . julga conveniente q(•o a reuni;io das 
cÍ:Imaras "s~ja no paçn do senado. -Parece -mo 
que n r~>sposta ao "enac:lo <leve ser- a cnmara 
d,:s deputados jul,::a tanrb~:>m cnnvcnientll que 
I! reuuirin ·. das cnnral'as sr·ja pelas 11 hnras, 
ne.~se nrMm•> dia.- St! elle errtend•!r que a camarn 

.dos deputados está sujc1ta a ~Rla delibPriH(Iio, 
convém ~aiha que a camara dos deputados tanrbem 
julj:ta r:onveniente esta l'e~posta. Parece-me que 
as~ím tsto fica ben• claro. 

E depnis de br•:vissimas r•·fl•·xões que e;obre 
este assumpto expender;io alguus Srs. l.l .. putados, 
decidio-se que sc. resportdosse á camara d•JH scma
dc•re~:-A carnara dos deputados julga conven11mte, 
de accordq çom o senado, que a reunião se verifique 
na Córma indicaJa; · 

Tomando a palavra disse 
o Sr. Paula e Snuza :-Eu não me re

cordo do que acontece a,.u! nos annos pret,.ritos 
!'Obre o dia e hora da missa do E:<pirito-Sant••; 
mas julgo que nos cumpre dar as providencias 
necessartas. 

o sr.Calnion:-Sempre tem ::;ido a ·marcha 
saher-se do governo ; mas como o tempo urge, devo 
declarar á camnra que u s"nado já officiou ao 
governo e cfi;te já llle. respN1deu que era amanl1ã 
pel·•S 10 horas. Como a camaru dos deputadus se não 
clirigisse ao governo não teve uma resposta 1den· 
tica. 

Communico á .J:wrpau que se tem rc,solvido ·ser 
ama11hii, ·por c•·nilequencia -ainda que se.-o.tlide. 
estou que n respost3 · :)ão cli!•gar{t a tenrpo, por isso 
peço a V. Ex. queira u:<ar desta participação, posto 
quo:! niio c:rflicial ~ · · · . . 

O Sn. PAULA E Souu:-Julgo que entiio de.ve-se 
officíar Jâ. 

o Sr. Fctjó;-Julgo tambem necessario nffi~ 
ciar-se no ~enado QUI! e~ta camara tem resolvido 
prestar o juramP.nto nas .mãos ci~> seu pl'e:;ideuttl, 
pois ba I'PgimeHtn pura isso. 

Resolveu se afinal, que se ofiiciasse ao governo 
sobre o dia e hora da ·missa du E,piritu·SantiJ. 
E il!ualment.) se participitsse ao se.nudo- que a 
carnal'& . d()S dt>pUlfld••S r><solvera prestar O jura• 
ment.) nao~ mãus do pr~síd!lnte do tu esmo senadu, 
depois de finda a míssu. 

A requerimento do Sr. Vasconcellos venceu-se 
que se expedissem os officios sem dependcncia da 
approV•lÇào da act-1. 

Km cnnsequencia da exposiçãn do Sr. Calmon, 
prevenio o f:r. presidente a•·S ::;rs. deputados que 
teria lugur n missa do Espirito:Snntc~ no dia _se
A'Uin te pelas 10 horas, na capella lmp•·nal, em vtsta 
da impos~ibilidade de ch .. gar a tempo &.resposta do 
govern~ ~ 

O Sn. SECRETARIO LnrPo DE ABREU leu o se
guintB offit:io: 

cc Illm. e Exm. Sr.-Participo a V. Ex. para 
que seja presente na camat a dos Srs. dt'J•utados, 
e em resposta no séu officio da data de hontem, 
que hoje se expede 11 ordem necessaria pal'a 
passar a camara da cidade do O-pro Preto os 
cnmp~tent~s d:plumas a.os deputados snpplentes 
Evaristo Ferreira da Veiga e Juão Antonio de . 
Le~;X~os, que tomarão assento em lugar dos deputa-

dos H.nymundo José da Cunha Matlos o Josó 
Mnr1.iuiuno de Alencnr. 

cc Dcos gunt•tle 11 V. Ex.- Paco, em 30 de Abt•il 
do 11:130.- ltfm·que.:: de Cm·avellas. >) 

Ficou a camaru inteiJ·adn. 
Tornnndo á discu;;siío o requerimento do Sr Er

nesto F•Jrrcil·a França ,;oi.Jt•o o parecer da commis,üo 
dtl poder~s rP.lativo {t eleitii'í<> do Rio Grande do 

. S. }lt:cJrc do Sul, tomou a palavra 

o Sr. XJUI"- ca ... •alc<,ntl :-Eu opponho·mc 
no requerimeuto qu.1 está. nn me!la. S tbu-se que 
h ou v e a falta do collegio de S. Luiz e q11a (!!I ta 
n neta gcrnl tio colleg10 eleitoral. Eu nnto que 
a t>l (l içlio da Baleia n1io teve meoc"Js duvidas do 
que esta, e não teve esta d"cisüo : jiara sermos 
iguaes deve -se s~guír a m~sma Córma, e wio demo
rar esttJ ru'~Oclo, Em geral tem-se discutido Lodas 
o~:~tas ellliçõe.-; e só se te111 tratado em pal'ticular 
sobre o diplom11 dos Sr:~. dE!putados, em que ha 
dU\'i.lns, como ::;obt·e o .lo Sr. Mnci P. l; o Sr. depu
tado que tiver essas duviJas pódo dec\ .• rar e 
enLih• ficai' nrliauo o n~gocin. T•·nta·se em geral 
da \'alidadn das . eleições , poiR a queRt:io é, se 
este~ dcputadns devem ser rtdmittidns. A flllta do 
collegio úe S. f,niz, e:n qne ·fali ou o Sr. dPputado, 
é a mesma f1alta que ha na eleição da Bahia, do 
.:olle~io de Serinhaem. 

o Sr. Alcncar:-0 parecer em geral nbrange 
parttJ do reqUt'rime•>to, e para decisiio da 1• 
parte era neceRsario .·e ess•mcial que o Sr. 
s ,,Jvadot· José Maciel désse os esclarecimentos 
para decidir n minha votttção ; porque se votar 
pela irn·alidnde dus eleições, prejudica a outra 
parte do parecer, e . para evitar isso precisamos 
escl,trMimento -~ do Sr. Maciel:. 

o Sr. Vasconcclloa:-Nestaquestão dava
lidade das eleições con~;idero cluas questões : 1• 
a fórmrt da el11ição : 2a as condições da elegibi
lida.Je. Eu npprovo o r~querírnento para exanunar 
se se guaruárrio ns formulas precisas para a 
Plf'gibilidac:le, Isto evita os embaraços que pôde 
offtrecer n . que~tiio: e depoi..; trataremos, se pre
ciso fór, da~ ·condições da clegibílí.tade em re]l!,ção 
110::1 senhores eleitos. Na minha · opinião, em 
uma Jlrovincia . que está occupada pAio inil!tigo 
não podem os eleitores 'fazer uma ele1ção livre. 
Se fOr uulla a eleiçãn1 gue consequencia se tira 
.:lellll ? Dis.-olvído o todo, nada resta das suas 
partes. (Az)oiados). 

o Sa·. Feljó:- Eu . ac=rescento mais que ba 
uma Jenu~rcia que diz · ser esta eleic;õo feita 

:contra a lei, e uchn necessaria esta d!!cisào. Hn 
uma iufracçiio do lei, e · 11em ·se decidir esta 
questão, para . que pa•sar a examinar as quali
dades da eleAibilidade do Sr. d.puta.do? :::le se 
cnnh•!Cer: que ·houve coacçiio, não houve eleição 

· nessa provinciiL 
Achando-se ~ materin discutida, o Sr. presi

cltlute produz â votaç1io o · l'o;quf.l'imento d1> 81·. 
Ernest•>,. qutl foi npprovado. Passou-se conse
guintemente a tmtar e!ll g~<ral da validaria ·ou 
invalidade dn eleição do província do Ric) Grande 
de S. Pedro do Sul. Tom•JU a palavra, e disse 

o Sr. RQbouc;;ns: -Voto contl'a a .proce
dencia das eleições c.l•J Rio Gra1ule tl•r Sul, por
que se tem provado qntl interveio nas eleições o 
terror e o poder dns arinas, Jog••, houve infracção 
da lei. Outros Srs. deputadr>R disserào que dous 
collejlios não concorrêrão, que estnvãn occupados 
com força armada, logo, a eleiçno é incompleta. 
Outro Sr. deputado disse que n assembléa geral 
sabendo da deMrçõo dos eleitores desse:~ lugares 
da ·l>rovincia, admira · nii.o lhe applicasso provi· 
dencias. Outro Sr. disse que se escandslisou 
com a eleição da Cachoeira, e quer identificar o 
caso com o do .Rio Grande do Sul, asseverando 
que a . eleição da Bahia esta·vn nAs. mesmas cir· 
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cumstnncias ; mas niiOo se Jombra que om ncnhUin 
do:~ coliPgios d1\ BBhh hnuve intervençiin de 
armas, nem ~en·or·es; o que h<!tlV!t foi n •·lWliJS•io 
de Uni cid.:hlilo que nã,, era cle~-:ivcl, vinh1L nns 
lista~ de 38 ele!Lnres, quo querili•• liiiiAndtll', 
o quo o collcgio n:io 'IIIIZ ndmitt1r, e fi!Z a clcic;ào 
IP.gulmentn, o quo não aconteceu no do .Rio 
G1·ande do Sul. . 

o Sr. FoJjó:- Não se pólio ilabor mui facil· 
mcnto) que nnrneru de eleitores dá o ·coll(lgío 
eleitor·al · de l>ort•> AIPgre ? 

O SR. LUiz CAVALCANTI :- Estnu lembrado 
que o cnl!l;gío úo R10 Gran·le dá 27 oleit,r·es, o 
da villa tio Riu Pardo dá 20, o da Cachoeira 
17, o d:L villa dll Santo Aut()ni•• da Pntrulha 11, 
siio por tod••s 7fJ. E Porto-Alegre tem 30, note·se 
que estes 30 clt~ituros nàn sã,, só . da paror:hin 
de Porto·Alegr·~;~, siio tambem os da!! parocbias . 
visinh .. s. 

O Sn. Frmó :- Jl\. Vl!jO qu~ tinha mil e tnutos 
fogo11, e vejo que . a força do ~Jovnrnn pó1. f!m 
coacçâo nqu.,lle .:ollegio; o que nHlito prov~ Cllfltra 
o Sr. deputado eleito, que foi presideuto tlesta 
prr,vincia, dizendo P.lle mNlmo IJIIfl esto.viin . os 
homens tremul(>s, e qno fui preciso o.nirno.l·us ; 
como se poderá. negar nm facto tão publico acnn
tecit!o no meio de uma assemblén numerosa, e 
de homen.;~ qunsi todos empregados ·? . Corno ~e 
niio havião encher de terror vendo uma f,.,rça 
arrnada ·para . os C•rmpellir n obedecer a llll'Jll 
mesa fttita por listas de algibeira? Além disso 
a r.;pugnancia de~se juiz em aceitar a dennncia 
des~e . homem, dá a verdaJeira causa em como 
essa assembléa par··chial f.,; con~trangida, e esta 
apnração de votos niio l~gal. · · 

Da · minha parte digo O 111esmo que ~Xpcndeu 
o :)r. presittente que foi daquella prpvincia, e 
agora se acha aqui presente; os homens e!tlavã.o 
tremulos, e essa deiç1'io fdta debaixo de· arn•a~, 
fórmu uma opinião c?ntra si. · O . ter a t!opa em . 
armas é Utn>l causa sufficíenta para aterrar 
aquelles que podem votar : portanto purece que 
do governo se devtnn exigir novas d<lclara~õds, 
para se conhecer dt:ste facto com muita c~utela, 
para evitar o mesm~· na>~ eleições futuras, que 
podem dizer- corr1o ,.,stas co usas na carnara 
<.los deputados so trat~o de resto, podeinos nó,; 
fazer o qutJ quizermns 11poíados no· govemo · ( a 
IJllenl . desta vez fal!u~rão os planos). 

Portanto é preci11o que sa renove a elciçãn, 
jií uiio ta .. to paios col~egi()s que ralti'i•J, mas_p•).r· 
que a assembléa nl:uor que tem . a provmctll 
estava caneta, alérn do theatrn d•l guerra que havia 
nella; o povo não tinha voto ern cousa alguma 
porque todos temi:~o a forc•'· Hoje que nl!o r·xl~tu 
o thf:atro da guerra . n1lqnclla província, é justo 
se faça novas deiçõ~s. Este é o meu voto. 

o sr. castro c Silva:- Além das razões 
expenJidas . pelo Sr. Luiz Cavalcanti, quu ell 
apoio, tenho a ftlzer uma cbservação a. esta tiU· 
gusta camara; e é, quando se elegêrão os de· 
Jllllados para a assembléa constitl.tinte est11va a 
Bahia occuJ.>ada pelo inimigo; e ni\o obstante os 
deputados tomárão assento. Na eleição dt1 1825 
estava o collagio de Bl'agança ocçupado Jl&lo 
inimigo, no . P.ntret •nto os deputa!los do. Pan1 . · 
farão at!m itlulos. 

S;Jbre ll flllta da &Ctll geral.lílmbL'O•Ole qqe nll 
sessiio de 182ü, nas duiçõc:s da Bahia ni'!n ~ppa· 
receu a aeta geral, .nito acumpanhou os dtplornas, 
e foi drspen~udo rsso. E,;tes dous caso:1 !1\l'J\O 
com que u camara d.Jo o twu voto. 

o'sr. Maolcl:- Eu não puz em móvimonto 
nflm um · alfinete. O juiz do fót·a é· que requtlreu 
uma guMda · para co !locar ·á. .POl'ttl do collegio!.: e 
dizendo·lhe eu llara que pedra essa guarda nao 
me respondeu (1sto na .velilpera) •. ~o outro dia 
vi a gual'lla q~1o. elle tmha r·equlsl:rldo ao com· 

mnndnnte, e ou lho •lissa: ccN,io ha de hnver nada, 
e S<l houvc~r. <lU nst.,u aqui. O p•1VO é muito 
uccornmuJarJo." DtJmais es!la gruU'da que h11Vin 
li porta ora do rnil11:ia~. Ll!.lVe!l porque sabiu so 
trat11va Je qull •jUHria um in•JivirJuo ser por 
f,r'i'' C:l'lit•l do•putaJu; .allegl\.riio-se r:ssas cuuSfiB ; 
d•·poís dn c•.!lei{ÍO e.11rgr··~adu q11iz dar um inrlí· 
vi<luo a :<ua lista ao .juiz d11 fón~ ; este lho rlisse 
que 111io J)l)día votar, e príncípiárfio grandes 
brados : - Córa a 1n~za I fóra a rneza l - e 6Stf\ 
foi · a causa do medo, não foi da gunrda, isto 
vi eu como cidadão, que fui co111 a mrnha casaca, 
mesmo · pfu'n niio ·pór etn coacção com a minha 
prcsent;a. Quanclo vi este:~ brados mandei avisar· 
ur,. con~elho, para, se fosse preciso se tomarem 
mP.didas p.1ra evitar qual•JUer tumulto.: logo, não 
foi medo de furça, fo1 de bomens que fizerão esta 
bulha. 

Diz-,;e al'jui que o pnvo estava coacto, jl\. dj~se 
que O puVO PRbna trllii<~Uillll ; . quanto . é, lllÍS~ria 
que se tem !aliado da proviucia, ó verdaoJe que 
n carne lwvia tanto da se>bejo qull ainda se 
P.Xportuva para outras provindas. O povo do Rio
Gmnde nunca teve faltas. Disse-:~e mais que se 
niio havia ol.rdo parte a!l 'g<JVt!rno. · Deu-se parte 
do . tudo •Juanto tinha acuntecHo. Ficará a pro· 
vincia d.. Rioi ·Gran•le sem representação al· 
guma ? Se 11e l'e~ulasse pela e~tatistica, conhe· 
cer-so·hia quo só a villa. do .Rio Grlln•te é a que 
tem mais es.:ravo:; do que brnneo11, e isso é 
para a criaç:~l) dos gados, ma~ a populaç:io em 
geral da província do Rio Grande é muito 
mnior, e capaz do dar mais ele •1 deputados, por 
sso ,,ão pót!e haver duvida que .dê tres. 

Q Sr .. I<'cJjó:- T~nho provado a coacçii(J; u 
Sr. ex.·presidc:nte daquolla província que acaba 
de falla.r, dit~se tJUe · tiavi>io vezes . que clama vão 
- fórn a m&za ; - logu, não era elta da eleição 
popular, P!'9VOU mais que esse juiz de Córa 
queria obrigar a e:~te Sr. ex-presidente a dar·lhe . 
uma força a1'111ada, e que perguntando-lhe para 
que, . dle nrio lhe disse nada. Isto é . uma es· 
pecie . de traição, sr. presideate. o juiz de fóra 
não diz na. la, e rt:clama a força arlnada, entre
tanto o prestd.,nte da província o que fez? Diz, 
e manda ao cunselho que se ponha prompto l 
As:;im se su.;tentou !l liberdatle publica quando 
se ·ti· atou ··a•jU:i da · ·:accusai;ão o.! o mirlistro dA. 
guf!rra l (Apoiados.) Çom a c••pa dcs.;a liberdade . 
vublicll, assim Sll íçz na cidade de Porto Alegre. 
Está claro .que .h<>~ve çÇ>ucção, deserção do povo 
e dos eleitores, h•Juve t11do com a força. (Apoia· 
dos.) 

. o Sr. H o~ landa:- Est11. q11estão, segundo 
· o · •·equerimento do S1·. Ernesto, é muito compli· 

cada, c supposto que se tenhão su:;citudo idéas 
na camara :;obre o que tenho muita~ duvidas, 
tem-se feito nascer uma idéa de muita ponde· 
raçiio. 

,Eu vejo que · as sessõos preparatorias estão a 
findar e quando . '\'ier . a sessão ordinaria creio 
q~e a província do Rio Grande do Sul flca sem 
os s~u" representantes ; o se as minhas . iliéas 
nlip fossem basead•tS no verdadeiro cunhecime,,to 
da lei, eu perguntaria, Sr. presidente ; se 1.1ma 
província uno tivesl!le ou não quizesse mandar as 
suus eltli<;ÕO!B legalmonte !eit11B, se a cam1na dos 
!loputn.Ioa ~eríll · 11Utoridllde do ruaudar Cruer uovas 
elei'jÕua : é . uma propoalçr\o quil .parece arbitraria: 
mas a cam~ra só póJo vor!llcar os uiplOIIlll:l se 
C!!tr\\l na fúrma lia lei, q·ue tlltn pro11cripto a 
c>ccaaii\o dessnll eleições, que.stJ fazem du 4 em •1 
auuos, e no wtervallu 116 se fllztlm · aqut11la:1 
precisas, no caao quo algum deputado seja cha
mado para o miuisterlo ·{Iorque perde •> lugar 
na camara. E se a lei não tem detel'miundo 
m•1is do que nestes ·casos, como ll camara quer 
fazer o contl'al'io ? 

Eu vejo o que se passa em outros paizes a 
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este respRito, e j:í se dis!le que a cnhnlfl é PB· 
sencinl ao nosso syRtema repr••sentutivn. Na 
Pr<Jvincia da B11hia, em qu~ aqui se t"m fa\lncln, 
l1onve sem duvid'l nenhuma muita eabalu nas 
eleições antecedentes uns deputados r1ne estão 
aqui sflntlldns. 

Vê·"'!l rlll!l um pnrtidn, uma cabala ap•·oveitou.so 
das differentes circumstuucias que . na!lcem, e 
que são essencines deste systemn, o para qno 
estamos nós procurando cauHns. remntn!l? Q•tan.lo 
se tr11tou nt·sta can1ara o anno pa"sado da nccn· 
saciio dos lllinistros, mio se viu que o partido 
mais forte r•rocurou us seus meios, n1io só m•li· 
recto~ como pPlos d•l suborno, e pelos meios 
toJos que puderiio achar, !'sse partí.io forto 
apresentou-se como ho~tíl, c a carnara o que 
fez? Decidia COIIIO pôde, quem não póde não 
vence, e quom venceu fui a . cabala ; eis·aqui a 
cnbala vencendo. !:;to é a applicação de factos. 

Acoutece o mRsmo no Rio Grande do S. Pedro. 
'rinhão do Me fazer as eleições, era uma {lrO· 
vincia, estava occupada umu parte pelo inim1go, 
c parte pela fnrça armada do paiz, é provavel 
que a pat'te mais pl'Opondernnle na.,uella p1·o· 
vincia, que eriio os milítnro,., cabalassem assim 
como se ti ve~se111 um grande numero de magis· 
t1·ado:<, tnmbem poderião cah·l1111' para se no· 
mearem HCUS collega•, us militare,; que allí se 
achárão procuráJ-..'io os maios ao seu alcance para 
os elP.gor. 

Vejo ahi uma denu11cia .que é incompet~nte e 
não é pr .. pria deste lugar, nós tnmamos ct.nheci· 
mento do collegio rleitoral, c n:io dos collegios 
das parochias ; o bnje é que esta denunci·• vem 
para um tribunal, que não póde tomar conheci
mento delle '! Devemo·n11S lt,mbraJ• que a pro· 
vincia do Rio Grande do Sul é · a 5• província 
do imperio, e que dnndo 2 dt>putados, é a que 
mais contdbue para as rendas do estado, e 
sendo .mais do que as que dão 20 deputados. 
Não se tlove ·ap11rovar um m.;io que não se pnuha 
em execuç:io ? Quem ha de executar a ordem da 
camara que nno ncha apoio na lei? Nãn entro 
na questão de qttnltdude p •ra a cl.-içãn daqudl·• 
província; não trato se r,sse candidato pó:ie ser 
estrangeiro; é preciso que a provincin rfn Rio 
Grande seja representa•la pelQ.s seu,;. candtuaLo:;; 
se elles não tê:ll as qualidades sufficientes devc:n· 
se chamar os su pplent~s. e toão dar-sll . pu1• 
nulla a eleição daqur:lla província, que eu !lcllo 

. legal e que tem elegido os seus re'pri!sentantes 
legitimas, com t"nto ou mais direito dos que 
forão eleitos em outras muitas, e forão aqui 
aprrovados. 

Tendu dado a .hora requereu o Sr. Luiz Ca· 
valcanti a proroj:tação da Se:isão , p .. rém ouscr· 
vando . o Sr. Vasconcello>~ que préviamente 
convinha decidir se em os dons tlias st>guint(ls 
haveria sessão, o Sr. Feijó propóz que para 
este me,;mo fim se pror.-.ga>~He a Ht•sslio, o que 
se venceu. E como por c••nseguintt~ fosse ado· 
ptndn a qnestão preju.liciul IIPrAsent•!•la p~;lo 
Sr. Vascoucellos, desistia o ::ir. Luiz Cuvulcanti 
do s~u requerimento. 

L,vantou·s•J n seRsiio 10 minutos depoiR das 2 
l1oraEr, e o Sr p•·e~iole!ltA df:U pam l•rdem do 
dia : continuaçiio da 11111teria em discussiio. 

Scptlma scssiío l)I'CIIDI'ILtorla em t de !tllllo 

PUESlDENCIA. DO SR. COSTA CARVALHO 

Era mtlio ·dia quando terminada a missa do 
Esphit•) Snnto, ê Pl'éStando solenmemente o jur11· 
mento na cap-:lla imperial nas mãos do presidente 
do senado, se reunirão no S>~liio os Srs. depu
toldos, e aberta a Ressão fez·se a chamada, 
par!l so· •lcclnrm· qnnes os. se.nhorc,:; QllC. prcstn-

rito o jummento ; e se verificou tel-o pres
tnrlo: 

0;; SrA. José Martiniano elA A\enMr, Manoel 
do N·•scimeuto Or•Stro e Sílva, Josü R"bellu Souza 
Per•'lra, ManoAl Paclwco · Pimnnt~l, Franci-1co de 
Pnúln 13nrrns, Antonio Joa.,uím de Moura, J•1Sé 
Panlin" de AlmciJa <I Alb•HJUAriJUil, .Joaquim 
ManMl Cou·n··iro d11 CL111hn, B~rnarJo Lobo de 
s .. uza, Guhrilll Getulio MontlliJ•n do Mendonca, 
Pedro ele AmnJo .Lima, A .. tonin FranciRco de 
Panla Hollanda Cavalcanti, Frnncit~cn riA Paula 
rl•• Alme•tla Alhnqu•Jr•rue, Gerv••si.r P1res Ferr •• h·a, 
SehaHLiiio do Reg • B 1rros, FrunciRCn do R>lgo 
Barros, Fmncisco Xavier Pe•·eira de Brito,. Manoel 
Zuferino olos Santos, Venancin HenriiJU"'S de 
Rez,.nde, Luil! Francisco dP. Paula Cavalcanti, 
Erues'to l"•·rreira J.<'rauç·•, lgnacío de Ahn11idu 
Fortuna, Joaq11im Marianno de Oliveira Be11o, 
'!'iburcio Valeriano da Silva Tavares, Joaqui 111 
Marce11ino de Brítn, Antonio Ferreira França, 
I-Ionorato José de Barros PoJreira, Miguel Calmon 
du Pin e Almeida, F•·ancisco de Paula de Ar~ujo 
e Aln !Jida, Antonio Pereira R~bouças, José Ri
beiro Soares .da RQchu, José Ja Costa Carvalho, 
Jo·HJuim Francisco Alvares B1·anco Muniz Barr(:t••. 
Rayruundu Jusé da Cunha Mattos, Antonio José 
da Veiga, José. CnRtodi" D1as, José Antonio •la 
Silva Maia, José Be:oto Ldte Ferreira de Melln, 
Autoniu Paulino Limpo de Abreu, Manoel G.:.mes 
da FonsP.ca, Antonio Pinto Chichorro da Gama, 
Houorio H"rmetu Carneiro Le:io, Murtim Fr.m· 
cisc:J Ribeiro de Andrada, B<lrnardo Beli;;arío 
Soare<~ de Souza, Bernardo Pereira .dcJ Vascon · 
cellos, Evaristo FP.rreira daVPigL,.Joào Antonio 
de Lt:mos, Antnnio João da Lessa, João ~1enues 
Vianna, J,Jsé Mal'ia Piuto Pe1xoto, José Joaq11írn 
Vieira Suuto, Jr,aquim Gonçalves L~do, Antonio 
de CastrJ Alvares, Antonio . Pae:~ . <!e B3l'rl1!1 , 
LourtJnço Pinto de Sá Ribas, ·Díogo Antonio 
Feíjó, Raphael Tubías de Aguiar ê José Co1·rêa. 
Pacheco. 

Os Sns. AuGos•ro X.\VIER DE 0ARV.U.AO E MA.!IIOEL 
l\fAuu DO AliA.RAL derào parte •le doentes, c o 
Sr. Francisc., de Paula e Souza prestnu na mesa 
o juram•mto por declarar n1io tlll·o prestado na 
cupella imptJl'iãl. 

0 Sn. SECRETARIO LmPO DE ABREU leu UOI 
otHcio do mini,;tro do impt:rio, respondtmdo ao que 
se lho tinha dirigid•) para 1\a!ler o dia, lu.gar o 
hora du missa do Esph·ito Santo.- Ficou a ca• 
n:ara inteirada. 

Vierão á mesa os di)llomns doa Srs. Antoni., 
J.\olariu de Moura, José Carlos Perílira da Almeid:l 
Tnrres e 1\:Iuuoel Joaquim de Orn.·llas,. o prilnoiro 
deputado ~leito. pela Jlrovtncia d" M:ma:1 Garacs, 
o segund<.~ pala da Bahia e terceiro pell~ de 
S. Puulv.- Fo1·iio remettidus J\ commlss!lo do 
puderes. 

O Sn• SECRETARIO Lurpo DE AnnEU leu a acta 
da osesstio antecedente que foi approvada. 

ORDEM DO DIA 

DíscuR~iio adiada tia vaht!ade ou níio valldnde 
d•1s eleições da provínCia do Rio Grande c.le 
S. Pt:dro do Sul. 

Encetou a dillcussiio, e di~ae. 

O Sr. Curnoll•o. da. Cunha.:- Sr. pre· 
::;i.leute, muitn tluviduso estive, mas. depois que 
ouv1 um dos illu~tres deputadu>~ .eleitos, e dl'p .. is 
que appare.:eriio de11uncias bnuirõ.o-se da minha 
Cünsciencia t.,dos os e:~crupulos ; e fiquei '11011• 
vencido que devo votar contra o · parecer da 
commissão. 

Sr; presidente, uma província invadida por
tropas inimigos. como disse um do>~ illustres Url• 
putados, se torna peri~osa, e tnui impropria 
pnm iutcrvit•, em negocJos ue tu! nnturez,\; e 
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podllria esta província eleger livremente? Não de 

·certo: é preciso darmos toda a lutitude possível 
de líberdude n este acto, o primeiro, mais ma· 
gestoso, e muis conforme ao systema que nos 
rege, sem n que jámais conhecerei legítimos e 
verdadeiros os seus represoutantes. 

Muitos ílluBtres dE>putados que fallárão sobre 
esta mataria, apontáriio os exen1plos dessas pre· 
cedentes eleições que para mim nenhuma ana· 
logia têm com esta; ·fallou.se tambfm l'm cabalas; 
quem duvida que . sej!io as cabalns um dos 
elementos deste governo· representativo? Façiio·se 
as cabalas, maH que niio depnssem a lei. Disse·se 
que a província do Rio Grande dn Sul era uma 
das que estava na primeira ordem, e muito 
contribuía para as despezas do estado, isto em· 
quanto a mim não vale nada; por venturP. . jul· 
~ando-se aqui nulla essa eleição, faremos alguma 
Jnjustíça a esta província? Julgo que antes lhes 
faremos ju11tiça. · · 

Disse outro iijustre deputado qui! a çam11ra 1>e 
veria embaraçada mandando-se proceder n novas 
eleições : eu julgo que não ha r,mbaraço algum ; 
a camara o1Jicia ao governo e o governo manda 
proceder ~!I nova;1 el!liçõt>s. P!>rtanto, su~tento 
que uós niio devemos negar esse direito á mesma 
província. 

Deste acto, Sr. presidente, depende toda a 
segurança do sy~tema jurado por nó~, os povos 
exultarAõ de prazer nesse mesmo dia, e é preciso 
que nós sejamos consequentes ; é preciso que 
assim .. não se subtrniào .os caminhos que nos 
podem fazer chegar ao cumulo da feliçidade, ao 
triumpbo da liberdade, e aos fins a q!Je dese
jamos chegar, que até agora têm sido entorpecidos 
p·or muitos motivo:~. Eu apontaria muita,; outras 
razões de conveniencia que nos fazem votar 
contrn o parecer da com missão; mas não querendo 
tomar tempo a esta · augusta cu.mara, limitar· 
me-hei a estas breve;; reflexões que já forão assAz 
amplificados pelos illustres membros que me pre-
cederão. · . . · 

o Sr. Alencar:- Sr. presidente, .trata-se 
da questiio em. geral, s. e as el. eições do ·. Rio Grande 
do Sul são ou uão validas. Esta materia ao meu 
ver é de muita imp:>rtancifl, ella deve me1•ecer 
madura consideração. Quatro vezes .o Br11zil tam 
procedido á eleiçõeH de deputados, e sempre 
11ellas apparecerão aquellas imperfeições que são 
indispensaveis entre um povo novo na vereda 
do . systema represeutativo. Com tudo é · esta a 
primeira vez que se . trata de anHul!ar em globo 
ns eleições de. uma província inteira. Cumpre 
l'efiectir. 

A illustre com missão . da podere;; li vista de 
todos os papeis respectivos 11 este negocio, e 
procedendo nquella madura reftexiin de que são 
capazes seus dignos membros, · é de parecer que 
as eleições siio validas: mas alguns . Srs. depu· 
tados no correr da discussão, deuunci&.o defeitos 
nas eleições e querem que ellos sejão nullas. 
Tres são as causas produzidas· para esta nulli
dade : 1•, ·. occupaçiio do inimigo no territorio da 
província do Rio Grande; 2•, a falta de um dos 
collegios da mesma ; 8•, o emprego da força 
r.rmada .em uma das eleições · parochiaes. Exa· 
minemos o pezo de!ltas cnusas. 

A província do Rio Grande era fronteira á 
guerra que tínhamos com Montevidéo, e por con· 
seguinte teve parte do seu territorio occupado 
pelo inimigo, porém a capital e villas pt·incipaes 
estiverão sempre livres, a administração publica 
da província esteve sempre no ·. seu devido an· 
damento ; presidente, commandante das urmas1 
magistrado, camara, etc., estiverão sempre no 
exercício livre de suas funcçõe.s; l<!go, aqnella 
occuJI&ção do inimigo em parte do· territorio do 
Rio· Grande, bem longe de obstar á liberdade 
das · cleiçõe11 e dar algum pezo á prim~ir:l causa 

TOMV 1. 

aiiP.gada, pelo contmrio só serve para tornar som 
etreito lgualment~ a segunda causa : isto é , 
mostra a impossibilidade da concurrencia do col
leglo que falta; pois est11ndo o sou local foi to 
prez 1 do inimigo não podia alli ter lugar nlgupta 
eleição, mus é evidente que os habitailtcs do 
local de cujo collegio se nota falta, ou elles 
fugirão pllra o inimigo e a elle adherirão ; e 
entl'io não têm direito de serem aq11i represl!ntantes, 
ou elles fugirão para o ·nosso lado, e então do 
certo coneorreriio ás eleições nos outros collegios 
da província. · 

Vê-se ainda mais, Sr. presíd.;nte, que se algum 
embaraço houvesse que obstasse á liberdade das 
eleições naquella província , d~ certo alguma 
providencia teria tido lugar, Qu ao menos disto 
se faria mençã~;>, qu!lndo se e~q,ll;ldio o decreto de 
COQVoçação para as eleições . da presente legis
llltqra. Quanto á llltima . falta allegada que e o 
emprego de forç" nrmada na assembléa prim·aria 
de uma parocbía, já hontem so mostrou quo n 
eHta camar.~ uão compete eutrar no conhecimento 
doi! negocios succedidos uas assembléas primarias! 
A lei que regula o modo pratico das eleições, 
diz 110 § 4• do cap. 2•, que quando apparecer su. 
bt1ruo na assembléa parochial, a mesa resolverá 
a questão á pluralidade de votos, e.IJem que mande 
fazer de tu•to pt·esente á assembléa garal, note-se 
que é no caso de suborno e .á · assembléa geral, e 
não só á camara dotJ deputados; pelo que se v~ 
que é pa.ra se tomar medidas geraes e nunca 
nnnullarem-se as eleições, e isto, repito, é só 
quand.o se trata do suborno. 

Quando no cap. au · § 2• trata a mesma lei 
das instrucções, de qualquer · duvida que possa 
apparecer na entrega .das l~tras (que parece ser 
o caso em que .os.tam.os ), entãu está claramente 
ordenado que a mesa decida todn a duvida, e é 
sem appello. ·Finalmente o § 8• do cap. 4• da 
mesmB lei manda que todas ai! duvidas sobre 
os diplomas dos eleitore3, ou áeerc:t da qualq11er 

. outro objecto serão decididas nos collegíos elei
toraes, determinação corroborada pelo § 7• do 
decreto de :22 de Julho de 1828 addicioual ás mes· 
mas instrucçõe;; ; e·-lrenr"qae aqui .so dá appello 
para as camaras legislativas, note-si! que é só 
sobre ns duvida~ d.e elegibilid:1de da deputados e 
senadores, ou suborno, e nunca ácerca i:le quaes
quer barulhos que possão haver nas assembleas 
.primaria~ ; e uem outro poderia ser o espírito d~ 
lei, porque de certo se as camaras do corpo le· 
gislotivo se Clccupassem em investigar e discutir 
questõe:~ que rara<~ vezes deixão de succeder nas 
eleições p •rochiaes, nenhum tempo lhes restaria 
parn fazer as leis. . 

Logo, vê·se quo não nos compete averiguar 
o casu de que se trata, mórmente quando de 
nada se Ío!Z mençiio ao collegio eleitoral da ca
pital . do Rio Grande, e nem este noll tranamittio . 
duvidas algumas das assombléos primarias que 
o compul!erão; e bem assim que apporece . a 
denuncia de ,um &leitor acompanhada de uma 
ju!\tificação , nem esta denuncia deveria. ter 
sido feita seniio ao colléglo respectivo, e nem 

· aquelle documento pódo formar prova alguma em 
direito. ~ · . · 

Parece-me pois, que tenho mostrado a inefti· 
cacia das tres causas allegadaa para a nulUdade 
das eleições. 

Van1os ·ngora ver se mais alguma fot·ça posso 
dar aos. meus argumentos, apresentando o aresto 
do que se tem passado entre nós, todas as vezes 
que se tem tratado . de verificar os puderes dos 
deputados. Niio fallarei mais da:; · cõrtes po~;tu· 
guezas, porque folizmente já a ellas não pertence· 
mos; comtu.Jo nunca lá se annullárão . eleiç~es 
algumas apezar das imperfeições inseparaveis de· 
um 11cto. pela primeira vez praticado. · 

Na ·asaembléa constituinte tudo se desculpou, 
a tudo so fechou os olhos. Um. deputado pdo 

7 
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poucos do~gracados diRsidentes, que ainda restão. 
Venhii•), como bem disse um illu~tre deputado, 
venhlio não só np1'e11der. ns tl•eut·ias do sy:~Lema 

. constiLucioual, mas Silll a dllftmder com imp>u· 
cia\idadll e dHsinLeres8e esses mesmos principíus. 
Venhão pt·esenciar como os escolhido:; do povo 
susLeotiio 0:1 direitos de seus constituintes, c 
venluio invejar a ·gloria daqu•llles a quern a na· 
turez,, rnimo:~cou uma almn forte, um eu tendi· 
mcnto livre, um coração patriotic.1. Voto pois, 
que se reputem volid11S ns eleições do mo Grande 
do Sul. 

.M•ltto·Grosso eleito por um só dos colleglos da· 
quella província, tevo aqui a~s11nto. Os deputodos 
da Baliia eleiLos no meio do I'Strondo da~ armo$, 
o quando R •capilal gemia entregue a cru eis in i· 
migot<, 11qui tiverno assento. Outrai! illegalidll•le& 
se desprezáriio. Na passotla legislatura as impor· 
feiçõeil inda apparecet••io. As províncias do norte 
gemhio quasi assombrauos por esses tribunBeR de 
sangue que tonto lulo causarão a todo o Brazil; 
por toda a parte ~e viu iu:lluir o braço militar. 
Ao Ceará especialmente, minha desgraçada patria, 
coube· lhe por sorte fazer suaH eleiçõe . .; em . 182G, 
quando a fome, a peste, o recrutamento; a com· 
missão militar .poreciiio. niio dever deixat• vivo O Sr. Mo.rthn Franchlco: -Sr. presi· 
um só cearense : . era quando centenar.es de meus clentf1, ergo· me pai'R sustentar e demonstrar R 
desgr:u;ados patdcios ámanhecião mortus de fome invalidade de taes eleições. 
e de peste pelas calçadas, e ruas da cidade o Quando o!! selvagens da Luisiana queriiio fructos 
villas mais · populosa~, que se tratava de fnzer cortavno ali arvores para .os · comer; tal é o 
eleições .em presença de . umn commissão militar emblflrna com que o pai d~ p111íLica moderna 
e de uma forca arma•! a mandada de província representa· n vicio;. Vejnll!Oll se na presente elei · 
estranha. O efl'eito Jisto foi sahit· eleito deputado çiio se verificou esta figura d" illu!ltre autor do 
um me111bro da com missão .militar,. c. o: unico espírito das · leis . Na . assembl~a primaria do 
cruel que appareceu nnquelle tribuual: aquelle Porto AlP.gre que geutn se apresent•tU? A forçn 
que votava sr.mpre morte para sA derramar o armada que quasi comprimia o avistar . aos elei-
resto do sangue coa•·ensa que a fome e peste tores ; o facto é, a forç·1 armada causou terror. 
tinllão deixado, .é eleit1) deputado por aqouella Mas allegou·se, a força a·rmada veio parn con· 
província que o não conheci:t, e que a primeira scrvar a ordem. · 
vez que o vi o foi com o braço e cutelo nrm•ulo Sr. presiuente, a historia da nossa Indepen· 
contra :;eus desg1·açndCJs filhos •. 'E este simplos dencia. mostra como . · ella conserva a ordem, a 
facto pl'ovava bem a coacção daquelle povo em historin da ass11mbléa constitninte tambem o com-· 
tal eleição. Com tudo ella foi valida e nunca prova (apoiados), o mesmo tem lugar na nccusação 
se pensou em annullal·a. do ministro dn gtleí'·ra, a propria historia da as-

Rdlictamos agora 110 que !i\qui se tem passado. sembléa paroahial do Porto Alegre o evidencia; 
~ouverão duvidas .sobre a elegibilidade de um eu não culpo a tropa, culpo sim as autoridades 
$r. deputado de .1?orn11mbnco. NllS eleiçÇi:is da que_ a maudarão: porém· o certo é que houve 
Bahia apparecerno duvidas: não concorreu um coacçno, houve tetror . . Disse-se aqui que com . 
eoH~gi9 illtQir9, faltM~o tr.i.nta e tre~ li!H3~ d'o~iN elle se pretendeu socegar o povo; mas, senho· 
collegio; cumtudo nós temos, ou por neces~idade res, socegilr quando se faz · desordens, sncegar 
ou in1fulgencia, fechado os olhos a todas estas quando ::::cpi'ifL .força ein lugar da razão 'l Disse· 
imperfeições • . Cumpre pois qu~ sejan!OS conlle· se mais: · os lt>gisladores são os que devem dar 
quentes : a pnrcialidado é indigna de nós. ·. . o exemplo . da moderação e .· da prudencia; con- . 

Eu estou bem convencido da necessidade de venho, porém moderação e prndcncia contra a 
uma medida legislaliva, que melhore o modo pra· loi tsso nunca. (Apoiados.) A camara, diz-se, vai 
tico de nossas eleições e previna para o futuro ....excitar partidos, V11i exacerbar os animos: Sr. 
estas irregularidad .. s, mas por ora ainda não ·a -presidente, o deputado que . acena parti•IOA, ó 
temos; 11ão ha remedbJ senão a.::commodar-nos quem . o~ crea; quem é ademaiM, um membro 
com essas mesmas in perfeições, como nté ag01 a qualquer desta camarB? He a razão conectiva 'l 
se tem. feito. 1!:' apenas fracção da razão collectiva .. ·Quem nos 

De .cert.o, Sr. presidente, o Brazil todo está dirige? A. lei, . · · 
convencido que · a camara de 1S3u é liberal. Niio Passando ao segundo ponto, apont<~rei um facto: 
é P<!is uccessario acreditar.se por este ·lado : ~i;l';·l!e qt!e não ho~ve a leitura pre11cr1pta pelas 
ellll Já o está bnstantemente, a sua maioria de tnstrucç()es, que não hóuvo nomeaçiio de mesa 
certo não se vet·g11rá aos assaltos do poder . por ac~;lamação, e qye esta foi accusada :de ·ini· 
nec~ssario sim é fugir .d11 idéa de precipitnda ': mi:::a do Brazil, o um dos eleitores teve ll inr.sma 
multaM vez~s o fog., da l&berdnde e o enthusiasmo imputaçtio; log••, pois I!Xistin a coacçitn. E:~teve 
patrio_tico uos :onduze,m. a excessoR,, c:umpre 1110 • uo pov•• .a nomo~'lçdo, o rlecisão segundo a normn 
deraçao, ella nno I, ba&xeza nu serv&hsmo é >'itn dns instrucções? Niio; nenhuma c.lechtdo. huuvo 
um demonstratiYo de pru.Jcnf'ia. Occupur o' tempo legal. houve a arvore cort11da em mil pRdaço&, 
em cou~as de .real Interesse, é o que nos convém. nenhum artigo dollu foi P.xect\tado. :Senhore&, 11 
O Braz1l se 1m porta pouco com n~ minuciosi. lei existe fdta deve execut••r-se, e daremos nós nm 
dades respectivas ás eleições de um&l pi'•IVincia mão exemplo não o ra.zenolo? . Sem duvida. Obje· 
ou que dous . ou tres homens su~pl!itos de pouc~ cttl·se ninda: fui o ell'uito é o resultudo doa club11, 
ail'ectos ao nosso systema entrem no. catuara doi! St·. presidente, não ó aqui que a clliiSil deve 
deputa.dos: é em cou&as. dB maior monta que pr•lCUr.lr·.-e, clubs SR•l o ajuntamento de h••mens 
n Braztl . espera vér a capac&dade de seus represen· congregado>~ para ventilar questões SHbre as ma-
tantas: a lnstrucçiio publica ainda .tã..~ utrazada terias publiclls, que regein a nação; elles são 
o melhoramento das finanças, u111 codigo arran}td~ como inherentes á naturt!za do ~<ystema consti· 

. segundo as ·luzes do seculo e conforme as nossas tucional, diminuir os clube é pois. diminui.r 11 

· iu~tituições,. pt·ivilegios ll ravor · do desprezado systema constitucional. (Apoiados.) . 
agricultor, du·. artista, do negociantE', e um plano Não mfl demorarei crn ma teria já tão debatida, 
qualquer para que a naç•lo não seja. .só de mili· que jl\ foi igualmente o objecto de debate na camara 
tare~ e empregado~ publicos; eis o que o Brazil dos communs na ·.Inglaterra e na assembléa actual 
deseJa :de nós; ets em que devemos empregal' da F• ança. Portauto todu o homem membro da 
nossos rqom!mtos. · · · socie·.h1de póde . ventilar questões em clubs, e .só 
Fujamo~, senh,•res, de questões minuciosas, aquelles quo reconhecermo:~ viuli\v n lei devemo:-~ 

em_que.~o.s~ podem azedar. animos e desgostar destruir, porquo nada . valent intrigas quando se 
m1;1ttos ludtvtduos: .mostremos moqeração e ele· uão viola a. ltli. O acto está verd·tdeiramente 
BOJO Ir! esmo de reconciliar; não é . c()m zne\lidas illeg,,J, qualquer que fosse o seu resultad.o, isto 
UleS.JUlllh•ts e um poucu arduas, qtte UÓ!il acaba- ti. 0:1 eleitos. At·gumentou-se com RR eleições da 
l'emos dú 1·eduzir L\•J gretnio co~:~sUtycional es~es Bahia ; . purém aconteceu . no collegitl da Cachoeira 
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h11ver forÇa armada, dei~o~-se de cumprir escrn· 
pult,samnnte com as formalidades marcadas nn 
constituição? Não. Houvorão lista~ incluindo um 
humem in elegível, competia á mesa decidir sobre 
isto, ella o fez, deci•iio mal, comtndo obPdeceu 
á lei. Tenho vois demonstrado que d8 eleiçõe::~ 
do Rio Grande são nullas, porque houve coocçiio 
e força armado, o em segundo lugar ·por estar 
a província occupada _ por f·•rça nrmada amiga e 
inimig;~. Citou-se a este propo:!ito o exemplo da 
assembléa constituinte ; nu caso da · constilUinte 
a paridade sobre a ·eleiÇão da Bahia é ne· 
nhuma. 

Niio . pôde existir identidade entre as eleições 
actuaes ·e as do um paiz qne proclamava a suB 
indepPDd~ncia: um paiz aonde uma multidão 
ainda . se · acllava dello separado, e ainda não 
re.conhecil!. como parte iptegrante Jo imperio. 
MPitas provinci!l~ niio · IJ.avião · concorrido com 
o seu c!)ntingente r'i)presentativ<>; do Maranhão, 
e mesmo da Bahia elles · chegarão mui tarde, 
appa1·ecerão qua~:~i no fim dos trabalh<>s ·da con
stituinte; mas neste incidente ·nti.o ha nullidade, 
nós creavamos um systema novo, então traba· 
lbavamos por unir BS província~, VÍmú·nOs p()iS 
na necessidade de desculpar, ·r.ois era mister 
reunir um corpo legislativo lt!ga mente numero&o 
pnr•l poder deliberai segundo a constituiçfio, eis 
porque se mandou, que a província da Bahia, 
posto que tives:;e a .capital occupada por ti'OJ!a 
inimiga . elegesse os seus deputados. Ainda de· 
pois gue o general Madeira t:vacuou . a Bahia, 
se ordenou á província elegesse mais um deputado, 
gue, como todos sabem, foi o Sr .. José da Silva 
Lisboa hóje visconde de Cayrú. Niio existe pois 
a paridade que se pretende estabelecer . . Somos 
hoje um imperio em que todas as províncias · 
estão unidas -; quando na · outra época tantas 
houverão que · não nomearão. deputados, o que 
p"rodilzio falta mui sensível, pois quasi não Lavia 
o numero preciso parn . trabalhar-se. 

Ninguem .djgaque o deputado é representante da · 
sua província em particular, cada um de nós é 
representante · da nação ; representamos pela nossa 
província, porém representamos a.nação, e por ella 
1nteira somos obrig~:J.g()s a·-pugnar. Nem se_ asse· 
vere tambem que tJevemns progredh· na seria do 
medidas provisorias e temperarias, c;iel!t'arte nunca 
teremos leis. . . 

Que soft'r11rá JlOr outro lado, senhores, a pro~ 
vincia do Rio Grande ·- do Sul com uma delonga 
·temporaria? . Conheço que essa . província deve 
contril:luir para a representação nacional ; e por 
ventura dca ella inhibida de o fazer? Nilo com· 
pete pois á camara o mandar . proc&der a novas · 
t1leições? Sem duvida. São os eleitos amados de 
seus concidadãos? A nova eleiçii•J reelegendo-os 
ti!cer·lhes·ba mais esse tropheu, qut: por certo 
em·aizará ainda mais a sua gloria, a sua consti· 
tueionalida\.le l Diz-se que a lei não màrca este 
di.reito á cam!lJ'!l; a lei diz que R província dará 
um nnmRrO · dxo de d41putadus, e quando a con· 
stituiçilo diz qUH . pe}~ pQmeação de um deputado 
a · ministro de estado, elle deix•l vago o seu lugnr 
ua.camara e se procede 9, Pt>va eleição: logo, como 
se diz, a cnmara nã.o pód11 mandar · proceder a 
novas eleições 'l · . · 
· Sr. presidente, eu deixei a França . pouco ·depois 
da qned•l d.o ministMiQ Villele: !l!il~e ministro · 
acbava·se eleito par" ·a camara seguinte, mas 
esta. mandou proceder ·a novas .eleições, PQrque 
o não poderemos· nós fazer 1 O que perde a 
província com dous ou tres mezes de de.morª 'l 
Nada . segurameute. Consulte-se de novo a von
tade dos eleitores, pois julgo demonstrada a 
evidPncia. d1\ nullidade das eleições . do Rio Grande 
do Sul. 

o Sr. Paula c sou:t:a :- (Nifo (oi ouvitfo 
o principio pelo tachygrapho. l 

Disse mais o Sr. deputado, seria justo quo o. 
província rlesQccupada r! e tropas désse o seu voto: 
o qual ó o direito pelo qual a carnara dos de· 
pulados determina a uma província passe a dar 
outr .. s deputados? Jà. olis~e . que então se devião 

. annullar as eleições do Ri•J de Janeiro por ser a 
província que torn mai:1 tropa. . 

Eu, Sr. presidente, se acaso hojç fosse eleitor 
nii•> votava em tlous deputarlos eleitos por esta . 
província. O povo queria votar em homens amigos 
das nossas instituições, e não podia votar livre
mente em um homem que a opinião publica tem 
marcado com o ferrete de absolutista; mas hoje 
que sou legislador, só devo indagar-se se obser· 
vou a con1!tituição e a loi das eleiçõe~:~. Tenho· 
indagado e nrio acho q1,1e o p<>vo falta•se ás 
formalhlades della, por isdo hei de votar pelo pa· 
recer da commissão. A eleição do_ Rio Grande do 
Sul é legal. . . . 

Folgo trii1ito por outro lado em ver o nfinco com 
que os illu~tres oradores de opinião contraria á 
minha defendem os se·us argumentos; todo o 
mundo sabe que do choque das opiniões se col
Jig..; a .verdade, qaando ·uo contrario. se ellas 
fossem unnnimes não h•lverião . discussões, . e 
se . commeLLeriiio 'talvez muitos erros, portanto 
executada a lei deve-se julgar valida esta eleição, 

. no . menos julgo tyrannia a decisão do uma nova 
eloiçiio. · 

O SR. SECRETARIO LIMPO DE ABREU interrompeu 
a disc:u~são para ler o seguinte parecer da com~ 
missão de poderes : 
· cc Forão vistos na commissão de poderes os 
diplomas dos Sra. Antonio M.aria de Moura. José 
.Carlos Pere·ira do Almeida T.Jrres. e Manoel Joa· 
quim de Ornellas, o primeiro deputado eleito pela 
'(lroviocia de Minas Geraes, o segundo pela da 
Bahia e o ter.:eiro -pela <111 S . . Pilulo, . os {}Uses 
diplomas se achão conformes com · as actas, e 
estas. com a ]e i. e por isso a coUlmissão · é de 

. parecer que -os Srs . . depulados podem tomar 
asse'nto. 

· 11 Paço da . camara _dos deputados, 1• ·de Março 
de 1830.-Luiz Cavalcanti.- J. B. L. Fe~·,·eira 
de Mello.-E,.nesto Fer'l'ei,·a F1•an~a. ;, 
_ O qual seJlc:J.o app.!_uvadu, os_§obreditos Srs. de· 

put!!dos forão dec!arªãõS" como taes pelo Sr. pre· 
sidente, e acll•JndO·$e presentes prestarão o jura
mento os dou~ prlmeiros senhllres. 

Leu . tambem o mesmo senhor, um otlicio do 
ministro dú imperio · remet~endo ·os documentos 

· pedidos pelo Sr. Oustodio Dias, por occasiãô 
da _discussão do diphmu~ do Sr. José Clemente 
Pereira; e sobre e·ste assumpto disse o . mesmo 
Sr. secretBTio · · 
Parece ~ ma que deve remetter·se á commissiio de 

poderes que exige estes documentos. 
o Sr. Paula e Souza:- Forão pedidos 

pelo . Sr.. deputado José Custodio Dias e não é 
preciso irem à commissão, basta que se entreguem 
a este s.enhor que ps pe()jo. ·Se a Ç~:J.mara B!l· 
tende quo devem ir â com missão, o Sr. deputado 
deve ser ouvido. 

O Sa. SEcRETARio LIMPO:~ Será bom que elles 
vão para a commis~ão para ell~ apresentar em re· 
sumo o que contém. . · . . 

o Sr. va.scó:noel.l.os :-Na minha opiniito 
devem e_S!I!l!! pªpais ser remettidos á commissão 
de poderes~ para dar o seu parecer sobre o re· 
querimento do Sr. Custodio- Dias. Esta mataria 
é de muita importancia, e deve ir á commissão 
para examinar ASlJe.s 0tlieios de felicitações, _e 
attender às respostas que · tiverão para a ca· 

. mara tomar U!Da deliberação B•Jbre o Sr. Cle· 
mente Pereira, deliberação esta que deve ser mais 
justa. 

o sr. oustodlo DJo• :-Sobre o addita· 
!llento ao meu requerimento feit_o pelo Sr. de· 



52 SEPTIMA .SESS10 PREPAUATORIA EM 1 DE MAIO DE 1830 
putado, da resposta dú·se a rconhecer que não 
llaviiio outros documentos, e ·~ue ó cohcrente a 
resposta. So · n camara niio decidir que vão a 
uma comm issão, eu peo;o que fiO me confiom esses 
officios para os ajuntar como uma parto d.:>s 
meus . documentos. 

Procedendo·se á votação, venceu-se que fosse 
o ofticio e mais papeis com urgenciu rem~ttidos á 
commissíio de poderes, ouvindo ella o autor do 
requerimento e tnmbem o · accusado, para sobre 
este objecto dar o seu parecer. 

Voltando-se á discussão precedente sobre a 
vnlidade das eleições do Rio Grande do Sul, 
depois de brevíssimas reflexões de alguns Srs. de
putados, que o tachygr11pbo não pôde colher, deu 
a hora. e então o t::;r. Paula t1 Souza requereu 
se prorogasse a sessão, !!obre que podio a pa
lavra, e disse 

O Ss. Luiz CAVALCANTI;- Sr. presidente, eu 
peço que a prorogação seja po!-' uma :hora. 

Assim se venceu, e o meamo senhor tomando 
a palavra disse 

o Sr, Luiz cavalcantl :-Pelo art. 102 
~ lo da constituição, as eleiçÕeil para éada legis
Jatura se fazem por uma só vez em tempo deter
minado, e · por convocação do poder executivo . 
Por isso ainda quando se pudesse prescindir do 
tempo determinado, restava · a cornpetenciu do 
poder. executivo. Corno pois se procederia a nova 
eleição por uma província? ·.Bastaria para isso 
uma ordem da camara dos deputados? De certo 
que não. O poder da camara tem limites mar
cados pela constituição. · 

A'cerca ·do exemplo da França, onde se têm 
repetido por vt:zes as eleições, perguntarei, na 
carta franceza estará o determinado no art. 102 
~ 1° da .nossa constituição? Não será o credito 
aos oradora~ quem ha ·de decidir esta questão ; 
mas sim a justiça e os argumentos que appa
recem. 

Uma decisão injus~a da camara dos deputado!! 
póde minar o systema constitucional, porque .as 
injustiças do poder costurnão minar o goveruo. 
Seria injusto . deixar de ser representada urna 
província do imperio, e daqui poderiiio resultar 
graves males, tanto mais sendo a injustiça E!,a-
ticada sobre u'ma proviuçia fronteira. ·· · 

Tem·stl dito · que esta eleição foi coacta, tem-se 
dado peso a essa riqjçula. r!lpresentação,- quando· 
esse mesmo Dr. l\fariano fez esta justificação 
para se justificar com o gvverno : elle mesmo não 
quiz que a camara dos deputados a tomasse em 
consideração, o que ·se vê do O'fficio ; não existe 
representação feita por esse . homem ·á carnara 
dos deputados. Disse-se qu9 a proviu.:ia estava 
occupada JlOr Corça amiga, e por força inimiga, 
então no · Rio de Janeiro, por esse princjpio tam
bem não tinhão validade as eleições. E por ser 
fronteira aquella província, onde sempre buverá 
tropas, não ha de . ter representação? . Disse· se 
que para . eleição inlluiiio dous militares, esses 
militares têm tanto direito como os outros, são 
cidadãos, os militares são acaso prohibidos de 
ser admittidus . nas eleições? ·. . 

Ouvi dizer que sustava a uma eleição livi·e a 
guarda que alli se achava á porta ; manda a lei 
que hRja, quando seja vreciso · essa· força, porém, 
disse-se mais, não se lerão as instrucções, não 
se nomeou· a mesa por acclamação; ntas essa 
mesma justificação . dtz que sendo nom<lados os 
membros da mesa o povo não approvou nem 
desapprovou; mas . uiio declarou o porque era a 
mesa inimiga . . Porque o Dr. Mariano não fez um 
protesto . naquelle. acto, corno qu1alqutr eleitur? 
Uorno se péde dtzer que nenhum artigo da let 
se executou ? Tem-se aP.ontado a glor1a da re
eleiçtio : esse titulo glorJflc~tnte era para o S•·. 
Lucin Soares l't:ix.eim do Gouvca tantas vezes 
reeleito, mos para estes senhores pela p.rimeirn 

vez eleitos, não ó muita gloria sahirern reeleitos. 
Approvái'lio-so os. St·s. deputados da Bahia, e· 
tliSSil·Se tlue se dnriiio providencias pura não 
acontecerem outra vez t•io criminosos cxces~os ; 
como ngorn se quer destruir outra iguul eleição? 
Já essa discussão em g~rnl sobre a qualidade 
das eleiçõc,s niio foi bon, por isso qull devil1 lngo 
se•· da validndtl dn elllição de cada deputado. O 
collegio dn Carinhanhn não votou, uma eleição 
pnrochial que fez parte do um dist~ir.to eleitoral 
de 30 eleitores, quei'·Se qUA anulle a eleição, 
quando a oporessno sotfrida de 3:3 eleitores na 
villn da Cachoeira niio prod·uzio esse e!Yeito 'l 
Façamos pois justiça, sejamos iguaes, disto pende 
a conservação do systema constitucional. 

o Sr. Vasconcellos :-Sr, presidente, eu 
p. o. ~co .. te .. n.h. o. que ·d·jZAI' s·o·b·re. a m. ataria. O illustre 
Sr. dep"tado qll!l combateu esgotou-a completa-
mente, porém, corno alguns dos . argumentos que 
produzi têm siJo poa· elle atacaoios, julguei se · ~pre 
dever fallar sobre a mataria. Diz o Sr. deputado 
que não. tinha havido coacção na eleição do Rio 
Gmnde do Sul, como póde duvidar desta coacçiio 
quand .. o mesmo Sr. deputado eleito que era 
presir.lente então - da província declarou o estado 
de terror que vi o, julgou . necessario convocar o 
consAlho, o força armada para manter o direito 
do povo ; porém como se manteve este · ·direito? 
Entriio officiaes armados da tropa na sala . das 
eleições, os offteines ·de ju~tiça ·. esta vão armados, 
e só se desarrnár~o · · dous ou tt'es dias depois ; 

· porém para aquelles actos importantes das eleições 
estiverão armados. · 

O Sa. Luxz CAVALCANTI :-Isso de se desarma
rem no segundo 011 terceiro dia, parece que não . 
existe. 

0 SR. VASCONCELLOS : -Sr. presidente, queira~ 
fazer o favor de mandar examinflr nos papeis, e ler 
os artigos sobre a força armada, e o que depu
zerão as testemunhas · na justificação. 

(O Sr. secretiJrio satisfez lendó os arts. 15, 16 
e 17 da just.if!.caçao. \ · 

O Ss. VAscoNCELr.os:...:. Ora, Sr; presidente, 
teQ!Os dous factos : os offich1es da tropa que .en. 
trárão na sala da eleição, e a guarda á porta ; 
e que o juiz presidente julgou podia r .. zer a 
el!lição cercado de officiaes de justiça armados 
naquelle lugar ; isto · .combina com a outra cir
cumstancia do juiz presidente levar já em lista 
as pessoas que devião formar a mesa. Mas diz 
um Sr. deputado, que mesmo esse homem .podia. 
oppór-se,. El se seria pos:sivel quo .não houvesse 
um homem forte que se oppuzesse a essa illega
lidade. Por haver uu1 ou outro homem furte não 
se segue que n maioria do povo quo a>~sistia ás elei
ções era composta desses homens fortes, e isto 
não conclue a favor do deput.ado : o que . fez o 
juiz presidente quando appareceu a opposição? 
Não passou a fazer sahir para fór1' da casa a 
esse homem, chamando o tenente da guarda para 
o fazer sahir ? 

Neste estado de cousas não devia o presidente . 
levantar a sessão? Quando se disse que não 
perigava o .tumulo·, chama-se logo a força, e 
em v rega-se ; é assim que se pratica nos paizes 
consti.tuciouaes ? Quando ha um cidadão q_ue 
pugna pelos . direitos e liberdade das eleiçoes 
em prega-se a força contra. elle I Não é isto pOr 
em coacção ·os eleitores ?. Disse-se que não ha 
lei que exija a votação de tndos os collegios ; e 
que na falta desta lei, se . nós julgarmos nulla 
a eleição por est') circumstancia aaremos tyrannos. · 
Seremos pelo contral'io julgados tyr11nno$ ee ap· 
provarmos as eleições com essa falta. A lei dtz 
que Qiio se apurassem as listas sem exigir. todas 
aqueUas dos cidadãos q1111 ·devem votar : esses 
dou~ collegios uão · uorneãriio eleitores; como se 
di~ que não !ta lei para a l'cunhlo do voto doa· 
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collegios? A commissito reconhece quo3 essa falta 
de votação nos collegi'ls iptlu!l. 

O Sn. LUJz CAVALCA~TI :-Nüo. 
O Sn. VASCONCJJ:LLOS :-Como quer. o S1·. depu· 

tar.lo estnbel~Jcer esse preced~::nte · para neste caso 
votar a favor da eleiçi'io do Ri,J Grande? Esse 
n1io prejudica a uenhum delles, ainda vindo esses 
33 votos da Bahin, dos Srs. deputados !JUe forão 
ndmittidos, não haviu alteração alguma. Disse 
outro S1·. deputado, mas o collegío do Mi~sões 
dá ao eleitores. 

0 Sn. OLIVEIRA ALVARE~ :-Eu disse que em 
:Missões tem 7 povos, e qne craio niio tem 30 
proprietarios que possão ser eleitores, não disse 
quo dava 30 eleitores. 

O Sa. VAscoNCELLos :-Logo, poucos votos não 
podem fazer grande alteração nesta eleição ; diz 
o Sr. deputado que não ha lai que declare nulla 
n eleição feita por uma província, que está i uva· 
didn; e ha lei que di~pen~e vota~ão geral de 
uma província? Nenhuma .. Qual será mais livre, 
sustentar a eleição para a . qual não concorrê:ão 
todos· os vota o tes, ou mandar · eleger de novo · 
.com certeza de l}lf!rem e~eitos livremer.te? . (Apoia· 
ilos.) Dissê-se que é perder o direi to da votar ; 
o a declarar-se nulla a eleição, fica o. Rio Grande 

·do · Sul sem representantes ; quem é . que quer 
se perc~ E!~f3e dire.ito 'de votar? Quem disse tal? 
Ante$ porque se quer que essa província vote 
$~m coacção alguma, é que se exige se proceda 
a novas eleições; c ·mo pois se r.liz que se quer 
tjrnr á Rrovincia do Rao · Grande o direito de 
votar? Nós vamos dar mais uma garantia aos 
c.leitores dessa província para votarem livremente, 
porque tinhão perdido o direito de . voto. Nós 
J~onheceo1os .o direito que · tem a província de 
votar, o . que julgamos é ·· que e lia não votou li· 
vremente, porque não concorrêrão todns livre· 
mente, visto que a porta estava occupada com 
força militar. · ·· 

Pergu1.tou-se, se por um lugar do imperio se 
achar occupadtl com força militar. erão nullas as 
eleições ? E que então. erão nullas as. eleiçÕdS do 
Rio de Janeh·o porque é a província que tem 
mais tropa. Não é . por te•· mais tropa, é pelo 
emprt>go da tropa para fazerem estas eleições: 
de mais a província estavn occupada pelas tropns 
inimigas, e não . pelas tropas brazileira:~, que se 
est1vesse ·só occupada por ella, . então tinhiio direito 
a votar, porque Otl militares têm todo o direito 
como todoi o:~ outros cidadãos. -

Diz o Sr. deputlldo que só o poder r.xecutivo 
póde .convocar a assembléa no dia 3 de Junho do 
primeiro armo existeute em legislatura, e que a 
camara dos deputado:~ não podia mandar . proceder 
a . novas eleições; ser~ o mesmo do que estas, 
qu11 · não gllardárão as formalidades legaes, P11rece 
que é uma- cousa mui diversa. A a,;sembléa está 
convoc1da, e . foi pelo poder executivo, e quando 
não fosse convoeada pelo poder executivo o se
nado devia· a . convocar, e é para aquelle . seu 
decreto de convocação niio ser inefficaz. (.r.poíados.) 
Como Re diz que é l~:gal a eleição do Rio Grunde 
do Sul, ·:que a camnt·a couhece na ultima instan
cia, e que este caso era dn competencia do col
legio eleitoral, que a . c.am·a· ra .. das deput.ndos não. 
pOde tomar delle conh~c~me~to ? E' precil?O ver 
so essa mesa era legitima, se essa fülta do~;~ 
collegios foi porque se installou, ou se não ins· 
tallou? · . · 

O Sr. 4~Pt.ltac;lo q11~ ~ 11m dilltinctil!simo atbleta 
da liberdado_Jiublica, chegou a temer que a JII'O· 
vincia d9 Rio qrande, por . essa deliberação 
suspeitasse da cama1·a dos deputados ? Eu en
tepdo o contrario, e que a pr.ovincia do Rio G1'ande 
ha de approvar muito estn decisão da camara. 
dos deputados. (Apoiados.) Qual-;rerá o partido 
mala · certo . que · 80 devo tomtlr, nito é o ropotir 

a eleição? Como póde uma decisão tfio justn, e 
de mais umn . garantia quo se VIl i ofl'.;recer aos 
povos desagradar · por e;te procet.limentn ? Como 
pódc indispô1· oste procedimento contra a camara, 
us eleitores do Rio Grando do Sui1 Elle bemdirâõ 
a camara dos deputudos. (Apoiados.) 

Eu vou resumir tudo; houve coacção, falsidade 
em uma das listas . . No collegio mesmo era o 
poder o influente. (Apoiado. J Disse·se que se 
fez o que ora costume em todos os governos 
constitucionaes. Empregou·se · a força, e tanto 
que até honve falsidade na ·ueta : portanto a 
_proviucia não voto~ livremente, c em taes cir
CUm:<tancias não pos:~o julgar ·legitima esta re· 
p1·osontaçiio. 

Voto contra o parece1· .:la commissão. 
Terminando ·se a hora marcada pnra· a proro

,:tação, apenal' .o Sr. deputado havia &'lab~do de 
!allar, o Sr. ,presidentelevantou a. sessão pelas 
tres horas da tarde, e deu para ordem do .dia, 
continuação da mesma materill adiad~&. 

Oitava sessão preparatorl~ ePI ~· de Jllalo 

PRESIDENCIA DO -SR. COSTA 'CARVALHO 

Abriu-se a se!il$~0 !\!'! 10 horas e 20 minutos, 
lêu·se e npproVOil·Se a neta da antecedente. 

Prestarão j11r11megto os Srs. Vicente Ferreira 
de Castro e Sil vn e Jo~é Carlos Pereira de Al· 
m~i4a 'forres, Q~tl ~linda não o bavião feito, posto 
que os seus diplomas bavião sido approvados. 

ORDEM DO DIA 

Passou-se a discutir a primeira parta do re
querimento do Sr. Ernesto Ferreira França, que 
se achava adiada. Encetou . a discussão pedindo 
a palavra 

o Sr. Erncs'to .Ferreira:- Sr. presi
dente, nssoz se tem a.té aqui · expendido ácerc& 
da validaúe ou invalidade das Aleições desta pro
vinda do Riu Grtlnde em geral; a mataria pa
rece-me pois aR!;utada. Desanimo,. Sr. preside:~te. 

. ao ouvir proferir...J!._~ste recinto que é necessario 
e · mesmo convenrAnte ser aqui representada a 
frneção absolutista do Brazil ; deSilnimo aiQda 
u1aiii quando uuto ser esta opinião expendida po~ 
um crador úe bem merecida popularidade, um· 
orador cujos di~cursos são todos nacionaes. Del!de 
Aristoteles se ha reconhecido a excellencia do 
guverno mixto ; e entre nós sobretudo devem 
constituil·o os ditferentes elementos reconhecidos 
pela constituição ; porém esta de IJlaneira al
guma envolve que pvssão te1· parte· na repre
sentação nacional homens que por derradeira 
analyoie nem são cidadãos. E póde por outro 
lado ser aqui_ representado o nb!lolutismo? Como 
entrar podem neste Slll~o, individos que niio só 
por seus sentimentos çorno por factos, .são pela 
opinião publica reconhecidos como adverso~ ao 
nosso ;;ystema? . · 

Deixemos que os abslllntistas· sejão represen~ 
tados por salte!l:lórel! n11.s estrada.s; por magis
trndos concussionario.s nos tribuuaes, por magis
traclo!;l Q!Je quasi l!ªlliPre !êm spprimido .a innoc.enci.a 

·com a capa da justiça; e com esses outros tigres 
disf;1rçados debaixo o.!o mantu da religião ; deixe
mos que elles sejào r~>presentados nos clubs ja
ponico$, onde se m11china a destruição da patria, 
porém aqui neste salão??? Oh I . tal não deve 
ser. Além . disto invocou·se a palavra moderação 
o · affirmon·se ser necossal'io que estes homens 
aqui appareção parA impór medo aos oradores, 
que elles appellt(iljo ult,•a. libe1·aes. Senhores, 
niio so póde j1\mais impôr medo á vírtude 1 Se 
qunlq~er dos OI'Rdoro~ d~sto recinto til·er pOf_ 
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norma de suas intençõas o mniot• hem para o maior 
mtmcl'O (como creio todos têrnJ niio sei IJUC medo 
(expressão odios:~) Stl p11dcrá impót· n estes dis
cursos, a estes senti111entos patrioticos. A cn· 
mara dos deputados é a caruara mnis popular, 
a que maiM representa o Brazil, e a que mais 
directnmente ha merecido a confiança de nossos 
conr.írlndiios. 

Mas nó3 ter.emos meio de impór medo á cn
marn, sem nos desviarmos da constituit;ilo. Temos 
o veto absoluto da camnra dus senadores, temos 
o veto quasi absr1luto que envolve n snncçiio 
imperial; mas cumpre respeitar n ambos, pois 
que á vista da lei todos nos curvamos. Estas' 
theorins de morleraçiio congraç:io.se, a meu ver, 
demasiado, com aquellas dos amigos do throno 
e .do ultar. 

T•!m·so dito que a camnra dos deputados não 
tem direito de invalidar as eleições; Eu leio a 
constituição. (Leu.) Log"• a camara dOl! deputados 
em virtude do nosso codigll sagrado, tem direito 
rln verificar os poderes de todos os seus mem· 
bros ']Ue aqui se apresentarem com seuR dipl .. mas, • 
conta de votos que obtiverem naE. eleições, etc. 
Verificamos · os poderes dos representantes da 
naçiic., recebidos dos eleitores e que este~ re· 
cebom do p .. vo, e para nós verificarmos r.oderes, 
o que primeiro temos a ver é se a vonta•ie ·da 
na~:-iio foi livremente enunciada; e pn1' ventura 
no Rio . Grand~ do Sul os eleitores enunciarão 
livremente suaR ''ontades? Foi a mesa feita por 
acr;Jarrraçiio '! )S'iio. Um .homem de opinião tão 
1tltra ab~olutiça (~e assim é lícit•l dizer), po
deri!l tf'lr votos? Çomo s\l faz, q~~LQ membro 
u1ais digno, mais pat'"iota ot>teve apen(ls 24. votos ? 
Sem duvida, Sr. presidente, suffocad;) a vontade 
publica provincial. O poder fund:lmt-nt:·l do nosso 
governo é ll .rep.resent11ção na.cio.nal, . e o.s m.ei"s 
para se fazerem legitimamente os representantes 
da nação, são fundados na espontaneidade da 
declaração .da vontade dos eleitorea . feitos pelo 
povo. Se nós provarmos, cOill•l crdo . haver de.,. 
monstmdo que no Rio Gmnde do Sul esta von
tade não fui a espontanen declaração do povo, 
está <!I aro que cabiriio por terra todas . estas 
eleições feHas pela prepotencia precedida do terror. 

Quem sabe so por lã circularão. e~sas abomi
navE:iti listas. que vimes nôs . .aqui, qtH:m sabe.Jle . 
essas fardas carregadas de ouro, ess11s .casacas 
cheias de insigntas, tnutas vezes occult~ndo .os 
mais perversos e os m:lis vís dos corações, não 
contribuirão com· sua presença para a illegitimi· 
dade das eleições? . · 

Por consegtiint~ creio que a camara dos de· 
putados tem direito a invalidar estas · eleições, 
e a meu .ver assaz se t"m dito para se conhecer 
que as eleições do Rio Grande do St.l, ao menos 
em parte, não forão legacs. Tem-se dito aqui 
que a denuncia offerecid:t pelo cidadão Marianno 
não foi apresentada á autoridade legitima. Cumo 
podia ser apresentada á mesa eleitoral se ella 
era nulh? Esta . mesa não foi turmada por nc
clamaciio do povo, e por cnnseguinte não podia 
intervh· neste l)egocio: podia esto cidadão . fczer 
chega\' o seu proterito a ella '! Sa ella foi cr.::ada 
pela força do de!lpotico presiclentc da província; 
se a mesa foi Celta de algib11ira como podia le
gitimamente r!lcorrf!r ao collegio eleitoral, se elle 
era em parte, Cl,mppstn d~atcs mil los uloitores '1 

A' vista de~ tas nulli<lado,;, .11 camar11 dos ele pu- · 
taclotl teu1 direilo dfl destruir O pOdí•r do coll~"io 
eleitoral na fOrma da constituição. Alom disto ap· 
parece um collegio que nrio npresan tou ·os seus 
eleitores, porque nno se reunirilo, poróm sabAmns 
por . informação de um i~teressado, que o colleglo 
era pequeno; Lambem nao appurece a 11cla gorul. 
Corn to.das .estas falt .as e nullidade~, e~:~tó a pro. 
vincia do sul legalmente representada? E' ou\• la 
a resposta. .. ... 

A guerra que assolou a província, não ora sú 

feito pelos inimigos do Brazil, pt)róm por aquellos 
qur1 so dizem "amigos : foi marrdaJo pam alli 
como chefe de expediçrio, o hornom quo todo11 co
nhecemos •.. C•lnru .por e:lta fórrna se pndia declarar 
a vontade dn província? Julgn estnr a~saz de
monstrado não só pur mim corno ,Pelo& íllustres 
orador.ls precedcmtes, que são invahúas, ao menos 
em parte, as eleições ·do Rio Grande do Sul.· 

o Sl'. MacieL : ;_ Cllmo o facto principal 
em I'Jiltl se bns~a 11 nullidade, ó na existoncia da 
força armada contra o . povo; o . juiz de fóra 
pt·aticou este neto seu, talvez contr•• a opinião, 
mas, corno era seu, nãc; quiz sujeitar-se á opi· 
niüo alheia, mandou pedir guarda, e ni'io ha nalla 
na. constiLnição que lh'a prohiba; houve ten·or, 
maR mio foi por vir a guarda, t:>lla não entrou 
dentro da igreja, entrou só quando foi pertur-
bnda n ordem. . . . · 

Se o Sr. Candido Baptist>~ de Oliveira fosse 
conhecido fóra do lugar onde residia, . talvez 
tivesse mais votós; mas sendo-o só em o collegio 
de Porto Al~gre, onde teve a plurnlid·•de de votos 
pela fama de. estudos ·11ue tinha, segue-se que 
f,.i eleito pela maioria do collegio de Porto Alegre ; 
demais o Sr. Oliveira . Alvares serviu alli muito 
tempo. o. antfls da commi•s:io militar ; foi um 
militar .que allí serviu muitos annos, um militar 
que com a legião de S. Paulo · sustentou . em 
Catalunha o centro, e. Me n:io fosse esta tropa 
todo o Rio Gt·ande tinha sido passado á espada; 
o seu corpo foi a . causa principal daquella vi
ctoria. Portanto o Sr. Olívaira Alvares é tambeo'l 
credor · á ·confiança d:tquelle povo, e não tem 
lugar o que a . este respeitQ se tem dito em con
t•·a•·io. 

o Sr. Ernesto Ferreira.:- Depois de se 
ter disct,Mo !i~ d!i~Jíber~dQ !içerç~ d~ primeh'll> paJ'tt. 
do meu requerimento, se 11ão validos em todo ou 
em parte as eleições do Ri? Grande do Sul, 

. decidindo-se a favor, bn de . tratar-se da segunda 
parte sobre a elegibilidade de cada uma das 
pessoas que apre:;entariio seus diplomas. A com
missão já disse que sobre . o Sr. Salvador Maciel 
era mit.ter avoriguar se era cidadlio . brazileiro e 
tambem Siobre O eX·.miuistro revolucionaria ; dt.gO 
t·evolucionario, porquo comprometteu o. S. M. I., 
djgo revolucionario, _pm:que até suspendendo as 
garantias, desobrigou· o . povo das obrigações a 
que estavtio ligados. 

o Sr. Paula c Souza: ..... O Sr. deputado · 
a\•ançqu que cu disse dever· estar reprasentada 
nesta casa a · :>piniiio absolutista ; ou níto disse tal, 
disse que era opinião de grandes publici!!tas que 
convinha apparecerem . representadas . todas as 
opiniões reinantes na socicdadt>; se 01 homens 
fus~em . daquelles que querem interpret••r as insti
tuições . a favor do poder, era inutíl que tacs 
homens estiv.::ssem nesta casa para se corrigirem, 
o pal'a apparecer a verdade. 

O Sr. Ernest.o :-Eu creio qne o honrado 
membro (com quem . de certo tenho medo de 
entrar em questão, . em att~nçãó ao1 seus ta
lentos) , disse que pflderia, e que até conviria 
que certos homens entrassem aqui p.ua apren
derem, sendo tanta a honra que está ligada ao 
cargo de representante da nação 1· Concorrendo 
com seu . voto para a fatucra da lei I Issó 
dA modo nenhum posso conceder ; esta . opinião 
ainda que apadrinhada pelo orador, cujas vozes 
~do todas uacionacs, não deve ter lugar. Este 
rcpresentnnle t .. mando assento entre nós não só 
vnl cuntra a. nossa opinião que é fazer leis a 
r.,vor da maior parte, mas vem aqt1i dar seu voto 
n rnvor do poder I . 

Basta, 8r, presl·lente, que o poder tenha a cor
rupçdu pnrn trnhnihar a Stlll (.tVOI', e para. que 
ni\o 14C011Laçr~ a t••tn cumarn o quo aconteceu com a 
camkra pauad11 quo ncubolt llÓ com :33 mcQlbro& 
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honrados, vois ató houve quem chegasse a dir.flJ', 
a letJ'a da constit11içiio uão se oppunh11 á creaçi\o 
de ciJmmissõe:i militares I Ontros q·uo a letra da 
constituiçi\o não se <•ppunba {, suspensão dus 
garantias ; estes monstros e outros compara•los 
com muitos magistntdos concnssio"urio)B e i11fum!ls 
pntrícídas, nunca devem tomar assento er.trll nós 
para que não aconteça como na outra assembléa 
que acabou só com 33 membros, homens verJa· 
deiramente de bem! . 

O . Sr. Mu.x:tiJn. . Francisco .: -Sr. presi· 
dentl', procur11 re1 nfastllr ·me da questão qt1anto 
menos om mim couber. Eu disse o de novo ore· 
pito, 11 eleição é nulla. 

Levanto-me pat·a ~xplicnr e para responder âs 
observações que fizerl1o alguns Srs. deputados. 
A camara, disse .um íllustl'e orndor, verifica po· 

· deres; procurarei dnfinir o que é. verificar e o 
que . são poder.•s : poder é a força, poder social 
a força instituída pelos associados. ·Quem legí, 
tímes esta f()rçq, este poder? Outrn (11rç•1 anperior, 
a lei. Com•1 se conhece que <•S poderes insti
tuído~ estão legaes? A lei •qne lhes mat·c·t as 
condiçõcll e o modo pratico das fôrmas qu·c o 
c:}evem dirigir. 

A constituição no. ca~ítulo das eleições marcou 
as condições e o art. 97 diz mais, a c<tmara dnrá 
a lei regulamentar. A consLítuiçiio Rnppóz a exis· 
tenci11 desta lei regulamenta•· que existe de facto, 
e são as instrucções pelas quaes ·nós nos acha· 
mos a'}uí. · · · 

Existe pois, Sr. presidente, lei regulamentar. 
e que fez o collegio elçitoral de Porto Alegre 'l 
VioJ(JU a lei com·o vou roostrilr (limas inst,•ucç'llesj: 
violou o§ 2o. Esta vão elles sem 11rmas e as port-ls 
abertas? O c()otrario se collige da propria cun-

. fissão. do HlustrtJ deputado e lei to, houveriio officiaes 
de justiça armaolos; a. denuncia tambem o de· 
clara. Note.se que o o illnstre de puLado . eltito 
disBil que se lhe pedio força e a .recu,.ou : a de
nuncia diz que nm corpo esteve debaixo de armas 
no quartel, e não · se violou o Si 2o? 

O presidente devia nomear dous cidadãos rara 
escrulínndores e dou~ para secretarioa : pesarias 
que devem .ser da confinnça publica, e devem ser 
nomeados por acclamaç:io, nnda distfl. houve, e 
como o Dr. Marianno requeres~e a execução rl'as· 
fórmas. marcaqas nas instrucçõllll, foi lançado fóra 
do coltegio • . C Leu a pa•·te 1'espectiva da denuncia.) 
Não ha finalmente um· só paragrapho das in:~truc· · 
ções cumprido nessas desgt·açadns eleições. 

Diz um Sr. deputado, a lei ordena que sere
queira a canveníente força armada para conter a 
ordem ou executar qualquí'r commissíiv . . Porém 
tal não é applicnvel no acto das eleições, segundo 
o espírito da lei regulament>lr, só tem lugar no 
acto da apuração dos votos, isto é, quando o acto 
publico jâ acabou. Ainda . mais accresce · sobro 
estas desgraçoadas eleições, pois nern neta geral 
exiRLe, · e as instrucções dizem . . (Leu-as.) 

Não · t>xiste . pois apuração geral pela qual se 
deve conferir o diplom•• d••S membros nomeados. 
Tudo faltou, forã11 o>~ nrtigos das instruc<;ões todos 
ou quasi todos viohHlo>~ . o po1·t·mto nullas 11s 
eleições. Disse· se que· aiuda concedendo n nulli· · 
dade, . quem tem o direito de · mandai' proceder a 
novalf eleições? Respondo que a camara, e haver 
já hon tem demon •trado esta asserção ; mas pa~ .. 

. sarei agora a desenvolvei' mais:>. quo já toqud. 
. A pruvincia da Bahia tinha a nua capital occu· 
pada pelo inimtgo. Passando-se âs eleições em 
virtude da lei, a Bahia devendo eleger 1.3 de. 
putados, · enviou 12 em razão da occupação ·da 
capital pelo -exercito do general Madeira e uns 
poucos de brazileiro!'l sem ·coragem, · q ne não lm· 
viã<_> querido ub!l~- · s.eus lares~_Evacuada a 
capttal tornou ·a provtncta a gozar em to•la a 
plenitude os seus direitos •. Então a assembléa 
coustituinto manda que o collegio da capital no-

me~ts.•e o clepc\tarlo. Qual era a lei que tal detet·· 
mínuvra? N<!nhuma. . · 

Stlnhore:1, . a lei el'a a quota de catJa província 
q~~ ~e dev111 preencher, cQmo agora se deve sub
stitUir. 

Citou outro Sr. deputado a eleição de 26 na 
província do Cearn, comtuJo eRsa província era 
preza da mai~ terrível cntalltrophe, jazia entregue 
á devastaçoio o A carnagllrn. O acto de uma camara 
que em . seu princípio nenhuma força moral podia 
~er, pod1a ser valiosa; mas que exemplo cita o 
11Justre orador I Uma província deserta, juncada 
de cada.,·eres qull elegeu para urna camara inga· 
nida cum (do g\;lo do~ hPrrores que a cercnvão, 
uma carnnra ·que ctté duvidava da sua existencía 
envolvia. em !li outras circumstnncías mui dive:rsas 
dnq1,1ellas em que hoje nos achamo.~. O imperío 
está em tral!quillídade, hoje não tem invasão a 
tem{!r, nem · inímiJN occulto a temer, <Jueremos 
guit1r-nos pelo trilhe, em que marchamos outr·ora 
q11e ner.huma s~melhança nem analogia tem aÓ 
que agora st>gu1mos. 

Tendo A vista desLns razi:>es mostrado que cxi>~te 
um~ lei que · determina as eleiçõe;r, e suas for· 
m·lh•lades, sem as quaes ellas srio in\'alida~; de
vemiJs pois us tr. do poder que nos cc.mpete, man-
dan~o proceder a nova elo:ição. . 

D1sse outro Sr •. deputado, eu devia approvar 
as. eleições sendo os meus princípios qnc n camara 
StlJI!-. composta por homens de divcro;as opiniões 
pohttcas, . tl_ que tal .é tambem a opinião de al
guns pubhc1stas; e eu estou. cuheren te DP.ste sentido 
com o honrndo- membro, porquanto sobe·!ie que 
o systoma da ínouarchi;l constitucionnl assf:nta·se 
em tres ·pilares mestres on Hlementos, a sabor, o 
democrático, nrístocratico e realista; porém quando 
qualqner memb1·ó participante de qualquer desses 

. littríiJutos. é notoriamente reconhecido inimigo do 
systema, e tenta ·lerrubal·o, elle não deve ser 
eleito. (Apoiados.) · 

O Sr. Lulz C'ava.lcantl :-"Responderei a 
um argnmento que acabo de ouvh· . Eu supponho 
que a nossa constituição, posto qne monarchica, 
se assemP.Iba mais com a dos Estados·Unidos.po 
que com a cartn tr.mceza; e dirai que se o con
gresso dos Estados· Unidos se animasse a annullar 
a oleíçlio· das províncias, seria atacar a soberania 
do cada um Llos estndos. 

Eu quizera quu cada um dos Srs. dllputados 
não se equivr.casse sobre princípios de liberdade, 
e não quizessll desprezar as garantias ·que nos 
dá a constituição, rPspdtemos pois . a eleição das 
províncias; reHpettemos a tal qual soberania que 
dellas nos vem . O deputado verifica poderes,. mas 
q•1em os coo1fere 'l A. pruvincia e não a cacnara 
dos d~putados. A província pelo nosso pacto 
social delegou á naçiio este ·direito, este direito 
já a constituíçíio marcou ; direito e prerogativa 
pt·ovinciul não póde portunto competir á naçiio 
em geral; eis a meu vér as verdadeira:i. idéas de 
líber,Jade. · 

Notou mais um Sr. deputado que sobre pontos 
de uma antoridude provincial, a nutoridade na
ciotia.l podia até usurpar .uma tal ou qual s.obe
rania. U111a prllvincia frontttira, disse eu ·mesmo, 
e torno n dizer ainda, uma província fronteira 
no caso de atacar ou deteriorar os seus direitos, 
poderia mesmo enviar o.s seus deputados ·para 
outro paiz qu.e O:'l recebesse. Disse que um mi
nist~rio fraco cu111priria isto, porém foi ·attribuido 
a · um mínisterià ·forte, que · deve entender as di
reitos da constí tuiçiio; lngo, se a constituição . de
termina convocat· os eleitores, o ministerío tom 
obrigação de . obeáecer a uma ordem desta ca· 
mara, que niio fõr consentanea com a constituição? 
A autoridade d11 c.onvocar os · eleitores pertence 
no poder executivo, e não se dispensa o tempo 
presc1·ipt 1 uo artig,J oh constituição; seria uma 
are o a ·em· que a cama1·a dos deputados não póde 
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entrar por ser um porler qne n constituição niio 
lhe designa ; t11ntn nwís que a camara dos de· 
putados devo sanccionar aK libe1·dadcs provincíaes, 
discorreudo assim, vou coherento com o que ex· 
pendeu o Sr. deputa·'o. 

Mas disse outr<l sen!Jor, nas eleições o collegío 
eleitoral, ou a mesa eleitoral supplnnton c m votos 
aos demais; mas qual dos S1·s. deputados quererá 
~:mpp\antar os votos da maioria? Diz-se que existe 
uma lei !ianccionada que marca o moJo pmtico 
das eleiçõe~, que as instrucções Rst~o sanccionadas 
como lei existente. Mas mio é modo pratico, s:io 
formulas, isto seria nltnrar n constituição que 
um~ lei re~ulamentar não póde revog'"· 

I .. embrou-se o exemplo de qunndo o se.<nador 
morre, que se procede a uova eleição ; mas quantlo 
é nomeado novo deputado é no dia 3 de Junlw 
do terceiro anno da legislatura. Lembrou-se 
tambem que n assembléa constituinte mandou no· 
mear um uovo deputado, e disse-se que o mes· 
mo devia fazer esta camara, mas nesse tempo 
não existi•• a constituição; era a assembléa por 
si só o poder legislativo, porém hoje a camara dos 
deputados póde tr•r esse. d ircit•• ? Certamente não ; 
hoje existe a çonstituição que lhe marca os attri· 
butos e pr,deres. 

Note-se que e;,in eleição da Bahia foi feita á 
forçad'armas, houve -coacçãn, e não se podia fazer 
mais quo no C!Jlle~io de :Porto Alegre ; mas não 
siio só armas que fa~em a coacção, .a coacção 
póde haver sem armas, c.Jmo existio no collP-gio 
da Cachoeira por uma maioria injusta ; houve 
coacção e o res.ultado foi o me~mo. 

O Sr. Castro .Alvares :-Responderei a al
~lma:~ d. a~ razões quo se t~m aqui apresentado. 
Ha ou não lei regulamentar para as eleições ? 
Eís o quesito que proponho, c "que se deve· des 
envolver. A constituição foi feita em Novembro 
de 182a, e foi jurnda; isto é, o projecto que foi 
'sub111ettidl) á discussão que ulteriormente SP. r•l· 
solveu sP.r melhor jurflr-se logo; foi pois o projecto 
aceito e jurado no dia 25 de Março de 1824. 
Diz a constituição no art. 94: .!C Uma lei. regu· 
la!'lentar marçará o modo pratieo das eleições e 
o n';Jmero. de deputados relativamente á populaçiio 
do 1mpeno. » 

Ora, no úia26 do m~smo m'lzde Março de 182-!, din 
subsequente ao do Juramento da .:onstituição, já 
h2-via u111a lei qu& servio de base P.ura as elei· 
çoes dos deputados ·e senadores, e elln lei ou 
não é lei regulamentar? Eu assento que é e 
tanto existia esta lei desde enti'io, quQ por ~lla 
se nomearão os senadores e deputados da legis· 
latura. pas~a•la, ao que não houve oppnsição, 
logo, ba le1 re:;tulamentar, logo, ha lei de .elei· 
ções. Em 29 d l Juuho de 1828 a legislatura pa~snda 
ft:Z um decreto que, depois de algumas disposições 
sobre eleições diz no 6o artigo>, íLeu .. ) L<,1!'0, foi 
confirmada pelo decreto desta camara a lei das 
eleições; e quem se atreve a negar· a validade 
deste decreto ou destas instrucçõas? 

Note-se que Porto ~le_gre, ~capital da província 
c outros Pontos estnvno mvadtdos com pouca diffe· 
rença ; lêa·se a defesa de Brown, lá se verá isto, 
e em todos os mais J?Rpei!l . do lempo, segue-se 
q~e. grande p~r.te _de . c1dadaos o~ esta vão oppri
mtdos pelo HllmJgo, ou estavao recolhido:; no 
P?nto que eR~iv~sse livre, que era de certo a ca· 
Pltal da prllVIIJCta ; nós sabemos que a villa do 
R1o Grande pas~ou a fazet· ponto do inimigo ; 
sabemos que hab1tnntes de S. Fraucisco de Paula 
e outro::~ ln.~arcs retirariio·se, e. para onde? Para 
lu,::~res tnats sPguros e para pontos neutros. 

Dtsse nm illustre p~eophlllnte que a povoação 
desse lugar. Qta de trmta o tantas mil almas, e 
9uem no:~ dâ essa iiJformllCiio? Quem -fê'rn nella 
111tcresse? Logo, falta· 11m collegio que·-em outro 
tempo era de trinta e tantas mil almas · que no 
Rio Grnndo c~cve fnzer umn · differcnça ~otnvel; 

! pois nem nnqnelle grande o principal collegio. se 
fez a cleíçrio segundo n lei. 

Dispcnsem·me os sonhOtes por teL' fallado tanto 
depois de ter ouvido a ot•adoi'CS de tanta consi· 
deraçiio cs~otat' a mntería ; mas notão-so netos 
violentos contm ns lei,;, e por conso•luencia se 
temos leis tudo qunnt" é re1to contra ellas, ou 
não conforme á cllas, é llullo. 

Outro. principio em. que me fund•J e que dese· 
java ser contrariado: quantos nrtigos desta lei 
não fonio violados pelo collegio? Não se nomP.ou 
n mesa conforme m'1mda n lei; foi uma mesa, 
como já se disse aqui muito bem, de algibeira; 
trouxa-se ele casa os nomes l;lo8 qu'l havifio de 
formar a mesa. Claníon o pnvl', m11s não se póde 
mais fallar porque nm cidarliio que levantou a voz, 
f~z-ae calar e mandár:io pól-o dalli para _ fóra: 
çhamon-se o commandante da guarda, armada com 
bflyonetns, qua11do livremente ~;e devem entregar 
as listas óe cada um dos individl19S, até ouvi 
rlizer quo foi um momento de horror e pertm·· 
bncão, que chlad:i•JS que alli concorrerão saltáriio 
pelas janellas, e não houve coaccão? Não entava 
est'l tropa ás . ordens ou debaixo de ordens, e 
o que quer· isto díZill' quando se fazem eleições·? 

.Nem vale dizer que nã" esta vão em armas (lorpos 
de 1• linha, o homllnl que _está com a arma na 
mã11, dirigido pelo pouer, é soldado como oui_N 
qualquer e executa ·as suas ordcms, e dema1s, 
como podião aR tr11pas de_ h linha estar. 1)'' 
centro d11 cidade? Era na c1d11de que se res1stsa 
no inimign? Como d~sta fôrma aq~i se arg~
menta? Esse corpo. talvez fosse o umco que e~t!· 
vesse na cidade e foi encarreg,1do disso, s.e ma1s 
houvera, mais entrára: houve portanto coacção, 
nfio se põde .votar livremente permitta se;me qlle 
apresente aqui um c;;xemplo :-uma donzella que 
se acha s11b o poder .paterno deseja casar-se, e 
seu pai que é de~puta, nega-lhe o consorcio, para 
a não ver unida a um homem a· quem o s.:u 
capricho faz opposição; diz-lhe elle, u haveis de 
entrar para tllll recolhim.onto, · '' chora, lasti· 
ma-~e a infeliz, mas seu pai encerrando-a em 
um quarto, lhe .tiz. cc aqui só eu bel de entrar· e 
nin.,uem mais, aqui haveis demorrer se não consen· 
tis ~o que des.•jo; 11 o que faz esta desgraçada? 
Snccumbe opprimidn pelos desgo~tos e diz ao pai, 
rr antas ser freira que morrer; eu·-- consinto, eif' 
f!lço a vossa vontade, '' e então s~;~ recolhe; mas 
passados tempos requer ao_ poder legítimo, . ao 
papa supponhamos, apresenta o S'JU requerimento, 
e qu~ diz o papa ? Que se suste, logo, o papa 
niir, annullou C'IK votos. 

Nós· trabalhamos em um pt·incipio · errado, não 
declaramos mü!as as eleições, mas somos uuto
risat.los a dizer é nullfl a eleição ·que fizesteis, 
porque . niio obra~teis com vontade,· de livre ar. 
bitrio que vos competia, fizestes um acto iUegal, 
ergo, nullo, e agora ern pleno e perfeito esta•lo 
de liberdade, sem coacçiio tornai a fazer as vossas 
eleições, cumpri alrora a lei, que da primeira vez 
se não cumprio. Têm-se já sobre isto produzido 
ta11tas provas, . que nada posso avnnçur a este 
respeito; uão se cumprio 14 lei, o que se ha do 
fazer? Cumpra-se. 

Disse-se . mais, mandando-r-e f11zeL· novas ele i· 
ções na província do Rio Grande, é atacat·-se o 
direito de eleger ; · ora, t~enhores, isto é novo; 
v,lli-se fazc:r a ehjçãu segundo a lei, que então 
não se fez, n:io ha cousa mais conforme, nada 
mais naturnl ao sy.-tema representativo. 

Nessa eleiçrio note-se, que além da coaeção ha 
uma circumstancia que épreciso attender. Atuna 
teve uma só chave e esta nu mão daqudle homem, 
o qual, pelas prova.-; que tenho culh1do era o mais 
int,!re~skdo .. m subornar p11ra nomear quem queria. 
Fez-se a eleição no mesmo dia 'l-NãO;'. senlrcrr, 
durou tres . ou quatro' dias e elle com a chave 
na algibeira, e quando não f;!stava com os outros. 
Diz-se aqui quo o suborno ern permittido, que 
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cada um subornasse como pudossc a qnir.osso, 
que a intriga c a opp,.esslill n que pódo produzir 
uma 11leiçiio sem vnlidnde; seguntiO o rxposto en 
entendo que . posHo chegar a um amigo c dizer
lhe cc eu tenho d11 fazer . uma eleit;iio, nfio mo . fio 
no meu juizo, em fim como v. m. tllm mais pra
tica. do mundo desejava saber das peasoa~> capazes 
para cAta eleição, pQçO·lhe portanto qnn me in
sinue; >> mas o suborno que a lei prol1íbo j(Jmais 
pódo ROr permlttido, muito mais apoiado e prota
g~do pela força ar.mada I Oh I . senhól'el1, poli) cóo 
nao pensemos ass1m. 

Fallou.se qua a província ficará sem repres~;n
tação, que era um escandalo, que todas devião 
concorrer para a repr!lsentaç!io. Sirn, senhores, 
todas devem concorrer paro. a repret~entação, mas 
pelo modo legal; a constituição mHsmo llUtnrisa 
estes princi;>ios sanccionados, e diz a constitui· 
ção que n:etade e mais um dos dP.putado!l, e me· 
tade c mais um dos senadores estão autoris!ldos 
a fazer a lei, isto é assim ou não? 

Apontarei · mais um exemplo : supponho que 
Pedro trazendo eomsigo uma .ioia de grande 
preço, que importa em contos de réis, llncontra 
um . prepotente .destes que com a fol'ça realm.,nte 
dispõe . de tudo, vê, · inveja a joia, lança mão do 
desgraçado e diz-lhe te cu quero esta joi&, "res· 
ponâe o dono, mas eu não a ·posso dar porque 
é de um valor grande pàra mim ou porque m'a 
deu pessoa cujP. dadiva devo consP-rvar; o mal
vado .lhe diz u eu a quero, e se não •.. ,, põe,lhe 
uma pistola ao peito, tim-Jbe a joia, mas para 
gue não se diga que a rouba, mette.Jbe na algi
l)eira um bilhete de 20S, fazendo passar-lhe uma 
elaresa de .venda, e então supponbamos está. com
prada a joia? A autoridade que l<abe deste ataque 
deve obrig:lr a fazer restituir a este roubado a 
sua joia, e depois de . lh'a dar, diz-lhe cc agom 
vendei-a como quizerdes, é vossa, estais em toda 
a liberdade, obrai como vos convier; >> isto é 
atacar o direito da propriedade deste homem? · 
Julgo quo o caso é identico ·com a nomeação dos 
deputados do Rio Grande. 

A's v-ezes, Sr. presidente, · talvez·sem querer, 
se proferem palavras pe1·ignsas; quem lltacou aqui 
nos senhores da classe militar? Quem quiz ex
cluil,os do direito. de votar? Senhores, P.!!ta clnsse 
~e cidadiios -é.-tal!ez a . mais i~teressnntc, I,Or . 
1sso mesmo que sno os defensores da patría ; ·nós· 
estamos fallando da intervenção da força arma!la 
com bayonetas, · escusadl) é quer.~ r·se tleitar o 
odioso na classo militar, que muito dcsrjariamoR 
se abraçasse comnosco; abracem,se todas. as classes 
de cidadãos para de aceordo caminharmos na 
\'creda do bem da patria. 

Disse-se mais, quando a camarll decida oquellns 
eleições ~ão nullas, o .govtlrno não devo ·mandar 
proceder ll novas eleições, nem a pro\•incia obe, 
decer; que anarchia I I •.• Não profund~mos uma 
asserção de tal natureza, só filha do calor da 
discussão. 

O meu voto é que as eleições são nullas. 
() I§X'. Castro e S11va :- (Nc7o o ouvio o 

tachygrapho.) · 
Como . alguns :srs. deputados pedissem- votos, 

votos'- então pedio a palavra e disse . 
o Sr. Alcnca.r :-Pesejára se esclarecesse 

melhor este negocio, pergunto, acaso. ficão nuUas 
as eleições em ge1·a1 de toda a província? Se por 
ha~er. concçi'io em uma assemblén . primaria, h a 
coacção em todas as eleições da província? E' 
preciso que esta idéa ganhe mais desenvolvi-
mento. · . 

O Sa . . CusToDIO DIAs: ...:.. Os meus . primeiros 
argumentos sob1·e esta materia, mostrão que 

--<!. ... _ll.~~o •. da eleição foi nullo, quando se falia 
no todo não ha "m"!ITs-~rp"erguntar, e bom é que 
se faça declaração para não deixarem a menor 
duvida aos senhores que votarem. 

TOlio l 

o S:r. Val"c<'>ncolloH (reTa o,•dern.): -D•) 
que trntamos nós 'l Da eleiçiio Jos deputados e 
s11 eRtn cleiçrto ·é válida. Como a camara h a di! 
jul~.n· nulla a eleição dos cons(!lhol! dn provinda? 
A l•~ i da ol'ganis•,t;:1o deu '!OS conselhos de pro
vínci" um regimonLo, que determinn comr.r~tir-lho!'! 
a verificação dos poderes de se'Us membros, por 
conseguinte sn essa verificação é dos conse-lhos 
gP.raP.s, a cflmiU'& só fórma o seu juizo e julga 
como nntP.nde, pelo que respnita á elcíçiio tlM; 

· deputados, ainda que os conselhos geraes j nl
gassem por outra fórma . . Co11stlquentcmcnte não 
pàtlH h•wur duvida quP. e~ln. vot11c;ão á só restricta 
{, eleição dos doput11dos. · 

O Sr. X•'()J'~'<:)ira du. Vclga: -A lei diz 
que ns duvidas suscitadas nns ass3mbléas paro
chiM-s se1·fio decidi (la~ peta. t{,c:~a eleitoral, res
tando recurso para a assemhlé11 geral; r•or. con- · 
seguinte não se pôde conceber o annullar-so a 
eleição dos deputados. Accresco mnis que se 
estes eleitores estão nullos, o mesmo poderá 
inferir·se a respeito dos senadores, porque estes 
eleitores têm de votar no scnadol', vagando o 
1Uj!Br. 

Peço pois á camara que tome isto em con3i
deração. note bem, que é muito fncíl ao governo 
aproveitar, se destP: exemplo . parfl . annull~r uma 
afeição, em que satba que o . esp1r1to publlco lhe 
não ó fnçoravel, fazendo metter for•;as, e entrar 
a sua in:Juencia nas assembléas parochine:; attfln· 
da·se para os inconvenientes que daqui P')dem 
resultar, pezemos bem o futuro. 

o sr. vasconcel.los: ~Não posso com
prehend~r ec:nx~o dos meus princi\)ios tirc.u uma 
tal concluRão o illustre deputado que acaba de 
fallar. Disse eu que á camara dos deputados com
petia declarar nullas as eleições quanto aos dP.pu
tados, por.que os q~e annullão as dos .con~elhos 
gcrnes, na fórma da lei são os que. Julgao dn 
verificaç:io de seus poderes. Como. p~1s.o Illustre 
depntado conclue destes meus · pwJCJpJOS, que · á . 
camnra dos deputad~s não compete .exami!Jar se 
houve cu não c.oac~tao em um eo\\eg1o ele1torat, 
isto é se houvo collegio : e dado o caso . de o 
hllver' r.;conhecP.ria a camara terminantes as 
sua~ decisões? M :IS a que~t!io níio é essa. Houve 
colte.,io? E' o que se duvida. Neg<~·se a exis-

. tenci'à de um collegío· legitimo e f~rmão·se provas 
ito· que houve coacçiío, logo, niio houve eolleg~o 
legitimo e a sua de.cisão n ~!Q póde ser term1· 
nante. A cnmar:l d.:Js deputados ussim o entend~, 
aq~e1le collr·gio é'. nu1lo, nã!l re!)onhece estas .e!_el· 
ções legitimas e declara.na nullas as ele1~oes 
dos conselhos de provinc1a, .se a ella compet1sse 
verificar os poderes dos conselheiros de provinci~. 
Allegc,u o illustrn deputado, que o govclr!lo pod1a 
manobrar com este precedente · par_!l s~ JUlgart:m 
nullas as eleições de uma · prov!UCIR quando 
reconhecesse que não · intermediava .a sua von
tade. Mandaria fazer qualquer ~umult,o nas assem~ 
bléas parochiaes ou nos ~ollegros eleJtoraes l'~p~z 
o que · nos diria, já foi JUlgada nulla a eleJçRo 
do Rio Grande por este moth·o, por consequen
cia tambem poderia fazer . declarar .n~lla essa 
eleição ; mas :1. quem compete .esta dectsao? Com
pete á camara, se ella julgar que. esse tnm}ll~o 
foi de natureza· tal que pudesse l.tr~r o arb1trJo 
aos eleitores, julgn nullas as eletçoes. . 

Diz-se que é máo exel!lplo, mas. por ventura o 
governo quanclo exí11te hvre. e des1mpeçado,. olha 

. para exP.mplos ? s~ houver ~ma camara dedJcada 
ínteir11mente aos mteresses Jlleg!ies do governo, 
não biio de ser os .exemplos dllsta · cam.1ra que 
o hão de autorisa-r para obrar bem o~ mal? 
Assim, as considerações que se apresentárRo, bem 
como este arguf!!ento, não .têm peso algum na 
minha conscíenc1a para de1xar de votar contra 
as eleições. . .. 

O il\üstro doptttndo avançou quo devin:mos re~·· 
8 
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peitar ai'! eleições das províncias, por ser n unica 
fracc;ito do autoridade que nintla re~tavn, e por 
isso niio fos~:~emo,; privar de~~o direito á proviu· 
cia. Este principio d•> illnstrtf deputa•iu é ttio 
amplo e tão compreJlP;nsivd, quo jul_go P•?d~~-o 
empregar para destruir a snr1 propr111 opmwo. 

O illustro deputado quct· a represeutaçito uacio· 
nal com?let•r, s1io os seus desejo;, e tambem os 
meus; ritas por tal mo ti v o a camara dos depu· 
tados ficar{L incompleta·? Niit> 80 póutJ rnandar 
proceder a nova eleiçitü '? 

Vejamos, porém, so pela opinião do lllustro 
deputado pódo conseguir-se a representnçiio na· 
çional completa; 'supponbamns que a oleiçiio re· 
cahe em pessoas absolatament~ inhabeis, em 
e:;;trangeiros por exemplo, isto póde verificar em 
uma província ou em muitas; supponhnmos mais 
que to\los os votos recahem em um supplente 
que e$teja nas mesmas circumstancias. Esta 
hypothe::;e não é Impossível ter lugnr, e segundo 
o systemn do illustre deputado, ou nós havemos 
de admittir esses estrangeiros como representnntes 
da nação ou havemos de exclui!· os. Se os ndmitti
mos como r·epresentantes da nação, então ofi'en
dem-se OR princípios do illust.re deputado que 
votou pelo parecer da commissão, q1te o S1·. Sal· 
vadcr era suspeito e se dizia ser estrangdro, por 
isso não podia repre~entar a sua província; estes 
argumentos vão eoherent.e::l com a opiniiio do 
íllustre dr1putado, .e 8e não se admitte Uca are· 
presentaçào incomJ:leta. Disse o i !lustre deputado, 
só um governo que uão soubet· guardar a lei 
poderá mandar proceder a novas eleições, por
tanto não ha eleição o fica a Npre:>P.ntaçii.•> na· 
cional incompleta; eis o resultado da opinião do 
illustre deputado. 

A' camara dos . deputados cotnpete a verific:ao;iio 
dos poderes, e a camara declara qu.e .e.s.s.cs po
deres nii.o eljtão conferidos legalmente ; quem 
chama os eleitores·? O govet no; elle os h a de 
chamar, reumr e dizt:J'·lbes: a. camara dos de· 
putadosjulgou nulla a:eleição feita para deputados, 
procedei a novas eleições. Par<Jee pois quo a 
opinião do illu~tre deputado não póde sul.l· 
sistir. 

Disse hontem outro illustre deputado t•efutando 
um dos meus princtpaes ... argumentos,- que os 
deputados não são representantes da naçiio, mas 
representantes de provicJcia, para mostrar a ne· 
cessidade que havia de admittir os representantes 
do 'EUo Grande. Primeiramente o illustre depu· 
tadu equivocou-se, quando parece etctender que 
representante é tod" aqu•Jlh: qutJ se apresr.nta 
com. diploma, quando e sómente aquelle cujos 
poderes lSào verificados pela respectiva camnra. 
O illustre deputado leu o art. 90 da constituição 
que diz, a nomençiio dos deputados e senadores 
á assembléa geral, o dos 1uembros dos con»elhns 
gernes de . província, . serão feit,ts po1· eleições 
indirectas elegendo a massa dos cidadãos em 
assembléas parochiaes, os eleitores de pi'Ovincia, 
e. e~tes os representanttls da nação, e pro
vmcra. 

Destas palavras concluio o illnstre orador que 
os deputados erão representantes da nação, e 
tambem de província ; mas destas palavras concluo 
eu, que os deputados eleitos por uma província 
são representantes de toda. a n.ação, . e não de 
uma província, porque a palavra· província que 
vem no fim do artigo, refere-se aos conselheiros 
de província, que são os representantes da pro
víncia. Assim o artigo citado pelo honrado mem
bro, longe d~ fi.rma_r o seu parecer, vem confirmar 
o meu. Ins1st1o amda o i:)r. deputado na. eleição 
da Bahia. Já se mostrou que neslla ·eleição não 
houve nem sombra de coacção; .diz-se porém, 
que houve coacçao porque não se quiz aceitar 
os votos de alguns eleitores; isto não é coacção, 
a maioria decidia legalmente que não aceitava 
o~ yo.tos, tanto não houve sombra de coacção, 

que longe dtl dizer o collegio nos eleitores, re· 
tirem·Rr, caiHm·se, quando n:io, chamo tropa ·para 
os lnnçfU' fóm, em lugat· ue se exprimir assim, 
quo fez o collegio.? Adu1ittio o protesto .:los 
eleiturt:s, que era mni.to off,,nsivo da maioria 
desse collegio da CaciJOeira. Como pois se póuu 
~Suppór que houve coacçl'io em tal collegio, onde) 
nã., houve ti'Opa? Coacção houve no collegio d•> 
Rio Gmnde, entrarão na sala daR eleições ofli
ciaes armados, cJstava o juiz ôc fóra com lodn 
o apparnto, n otricínes de justiça, ~nja carranca 
é Lomivcl, alli um eleitor quer íallar, intima
se-lhe que se cale.. aliás será lançado fóra, se 
insiste , não obedece, manda-se pôr fóra pela 
gttlll'da· 

Um íllustre deputado hontem avançou que 
convinha muito, que esta carnara adaptasse os mes· 
mos pri ncipios da antecedentll, que tinha varificado 
poderes de membros em iguaes circumsta.ncias, 
e t•1mbem esta. o devia fazer porque tinha. os 
mesmos princípios. Os mesmos princípios con
stitucionaes tem ; ma:; que tenha em tudo os 
mesmos princípios, como p.ueceu inculcar o il· 
lustre deputado, em taL .não convenho ; se a 
seguinte legislatura não deve arredar-se dos prin· 
cipios da primeira Jegislatu1·a, então para que 
a renovacãu ? Não havia necessidade SE: os prin
cipi"s erão os me.swos, colltinu;osse a mesma 
representação , ma!l tanto a constituição não 
suppõe, e nito pre:~ume que os princípios sejão 
identict>s, que maneia proceder á nova:~ eleições, 
findos os quatro an11os; portanto este argumento 
não póde sustentar o parecer da c:omrnissão. 

Em minha opinião ent~ndo que este parecer é 
insustcntavel, pot· isso que approva uma eleição, 
cuja nullidnde é rna.nifesta. 

o Sr. Paula. Cavalcante: -A minha 
phrase foi mal entendida, o que di~se é, que 
n:io se póde annulla.r uma. eleição inteira. Não 
disse que não se póde chamar "supplente, então 
a. commi,;siic> seria .:ontradictoría no seu parecer, 
que diz o Sr. Salvador não póde. tomar assento 
sem haver contest11ção. 

A commissslo póde dizer, este homem não está 
em termos, e .venha o supplento, mas annullando
se a_ eleição em ::(eral , não l:!avião conselhos 
geraes, nem jurados, a é por j8SO que. a lei 
•·ccomrnenda que o colle~io eleitoral çonheçll das 
assanbléas parochiaes. Nós podemos di~er que 
este homem ntio póde ser deputado, venha o 
suppl.:nt;, em seu lugar. 

O Sr-. Plnt ... d~ Albuquerque :-l'inha 
f~ito tenl{ão de não fallllr mais nesta mataria, 
mas ó forçoso mudat· de parecer. Principiarei 
peq~nntando, qual é n maueira de se elegereu1 
os deputados c de se nom~arem os c:olle~rios clei
toraes? E' segundo a lei tem estabelecido. Ora, 
todas as pessoas que têm direito de vota•·, 
concorrem a mntl•iz, e cada um destes concol'· 
rentes leva a 8Ua lista nlli, porque é necessario 
que haja uma mesa que receba essas listas; 
todos nós sabemos que essas mesas sii.o formadas 
por aquelle somem que tem mais desembaraço, 
e menos acanhamento com o. desígnio de pôr 
nella certas pessoas, e assim são feitas todas 
as mesas, e que implrta .pois que· vão nomeat• 
aquellas pos,;oas que vão no papel, ou que se 
levão na memoria? Este ponto que tanto se 
tem combatido não vale nada, são palavras. 

Perguntar-se-ha, neste collegio houve ou havia 
coacção ? Qual foi porém o effeito desta força ? 
Os eleitores que leva vão . '!luas listas forii.o obri
gados a . fazer nova11, furão para suas casas? 
Não.. Suas listas forão recebidas. Quando· so 
tratou· da Bahia, appa.receu ·aqui a equidade, e 
não se fallou senão de equídade, quando alli 
de certo houve coacção, não se receberão listas, 
excluindo-se cidadãos, que. tinhão direito a votar 

. e a apresentare.m suas listas. Por consequencia. não 
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houve eoacção nenhuma, torüo recebidas as listas 
e se npurariio. 

Baseitio·se todos estes pompn!los argumentos 
que têm feito os Srs. deputados que talliio 
contra o parecer da commissão1 em uma justifi· 
caçiio, mas pur vllntura ignora alguem a maneira 
de <.I!H' ju'ªtiflcações? Não o ignorão, eu o sei. 
Depois âe que se trata, Sr. presidente 'l De an
nullat· uma eleição; e por que principio? Qual 
ó a razão? Níio posso de certo comprehender 
o motivo, pc;~rque se quer quasi á força dar por 
nullas essas eleições .. 

Se nestas eleições estão pessoas inelegíveis, 
entriio os supplentes, assim ó que se tem feito, 
e não annullar as eleições para se fazerem 
no.vas; das (\Uaes podião tambefll dizer: houve 
força, bo•1ve coacção etc. Ultimamente, os 'prin· 
cipios que tenho ouvido não me convencem por 
maneira nenhuma, de que se . deva .recll.sar o 
parecer da commissão, por conseguinte, afastemos 
uma discussão que ficará eternisada, por que 
cada palavra que escapa ao orador é objecto 
de um discurso, de um combate, e de virem 
outras muitas relações e histori•ts que não vilm 
nada . ao caso, e estas historias reproduzidas 
hoje como hontem o fo1·iia por mim, a por todos 

· os deputados ; desta maneira não haverá uma 
quests<> que não leve dias, e depois querem-se 
prorogàções, e muitas . prorogações ; peço, . e re
queiro pois á V. Ex., que todas as vezes que 

. o orador em seus argumentos se afastar da ma. 
teria, . o chame á ordem. · 

O sr. custodio 1>1a11 : -A materia está 
ésgotalia, mas direi que não l1a motivo para tanto 
sn estimulllr o illustre deputado que acaba de 
fallar. . . · . 

O. gue eu tenho a dizel' é, que nós annullamos 
ou. d.e.cla&amos nullas estas eleições em sue 
origem ; niio pod.énios pohi ratífi.car senão o que 
tem principio verdl!deiro. 

Estamos autorisados para verificar poderes, e 
ratificar o que se faz segu11do a lei, e .se . re
corremos á . soberania, essa · soberania foi quem 
nos constituio aqui para julgar doll poderes dos 
membros desta camara, assim se nós somos 
constituídos para isso, uma vez que 4~Jc;:idamos 
que o principio foi ntiUo, está tudo decidido. 

O Sr. Paula o !Souza: - Ell só quero 
que a eamara antes de votar, pr(). cure p. r .. e. scindir 
de . individualidades, que a. camara re:llicta na 
palavra lei, porq_uanto eu não vejo senão essa 
JUStificação, e nao sei se é verdadeir~, tanto 
mais porque não é denuncia que viesa~ ·. á ca
mara, mas uma queixa feita ao governo. Sup
pondo·a porém . verdadeira, não vejo que possa 
servir de docu~onto legal para s~ decidir cont.ra 
os ·eleitos ; v e] o que se cbamarao essas forças 
militares, mas não vejo coacção, antes entendo 
que as listas forão recebidas. Suppondo·se mesmo 
houvesse coacção era em uma assembléa paro· 
chial, que nada póde . influir, quando trinta e 
·tal)~as assemb\eas parochiaes legalmente proce
derão ; niio vejo na lei ·motivo por que se nn
nullem as eleições, por . esta razão espero que 
a · cauu~~ reflicta, primo que não hoúve violação 
de lei, ,sec~ndo se houve .coacção não . foi no 
collegio elei~oral ; portanto . nilo se póde dizer 
que a eleição é em geral nulla. 

Achando-se a mataria bastantemente discutidll., 
o Sr. presidente pôz à votação'-se se julgavão 
validas em · todo as eleições do Rio Grande de 
S. l'edro do Sul?- Decidia-se pela aflirmativa, 
ficando em conseqúencia prejudicado o resto da 
1• parte do requerimento, comprehendida nas 
palavras-ou em. parte. 

0 Sa. SECRETARIO LIMPO leu O seguinte pa1•ecer 
da · com missão de poderes: · · 

<I A commieaão de poderes tendo examinado o~ 

diplomas dos Srs. Rodl'igo Antonio Monteiro da 
Barrc.:i e Aureliano de Souza Oliveira Coutinho, 
deputados eleitos, este pela província de MinaR 
Gemas, o aqualle peln de .S. Paulo, ach011-0S 
conformes com as actas, e o~ tas com a lei, e 
por isso á a commJssão de pa1·ecet· que os ditos 
Srs. deputados · podem tomar assento. 

cc Paço da camara em 2 de Maio rle 1830.-Luiz 
Cavalanti.-.1. B. L. Fe!'!'eira de Mello.-A.. Xa
vie!' de Carvalho.-Muni:: Barreto.-Ernesto FeY'· 
r eira França. ,, 

Foi approvado o parecer, e n Sr. presidente 
declarou deputados aos Srs. Ro.irí~o Antonio 
Monteiro de Banos e Aureliano de Souza e 
Olivr.ira Coutinho, o primeiro J>ela província de 
s. Paulo, e o segundo pela da Mi11a:i Geraes, 
os quaas sendo introduzicJos . prestarão juramento 
e bem assim,o Sr. Augusto Xavier ele Carvnlllo, 
que ainda não havia jurndo, acbando-sa todavia 
approvado já o seu diploma. 

Teve lugar em seguimento;a}discussão da l• parte 
do parecer da commisslio de poderes, sobre a eleição 
da província do Rio Grar.de do Sul, relativa
mente aos Srs. Joaquim dtt Oliveira Alvares e 
Candido Bttptista de Oliveira . . Tomando t' palavra 
disse. 

o Sr. Erhesto: -Eu tenho duvida a. res
peito da elegibilídade do Sr. Oliveira Alvares, 
foi membN do ministerío que ha pouco foi de
mit:ido, por isso entendo que o seu diploma deve 
voltaT á com missão de poderes . para . dar _o ·seu 
parecer segundo os documentos que vierao do 
governo, a respeito do Sr. Clemente Pereira, 
como tambem a respeito do Sr. Salvndor. Pro
ponho porém, . que primeiramente . se trate do 
diploma do Sr. Custodio Bapti~ta, . sobre · O qual 
não se tem .suscitado duvidas. (Este requerimento 
não veio com a acta.) . . 

Pondo o Sr. presidente o requeriment{) ã v<~ta~ão, 
foi apoindo, mas não sendo approvado, pedio ~ 
palavra e disse · : 

o Sr. V'ascoJ;J.couo• : ~O adiamento at6 
que a commissão de o seu parecer sobre o diploma · 
do Sr. Clemente Pereirn, achava muito neces:iario, 
vamos poupar longas di!tcus,;ões. Os Srs. _9livei~a, 
e José Clemente, ambos estes ~enllores sao mutto 
suspeitOs (110 menos pará mim) · da inimizade â 
causa do Brazil, e sendo neces!IBJ:"iO darei as 
razões, porque julgo estes dois 11enhores tão 
iden ti.licados. 

o Sr. cus~odlo x:,u~s :- OpponLo·me .ao 
adiamento, porque não é justo que deixemos de 
ouvir as razões do Sr. José <;:lamente Pereira. 
E' uma questão de t11nta importancia que a sua 
defeza nos põde ser muito util. O nosso empenho 
á descobrir a mão occulta que tramou contra a 
constituição e . liberdade, . e ninguem melhor nos 
póde dar escl~recimentos. 

O Sa. ERNESTO: - Peço a . leitura da acta da 
segunda sessão preparatoria, julgo o adiamento .9-ue 
propuz pr:ejudicado .com o que· .se Vj!Qc!lq· entao a 
este respetto. 

Fez-se a leitura da seta. · 
Sendo o adi11mento . 11poiado e ·vencido em con

sequencia do que, entrou em discussão, ~ ~i 
approvado sem debate o parecer da comm1ssao 
de poderes relativo ao diploma do . Sr. C.!llldido 
Baptista de Oliveira a quem o Sr. prestdente 
declarou deputado e que immediatamente pl'e!ltQ~ 
juramento. 

Seguio·se a discussão da 2• parte do mesmo 
parecer concernente ào Sr. Salvador José Maciel, 
e toll\ando a palavra disse : . 

o sr. Paul.a e Souza : - Parece·me que 
o parecer da commissão não . está bom fundado ; 
quando a camara elege uma co~m,issão é. para 
esta apresentar uma base que facth.;Q o ~JBU JUizo. 
Diz a commissão que é de publica notoriedade 
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quo um Sr. deputado 'eleito trahall10n contra a 
nossa independenci~, mas cumpria que n 1:om· 
mi~são desse a base dtjstn notoriedndd o tbcu, 
mento legal provado com trrstflmunhtM p11m a 
camara fund•lr-sc, a commis:~1io fultou ao Rystema 
da casa não apresentnndo bases para fttndar a 
discusslio, o di r. que . ó notorio, mns eu .nun~n 

·ouvi (;ll!ar nes~e facto, porqno como n lustona 
do tempo tem sido · muito multiplicada, uiio sei 
em que época foi etc. 

Portanto, a cornmíssiio devia oncarregar·so de 
facilitar os meios para a · camara formar o seu 
juizo, acr~riando testernunhns para sa conhccP.r se 
este homem é ou não brazilairo, e se é veritlíco 
esse facto. 

o Sr. cu:vn1cont:L- Observl)u-so que pelo 
regimento se deduz eslar a commissiio lígB!Ia a 
dar utri pnrecer decisivo, a ·commíssito nrio tinha 
a base deste parecer, e eis p~~que !li'il? estabeltjce 
determinadamente a sua opm•ao, eo diz que é d11 
porecer se exíjiio os documentos e provas, n falta 
aos quaes a impedio de apresentar uma opanião 
dcfinitfva ácerca do que até a~ora só é constrmte 
pelos períodicos. Diz-se tambem se1· facto não 
estar o Sr. Maciel no Brazil, isto é, em .territorio 
livre ao proclamar-se a independencia, requi~ito 
este indispensavel pela constituição, mas ainda 
aqui a commissiio se vío sem . provas e agora as 
exige, O mesmo Sr.. deputado eleito que se acha 
presente, creio á vista destas imputações que tem 
obrigação çle defender-se. Niio se pôde pois julgar 
p•n méra pre~umpção. A constituição deixa a 
classi1ic$ção de um nascido em Portugal como 
cidadão brazileiro, dependente de . um facto que, 
segundo penso, ainda. não está provado. · 

Quanto á observação . aqui expendida sobre a 
inquiriç.ão . de tllªtllmunbas pela com missão o regi • 
mento não o permitte, e portanto só ordem expressa 
da camara o póáe determinar. Eu mesmo, emfim, 
niio posso votllr nem pró nem contra. A camara 
pôde em conseq11encia mandar ao mesmo Sr. de
putado eleito Maciel apresente as provas e docu-
mentos que tem. · . . 

O SR. CosTonxo DIAs (pela, ordem) : -Sr. pre
sidei1te, · it"Vistã "do !'!X posto é j11stcrque . fique adiada ·· 
a questão do Sr. Maciel, nós tememos muito que 
se tome uma dt:liberação precipitada. 

O Sn. PA-ULA. E Soo;r,1, ; -0 meu requerimento 
é que está em discussão e vem a ser o mesmo 
que adiamento, e se é preciso eu o remetto á 
mesa por escripto. 

Veio á mesa a seguinte emcncla: 
11 Que volte o pllrecer da commissão para elliL, 

ouvindo ao Sr. deputado eleito c colligindo provas, 
apresentar-nos um parecer decisivo. - Paula 
Sou.::a. 11 

o Sr. custodio .Dias:-Eu requeiro se trate 
primeiro sobre o meu requerimento do adiamento, . 
se elle })assar. escusa-se mais discussão relativa 
ao Sr. Maciel, porque hoje é a . ultima sessão 
preparatoria, e por isso não se vencendo o adia· 
mento a commissão á quem vai esse requerimento, 
deve dar hoje mesmo o seu parecer, ainda que 
uma commissão da sessão ordinaria é quem ba 
de decidir este negocio ; portanto, deve-se discutir 
primeiro o adiamento. 

o Sr. :X:.av!er de c~r~ªlho:.~Já se disse 
que a ·com missão vio·se nesse · embaraço por não 
ter provas presentes. Tem suspeitas e suspeitss 
muito odiosas, suspeitas notadas em papeis pu· 
blicos, entretanto a commissão nil;o tem dados 
capazes para decidir-se e appella para o juizo da 
camara. 

Como pois, ·se diz que a com missão é · obrigada 
a interpôr o seu parecer ? E' preciso que a camara 
lhe determine a maneira porque ella se ha de babj
litar para isso, esta maneira já lembrou um Sr. 
4eputado, e é que a commissão podia . chamar 

te;;temunhas . e inquíríl-ns, e mesmo a esse sr. 
depntn.Jo nomFJnuo, •Jntiio pó:!e ~cr, mas antP.s que 
n carnfn'a o determinn!lse 11110 podia a commil!~ão 
faxor isso. Onlenu·Sll ll •;omrnisstiiJ, clla obedecerá. 

J...cu-so a emenda do Sr. Paula e Souza que r o~ 
apoind11. Enr consoqucncia dis11o 

o Sr. CuRto<llo OlaA:-En proponho o adin· 
mento para a espera da1 sessão ordinaria porque 
não podemos 6spcrar pela decisão desta com missão. 

o S1•. V<lSC '.>ncollo:o;r : - Este adínmentli é 
índifipcn~ave\, e lo~o que se installal' a ses~~o 
oruinnria d&ixa de cxi:~tir esta commis'lão quo nao 
pódc interpór iloje tnllsmo o seu paa·ecer~ por con
sP.guintc o adiamento é indispeusavel. Depois lla 
de noanear-se uma commís.,i'io para dar sobro 08ta 
mntel'i'n o snu parecer, e dP.sejavn mesmo que. o 
ti r. deput.Hio eleito Stllvador J,Jsé Muciel com.mu· 
nic•asse a essa commis:;Hio os documentos que t1ver 
em contra!'io sobre a denuncír1 que o anno paasado 
n~sta camnra deu <.1 Sr. ministro do imperio .rosé 
Clemente P ereira, qu<J attribuio ao Sr. Salvador 
José Maciel projectos crtl princípios ·de projectos 
para a acclamnção do abs•tlutisrno. E' iudispen· 
savel que o Sr. M.acíel apresente nesta parte as 
snas provas e mesmo sobre a qualidade de cidadão . 
brazileiro ou na'io brazileiro, e tambem quanto á 
sua . qualidade de atfecto ou uão afftlcto ao systemli 
constitucional. 

osr. :Maciot:,.,..sr. presidente, ()U queria por 
na commissiio os meus documentos sobre a 
accusação de não ser cidadão brazileiro e outros 
sobre isso de absolutismo ou não sei o. que é. 
(Risadas.) Porqua não estamo:~ acostumados a fallar 
nestas asscmbléas, e lá poderei satb!azer quer 
sobre uma quer sobre outra accusação. 

O Ss:>. Paula c Souza:-l11d0 á commissão 
actual võ·se que não é possível o decidir-se hflje; 
Quando víer a sessão ordínaria passão estes papeis 
a outra commissão, e o primeiro acto é revahdar 
as çommissões existentds. Approvando-se o meu 
req11erímento cbegavamos a este tempo que é 
mais breve, e ficando a•Jiado demora-se mais 
tempo; é muito necessario que neste negocio se 

-pense e se j!ligue muito maduramente. 
Veja-se, que vamos julgar do direito · que um 

homem tem 4e f:!Br cidadão ou não, e tambem 
prevenirmos que 'U!Il homem não . cidadão tenha 
assento nesta .casa, )pgo, como poderemos passar 
sem que vá á commissão para se julgar n tempo 
este m9u requerimento? Não entro na 2• parte 
da susp(lita de absolutismo. 

Sendo pelo Sr. presidente posto á votação o 
adiamento, foi apoiado e vencido. 

O Sa .. SEcam'.uuo LIMPo leu o parecer da com· 
missão de poderes abaixo transcripto: 

« A commissão de pocleres a quem foi presAnte 
o officio do ministro e secretario de estado dos 
negocias do imperio, e aeompanhn as felicitações 
dirigidas ao governo de S. M. Imp&rial pela camara 
municipal e conselho geral da província de S. Paulo, 
officio•do conselho geral çla província de Minas Ge· 
raes, participando a sua instal!ação e •) gradual pro
gresso do systema con!titucional naquella província, 
e respostas, dadas pelo ministro competente tendo 
igualmente em vista todo:> os outro;, documentos 
concernentes á província do Cearã, para sobre todas 
estas peças officiaes interpôr o seu parecer, ouvindo 
o autor do requerimento o Sr. deputado Custodio 
Dias que as . e:r:igio, e aquelle a quem ee refere 
o mesmo requerimento, o Sr. deputado eleito José 
Clemente Pereira receiosa de omittir qualquer 
circumstancia talvez essencial, julgou do seu dever 
apresentar . á consideução da camara a leitura de 
taes officios, não . tanto para fundamento do seu 
parecer como para esclr1recimento da camara em 
negocio de tanta importancia, e por cuja 4ecisão 
os habitantes desta capital e certamente os de 
todo o imperio .solfregos esporão. · 
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<<Bem previa.a commissão que o ministro a quem 

nunca faltou a ousadia para rospetidas vezes ferir 
a constituição do impedo, e talvez de todo anni· 
guilal-a, teria tambem a prevenção de occultar 
tudo quanto pensasse lhe fosse prejudicial. 

<t Como pois de todos os documentos apresentf'ldos 
{L commissão se ache algum que, no pensar da 
commissii.o , possa obstar ao reconhecimento do 
Sr. J o só Clemente Perr:ira como deputado pela 
província do Rio de Janeiro, ella ratifica o seu 
pat·ecer anteriormente. dado emquanto aos Sn. 
deputados por esta província. 

" Paço da eamara dos deputados, 2 de Maio de 
13aO.- Muni: Barreto. -Luiz Cavalcanti. -
Augusto Xavier de Cm•t,alho.- José Bento Leite 
li'errei,•a de Mello. - Ernesto Ferreira França, 
vencido.» 

o Sr. Paula c Souza : - Sr. presidente, 
parece que essa resposta do governo dada pelo 
minilitro actual está muito boa, e earece de justiça 
que se podia ·dar uma significaçao do quanto é 
boa esta resposta do governo. \Apoiado.v.) 

O Sa. SECRE'l"A.RIO leu os officios · do presidente 
do Ceará e· documentos. que acompanhavão o 
parecer da commissão. (Não· vierão Cllm a acta.) 

O Sa. VA.scoNCELLns:--Não ha J:espostas qo llli· 
nisterio a esMes CJfficios? 

0 SR. CARNEIRO DA. CUNHA.:-Não ha mais ofticios 
do Sr. Clemente Pereira em resposta, ha um diri· 
gi::!l) no ministro da jusLiça ácerca deste negocio 
para que por aquella repartição tomasse as pro· 
videncuts que C\lnvenientes julgasse. 

O Sa. PAULA. E SouzA.: -E não appareee ofiieio 
desse mesmo seuhor para a repartição da guerra 'l 

O Sa. CARNEIRO DA. CUNHA.:- Não; porque elle 
mesmo era o ministro da guerra. nesse tempo. 

O Sn. PAULA. E SouzA.:-.E não apparece officio 
clelle alll que suspendesse a esse homem do seu· 
posto? 

Os Sns. DA. CoMmssio : - Não. 
O Sn. VA.scoNc~LLos : -E não houve resposta 

do governo senão ao officio de 25 de Agosto 'l 

O Sa .. BA.nRETO : - Ha só o officio do Sr. Cle · 
mente Pereira que era ministro do ímperio diri
gido ao ministro da justiça e outro. do actual 
ministro do irnperio, para não pôr em pratica o 
decreto da suspensão das garantias e approvando 
as médidas preventivns que o presideute da pro
víncia tinha adoptado. 

Continuando-se a leitura dos documentos que 
acompanha vão o parecer da commissão deu a hora, 
pelo que os Srs, José Custodio Dias e Vascon
cellos requererão a prorogação da sessão, o 1• até 
ás 4: horas e o 2• at~ ftnalisar-se a leitura dos 
documentos a que se remettia o parecer. 

C Sn. PRESIDENTE· poz a votos o requerimento 
do Sr. Vasconcellos que foi approvado, ficando o 
outro prejudicado. 

Lerão-se em. consEquencia os ditos documentos, 
CJ que findo, requereu o Sr. :Muniz Barreto que se 
prorogasse novamente a sessão para poder o accu· 
sado expender a sua defeza ; mas não se tendo ven
cido, o Sr. presidente tendo prevenido á. eamara de 
que no dia >'éguinte deveria reunir~seno senado pelas 
11 horas, levantou-se a sessão depois das duaslioras 
e meia, e deu para ordem do dia 4 de Maio : Na 
fórma dt• regimento. eleição da mesa e nomeação' 
da c(immissões. -.José da Costa Carvalho, pre· 
sidente,-Joaquim Marcellino de B'-ito, secretario. 
-.Antonio Paulino Limpo àe .Abreu, secretario. 
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AS~EMBLÉA &ERAL LEGISLATIVA 
EM · 3 . DE MAXO D:E 1830 

PRESIDlilNCIA DO SR. BISPO ÓAPEI,LÃD-MÓ:R 

Reunidos os ~rs. senadores e deputados pelas 
11 horas e me1a da manhã na sala das scs.ões 
do senado, forão nomendos á sorte para a de
putação que deviB receber a S. M . . o Impera
dor, os . Srs. <Jeputados: Antonio Franci11co de 
Paula Hollanda CBvalcanti , Francisco Xavier 
Pereira de Brito, · Erriesto Ferreira FranÇa, José 
Ribeiro Soares da Rocha, Antonio Pereira Re
bouçtts, M!I,JIOIJI Pac:he.co Pimentel, José M•lrti
nia1}o de Alencar, Joaquim Marcellino de Brito, 
Venjlocio Henrigues de Rezende, Antonio Pinto 
Cbicborro da Gama, José da Costa Carvalho, 
José RebeUo de Souza Pereira, Augusto Xnvier 
de Carvalho, Jgnacio de AlmeidR Fortuna, Ray
mundo José da C:mha Mattos, João Mendes Vianna, 
Tiburcio Valeriano da Silva Tavares, Joaquí:n 
Fr.ancisco .Alva.s Branco Muniz Barret'l, Lui?. 
Francisco de Paula Cavalcanti, Miguel Calmon 
du Pin e Almeida , Antonio Paulino Limpo de 
Abreu, Joaquim Marianno de Oliveira Bello, José 
Ma.ria Pinto Peixoto P Honorato José de Barros; 
e os Srs. senadores José Teixeira ·da Motta Ba· 
cellar, Patrício José de Almeida . e Silva, Pedro 
José d" Costa Barros, Lourenço Rodrigues de 
Andrade, marquez de Baependy, José Joaquim de 
Carvalho; José Saturnino da Costa Pereira, mar
quez de Pa•·anaguá, marquez de S. João d:1.Palma, 
marquez de Aracaty, marquez de Jacarépagu4, 
Manoel Caetano do Albuquerque, barão de .Itapqil, 
visconde de Congouhas do Campo. 

Ao- meio d1a annuncion-se a chegada dQ S. ~
Imperial, e sahio a espera. l·o á pqr~a do edificio 
a .depntaçAo nomeada. 

Entrando na sala, abi foi recebido pelos Srs. pre
sidente e 1° e 4o secretarias, os quaes unindo-se 
á deputação acompanhárão a S. M. Imperial 
até o tbrono. 
. Logo que Sua Magestade tomou assento e 

mandou assentar os Srs. senadores e deputados 
prllnunciou a seguinte. 

FALLA 

« AugustÓs e dignissimos senhores represen· 
tantea da nação. 

cc Cheio de prazer venho abrir a primeira sessão 
da segtwda legislatura deste· imperio, e muito 
folgo, . podendo annunciar á assembléa geral le
gislativa o meu consorcio eorn a serenissima 
princeza D. Amalia Augusta Eugenia de Leuch
temberg, actual imperatriz, minha muito amada 
e prezada mulher. 

te Com · a desejada vinda de minha augusta 
esposa teve lugar o regresso da joven rainlla de 
Portugal e Algarves, minha amada e querida 
filha, que 1 não abandonando ·. a sua causa), ora 
se aeba debaixo . da minha protecção e tutela: e 
po&~.!L!l.ue _e_11 na .gualidade ~e._ pai ·e de tutor, 
iieva · defender a causa .da mesma soberana, 

todavia serei fiai á minha palavra dada á assem
bléa, ··de não comprornetter. a tranquillidade e 
inleresses do. Brazíl em eonsoquencia de negocio& 
de Pol'tugal. 

« Ao . vosso ·cuidado e philantropia recommendo 
os emigrados portuguezes, que, tendo precedido 
e mesmo àcompanllado á sua legitima rainha, 
se acbão nesta córte carecidos de soccürro:~. 

cc Muito me lisongêa poder . eommunicar á as
sembléa geral que contmuão firmes as relações 
de amizade e l1armonia, entre mim e os mais 
soberanos, e estado de um e outro bemisphepo. 

« Tratados de · commercio e navegação com el· 
rei dos Paizes Baixos, e . com os Estados-Unidos 
hei ratificado. Cópias autbentícas destes llctos já 
vos foriio apresentadas pelo meu ministro da 
repartição · competente . no fim da ultima · sessão 
da Jl&Ssada legislatura. 

cc Eu me congratulo comvosco pelo socego que 
reina . em toda~ as províncias do imperio. · 

cc O meu ministro e secretario de estado dos 
negocios da .justiça, na fórma que a consti· 
tuição manda, vos ·(ará saber os motivos que · 
obrigárão o governo a suspender temporariamente 
algumas das ganmtias individuaes na província 
do Ce~rl\- . . 

cc Vigilante e empenhado·-em manter a boa 
ordem, é do meu mais · ri~oroso dever lembrar
v. os. a.. necessidade . de repr1mir por . meios legaea 
o abuso que continúa a fazer-se drL liberdade 
da imprensa em todo o imperio. 'Semelhante 
abuso ameaça grandes males; á assembléa cumpre 
evital·os. · · 

cc Os negocias de fazenda e justiça que por 
mim tautas vezes têm sido recommendados, ae
vem merecer-vos todo o zelo e cuidado, q11e a 
nação espel'a encontrar da parte d~ seus repre• 
sentantes. . 

te O melhoramento destes dous ti() lmJlortantea 
ramos da publica administração, é de um interesse 
vital para a prosperidade do imperio. 

cc O exercito e marinha não podem deixar de 
merecer tambem a vossa attoloção; aquelle carece 
de uma organisação vigorosa e regular; esta 
requer algumas reformas indispensaveis. ·A si· 
tvação geographica do imperio. act>nselha como 
prudente e necessaria a conservação de forças, 
tanto de mar como de terra. · 

" O trafico de escravatura cessou, e o governo 
está decidido a empregar ttodas as medidas .que 
a boa fé . e a humanidade reclamão para . evitar 
sua continuação debaixo de qualquer · fórrna, ou 
pretexto que seja : portanto julgo· de indispen
savel necessidade ini:licar-vos· que é conveniente 
facilitar a entrada de braços uteis. Leis que 
autorisem a distribuição de terras incu~tas, .e 
que aftnneem a execução dos ajust~,. Mto$ com 
os colonos, seriiio do manifesta utjlicl!~de . e de 
grande vantaaem para n nossa ipqustria ~m geral. 
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« A educação da mocídflde que tem constante· 

mente !!ido o objecto de miullll imperinl t~olici· 
tude, requer. toda vossn attenção. E' mister 
que os princípios da religião catbolica apostolica 
romana que professamos, e que os preceitos 
da moral christã sejiio cuidadosamente ensiuadtJS 
e praticados n·1s escolas elementares em todo o 
imperio. 

" Eu deixo á consideraçiio desta assembléa as 
recommendações que acabo de fazer-lhe. Conno 
na sabedoJ•ia e patriotismo que devem presidir 
aos trabalhos da presente. sessão, e que podem 
attrahir sobre os Jegislad<>res as bençãos de todo 
o Brazil reconhecido. 

u !\ugustoil e dignissimos senl1ores represen· 
tantas da nação. Cúnto corn a vossa r.ooperação. 
Mostrai que sois brazileiros, que só tendes em 

I vista o interesse geral do B1·azil, a consoli
daçiio do Rystema monruchico constitucional te· 
presentativo e o espl~ndor do meu imperial 
throno. 

" Está abortB u sessão. 

cc IMPERADOR CONSTITUCIONAL E DEFENSOR PER· 
l'ETUO DO DRA.ZIL. )J 

Terminado este aeto, retirou-se S. M. Impel'ial 
com o mesmo ceremoníat com que havia sido 
recebido e i mmediatamente se levantou a sessão. 
-Bispo capellllo·mór, presidente.- Bento Ba?·· 
ro~o Pereira, lo secretario. -Luiz Joa.qUif!t 
Duque-Estrada Furt!ldo de Mendonça., 4° se
cretario. 
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Sessão em 4 ele ltlalo 

PRESIPENCIA DO SR. COSTA. r,:ARVALHO 

Feita a chamada ás 10 horas, acharão.se prA· 
sentes 68 Srl!. deputados, faltando os Srt~. Paula 
Barros,. Calmon e Lcdo. 

Aberta a sessão, leu o Sr. secretario Limpo 
de Abreu a acta da. sessão antecedente, que foi 
approvada. 

O meRmo Sr. secretario deu parte existir sobre 
a mesa um diploma do Sr. Diogo D11nrte Silva, 
deputado pela província de Santa Catharina.
Ficou para ser remettido á commissão de po· 
deres que se nomeasse. 
- Procedeu-lfe á eleiQiio da mesa e sahirão eleitoR: 
para presidente, o 8r. Costa C·1rvalho com 45 
votos; e obtendo para vice·presidente, o Sr. Limpo 
de Abreu l7 votos, e o Sr. Araujo Lima outt·os 
17 votos, e não sendo a maioria, .procedeu-se a 
segunt;lo tlscrutinio, e ficou eleito vice-presidente 
o Sr. Limpo de Abreu com 3~ vc•tos. 

Recebidas as cedulas para· a nomeação dos 
secretarias, pedio a palavra e disse 

o Sr. Ferreira de. l\'Iel.Io: -Sr. presi· 
denti>, julgo agora opportuna a occasiiio pnra fazer 
uma indicaçno. Os trabalh"s da pas>~ada legi:s· 
!atura mostrão ser necessarin que o Sr. lo se· 
cretario desta camara SHja elAito por toda a 
sessão~ Os nossos trabalho,; exigem experiencia 
dos neg.Jcios da secretat·ía, e ó evi•lcnte que um 
secretario .nomeado por um mez, .não pódo neste 
espaço adquirir o exacto conhflcimento do anda
mento e P.Xperliente desta sacrctaria, tanto ml\h! 
que· urge pot:derar o ma11 estado de!\ ta. secret\l.ria 
r1ue se tornou patente nestas ultimas se~sões 
prepnratorias. 

C.111vencido poi~ da necessidade qut;~ h!l de no· 
meal'•Be o Sr; 1 o :;ecretnrio p:~ra tu da a sessito, 
eu mando u,y,. requerirne:1to á . mesa para. que 
estl\ nugush c1unar,, o tome em con~idera•;iio. 

Foi á mesa o .requerimento do Sr. Ferroira 
de Mello, pnra que o 1° secretario fosso eleito 
por toda a selisllo. 

O Sn. Pn&BIOE:'<ITE propóz a urgencia, o sendo 
apoiada, disse 

O Sn. V.>sco:.;c&LLOS: -Sr. pt·csldllnte, sou de 
opinll\o q1111 MO Chrmo pl'imolro 11 mos••• dnpnis 
pud1m\ tl'lltAr·so ria. eloiçilo por tnda n ses.~:io ; 
pelo omquanlo julgo niln tom lug•u·. 

O ~n. FEmuemA o~e 1\hLLo:- Convl)nho em 
CJIIO ft•jllO ro~ot·v.ulo pat•a uopolri. Pelo ernquantn 
•tulz Hómontrl onunclnr o meu pensamento, e 
portnnto n'11utra occnsluo se tratart'l do meu 
requerlmon to. 

O Sn. P.\ULINo Dle ALBUQUERQUE:- Occorrêriio· 
me as mosm•IS raz3es que expendeu o Sr. Fer
reira de Meu,,, o sou illl opinião que se trate 
jâ. deste ne):!ocio antes de saber-se qual· é esse 
lo secretario. 

O Sn. PAULA. E SouzA:- Emquanto a mesa não 
está f,lrmada, de nada se deve tratar; ll julgava 
ser rneihor se reservasse essa indicação para ter 
lugar para a outra utesa. 

O Sn. PRESIDENTE consultou á camnrn, e re
solveu-se que ficasse para outra occasiiio. 
. Farão eleitos : para 1• secretario o Sr. Mat·cel· 

Imo de Brito com 5B votos ; o Sr. Corrêa Pa
c~eco para 2o. com 30; para 3•, o Sr. Mendes 
Vtanna com 23; para 4o, o Sr. Vieira Souto 
com 19; e para supplentes, o Sr. Luiz 011valcnnti 
com 15, e o Sr. Muniz Barreto com 1-1. E então 
pedio a palavra 

o Sr. Maia:-Tenho de dat• conta á camara 
d~ minha com missão do anno passado. Nll . in· 
tervnu,, destll sessão recebêrüo·se v11rios otllcios: 

TO~O.l 

do ministro e secretario de estado dos negocias da 
j ustir;a com o . autographo de uma resol11ção; 
do . minisLro ãa fazauda com o autographo de 
uma lei. Recebêrfio·se tarnbem ortlciils de vnrias 
autoridades: de juizos da. paz, carnaras · munici· 
paes, etc.; alé~n desses offlcios recebi mais outros 
do expediente de algumas das secretarias de 
estado. Posso certificar á camara ter-se attendido 
á consideração q11e me competia pela nature~a 
dos. negocias de que esta camara me tinha de
terminad(l tomasse conta no intervallo das Sf'S
sõfls (e duas vezes que me .faltárdo), eu re11lamei, 
e fui restituído á dignidade que esta camara me 
havia confiado. 

Agora devo dar parte á camara que a sscre
taría se compõe de um official·maíor, que é ainda 
interino, de nove officiaes · e~criptur!lrios, oito que 
existiüo já antes do fim da sessã') passada, e um 
que foi m·mdado pelo governo tl ·veio jã. depois 
que a sessão se tinha fechado ; assim como po
derá mandat· muitos outros·, visto que não tem 
passado o projecto sobre se estabelecerem estes 
lu~ares de secretaria. 

Como encarregado· da. · dil·ecção dos Diarios, 
tambem devo participar á camara que, por tudo 
que !oi feito na sessl:o pas,;ada, não quero con· 
tinuar na direcção; por isso é necessario que a 
camara providencie. 011 tacbygraphos são os 
mesmos, continuando na fôrma uo regimento quo 
a camara houve por bem apnrovar, por conse
quencia na fQr>n~ que a camara já determinou. 
Na. secretaria fez-se tambem um índice dus leis 
de todas a~ . qu·1tro sessc11s que se imprimi (I 
e uistribuio pelos Srs . deputadiiS: fez-se tambem 
uma demonstraçiio do estado em que se achão os 
projectos de lei, requerimentos e índicaçõe:> que 
f,rdo apres.mtadus a camal'll durante a Set~são 
dr1 1829, a qual mando . á· mesa. 

D~p!lÍS do que mandou o Sr. deputndo á mesa 
torlos os papois que accusou no seu discurso. 

Forão mtroduzidoa com ns formalidades do 
costume, os Sr;;. deputados Manoel Maria .do 

.Amaral, pela Bahia; Antonio José do Amaral, 
por est'l província do Rio de Janeiro; e o Sr. 
B •pti:~ta CnAtano de Almeida por Miuas Geraes, 
os •1uaes Sra. prestárão juramento e tomárão 
a~sento. 

Lou·se um offlcio do· senndo, remettendo por 
cój.lia, n !ttlla do throno da sessão imperial, 

Propor. n St•, presidente, so a commissiio pura_ 
re•ligit• o voto de graças seria de 3, 5, ou 7 mern· 
bros, o como ninguem tomasse a palavra, o Sr. 
pr<Jsidcnto propoz so seria de 5? Assim se re
solveu, mas p"Jindo a palavra dis:>e 

O Sn.. X,\viEn. DE CAnVALHO:-Estã. n!\ mesl\ o 
diploma d·• · 8r. aeputado por Santa Catharina, 
que S•l ucl1a pre,.enttJ, é necessario que elle seja 
vistu interinamente na commissão de pot;leres, e 
para esse etro~ito eu mando á mesa o meu reque· 
rimentr), (Foi á mesa.) 

O Sn. Lnrpo oE ABREU: -E' preciso que vá {, 
commissiio que o devA verificar, sobre a qual 
ngora a camara está em nomeação. 

O SR~ Luxz CA.VALCANTI :-Eu insisto no reque
rimento do Sr. Xavier de Carvalho, para que a 
camara . permitta. que esta ·mesma com missão 
possa Jar se11 parecer sobre e::;te diploma, em
quanto· se vota para nomear outra commissão; 
entretauto não se pratica isto senão çom e§te 
Sr. deputado que está abi: portanto requeiro que 
possa ir este diploma á mesma commissão em
quanto se não nomêa outra. 

O SR. XA.VIER DE CARVALHO: ..:.. QuerÓ que se 
:1omêe a com missão de poderes i mas por ol'a 
suppm esta o serviço, })ara entrar este Sr. de
putado que está dentro aa · casa. 

O Sa, PAULA E SouzA.:- O regimento ordoM que 
primeh·o su proceda a noment· á commissão que 

9 
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dovo formar n rc~pa~ta {t fnlla dú throno; rnn~ 
concordo qcHl a r:ommís;cio existente de o seu 
parecer sobro eRte uíplomn. 

Consultando á camnra o Sc·. presidente, rleci· 
rfio·se quo ' o diplomn. olo Sr. dllpULndo Díot;n 
Dnarte ::lilva fosse rmnettiuo 1'1 respectiva com· 
missão. 

Procedendo.so ú nomeação tln commíssiio pnra 
redigir o votll . de grnt;fiS, fcmio oleitos os ::lrs. 
Ribeiro de Andrc.rla com .t:J votos, Vasccncellos 
com 39, Paula e SLll!Za com :34, Fcijó com 25, e 
Limpo de Abreu conc :m. 

O Sn. SE<':RETA!<IO iflu fi seguinte parecer: . 
cc Foi visto na cnmmiS!!Iio de podc!res o d1• 

plllma do Sr. olaputado eleítn Diog•> DuartoJ 
::lilv~ peln provinçia do Santa Cathurina, e como 
estPjtl conforme com a acta g-e•·al, e esta com a 
lei, é de parecet· a commissão que póde tomar 
assento. 

cc Paço d'a camnra do;s deputarli)H, •1 de Maio 
elA 1!'1:30. -Muni; Barreto. - Erne,çto . Fel'1'eÍrll 
F1·ança,-I-uí; Cavalcanti.-Auguslo Xat:ie:•· de 
ca,·valho.-J. B. L. Ft!l'l'eÍ?'a de ;.iiellO.II 

Foi apprnvac.lu, c ,.;enrJ,, introduzido o mesmo 
Sr. deputado com as formali•lndes do eslylo, 
prestou juramento c tomou assento. 

O Sr·. Cust.odlo Dl:::a.s:..;...As províncias do 
Piauhy, Maranh:io e Pará, n:io tem aqai reprcl· 
sentaute algum-; portanto éu mando á mesa este 
requerimento, o peço a v. Ex. mnndal,o á com· 
missno competente para, sobre elle dar o Beu 
parecer • . Requeiro a urgcncía" se a camara appro
var. 

Foi á mesa o seguinte requerimEnto : 
ci Requeiro que a com missão de poderes re· 

vendo as netas e papais ·relativos á eleição da 
província do Pará, informe á esta camara do 
t<eu estado interpondo pareco1·.-0 deputado Cus· 
todio Días. » 

Sendo apoiada A vencida a urgencia sem de
bate, roi approvado. 

O Sr. El'no10to:- Peço n palavra, Sr• 
presidente, para ofl'crecer um requerim6nto. ur
gente. 

Como o . Sr. José Clement~ é eleito dc;putado 
desta província, e está impedido emqua .. to se 
trata da sua impossibilidade, proponho. que so 
ehnmo o supplente, que creio é o Sr. l\fanoel 
José de So,uza França, porque· as instrucções 
mandiio qne entrem ·os supplentes -~.-impedi· 
mento.1 temporano ou etr~ctivo; e como elle está 
impedido ao menus ternporarinmento>, por .isso 
cro•io que se deve .chamnr o supp!P.nte. 

F,li á mes11 o r.:qucrímP.nto uo 8r. deputado: · 
e sendo apoiadc\ a urgcncia, entrou em discus~ão i 
tomou a pulnvra · 

O Sr Paula. o Souza.:-Eu tambem qucrin 
votar pela nrgencia, · mas cuido uãu t~r . lugar. 
Estavamos nas sessões prPparatoria:o; discutindo 
sobre a elegibilidade . do Sr. Clemente PoJt'•Jira; 
interrompeu·~e esta discussiio, e o Sr. deputndo 
não pôde tomar assento i por isso que ainda se 
não decidio. 

Nas mesmas sessões preparatorias tambem 
houve um requerimento para que · fosse a uma 
commissão o negocio do Sr. Salvador José MaciP.l, 
que tambetn tlcou adiado : ora, presentementH 
est~ no111eada a com missão de· .poderes, ou está 
approvªdª a çommi~~iio 4~i! p9deres das prapara
torias, entramos em novos trabalhos, e par.;ce'me 
que o primeiro tràbalho que temos a · fazer é 
decidirmos este negocio. 

Não quero votar pelo requerimento do Sr. 
·deputado : chnma-se ã assembléa o supp\eute 
quaudo ha impedimento legitimo do deputado 
ordinario; mas aqui ainda não ha impedimento, 
a.inda ae está discutindo : por consequencia é 
preciao decidir o requerimento que esta nll mesA 

a J'espP.ito rio Sr. Josó CI(Jrnentc, trllta-so poii4 
da dist:nssã<l arliad:c, o Lnnl.o mnis que depois 
vlráii pr()j•·I:L•IS o outr .. s lrabn1hos: e prP.Silnte· 
mP-nte só temos n faz•l r comm iHsões ; portanto 
rtlquP.íro que se vot•• sobre o meu requerimento. 
que HC trn!ll da cliscussiio sobt·e flri Srs •. José Cle· 
mcnt•l !'P.reit·a, ::lalva•Jor José Maciul e .foaquim 
dd Oliveira. Alvares, quero qc113 se tvmtHn pr11vi· 
dencius, que elles sej:io ndrnittidos para discutirem . 
A dnrcm as sun>~ razões, ' porque não os havemos 
de julg•r ~em os vuvir. 

O Sa. 1~ S&r.Rt.:TAmo le11 o requerimento do 
Sr. Pauln e !:iouza. 

o SJ:", E1•ncsto :- Nno f'ei a que proposito 
veio uastc discurso n . meu requerimento, cuja 
urgencia já fo1 approvada. Tauto está impedido 
o ::ir. José Clemente, que eliA ainda aqui não 
entro11 : então não sP.i o que 11uer dizer impedido; 
ellP. aqctí nÜ(> está, ó por que algum impedirnenio 
emburac;a a sua ~:ntrada ; portanto elle está 
impedido. 

O SI:'. V:::a.sconcoJ.lo,.;:- Sr. presidente, 
não .approvei a urgcncia porque entendo que bo. 
outros .negocias mais urgl!ntes; com tudo nomêA·se 
a comrniriSãol que hn olé dar o seu parecer sobre 
o Sr. S>tlvador José Maciel, o trntn1· dn elegibi· 
lidarlo dos dnus Srs .. José Clemanta Pereira e 
Joaquim de Oliveira Alvares; mas parece-me que 
temos objectn sohi'Cl a mesa mais interessante: 
O Sr. deputado Maia deu conta . dos trabalhos 
que .tinha tido tiurant•l o intervallo da;; sessões : 
é necessario que ~e officie ao ministro da fazenda 
sobre a impreRsào dos objectos concorrentes a 
e;;ta camara ; é necA_:;~at·io tratat• da publicação 
dos nos:!os trabfllhos ; e estes objectos parece· me 
quo siio da maior importancin. · 

Faço esta declaração, porque me lembro quo 
na la sessão atrazárii.o·se muito o~ tmbalhos tanto 
da secretaria como da ímpressiio dos diarios e 
dos projectos, porquo se niio têm feito as devidas 
participac;ões ao ministro em tempo competente. 

Parece-mil pois, .quo é mais urger.te e!!te ne· 
gocio. O Sr. Maia deu. conta do que !!e pa~sou 
durante o intervallo da sessiil), o que se deve 
tratar agora é de · dar destino a esses papeiK 
que apresentou o Sr. l\laia, de mandur prPCilder 
subre a impres,;ào do pi!pei:i e do> mais que 8<.1 
torna necessurio · para u expediente da ca:~a. 

o SR. S~CRET,\RIO l\fARCELLlXO DE BRITO ::
Os officios que apresentuu o Sr. :\faia dllvem .. Íie&' 
lido!! ; por estu razão tinha reservado fuzel-o 
mais ao tliautu nesta sessão. O Sr. l\faia tambem 
apresentou uma demonstração do estado em qllll 
se .nchfio os projectos de loi e de resuluçlio 

· duranto a ses•ão de 29 : e esta demonstrac;fiu 
fica. ,..obre R mosa para poder s~r con~ultada po1· 
qualque&· Sr. deputado. . 

o St'. Maia.:- Quando apresentei os officios 
foi porque pa1·ecia·mo: que devia observar-se n 
regimento que manda que lo~to que se lêa a 
neta sA dev~; tratar de dar expediente aos officir.s 
que se apresentão á mesa, ou Jo governo ou de 
outras autorida•les ; é certo que i:~to se intet·
rompeu por object.os de primeira necessidade ; 
t;;as é certo que hnje mesmo se devem ler, n .. 
fórma do regimento, estes papeis; talvt:z mesmo 
alguns do!! officios do conselho da província, ou 
c:1mara"' municipaes dêm illustrações sobre algu· 
mas das questões . que temos de tratar, e que 
hoje ou amanhã se suscitem. 

O Sa. PAULA. E SouzA. : - O requerimento, 
aiuda que urgeute, não é parajá se tratar na 
di~cussão de boj~ : concordo que prtmeiro se 
trate dos objectos em que fallou o Sr. · Vascon· 
cellos; mas requeiro que depoi11 se trate ':leste 
negocio pela ot·dem do regin1ento, e reconhecer-se 
que ó urgente. · 
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Achando-se esta materia sufficientemente dis· 

cutíd11, niio fni approvada a urgencia do ambos 
os requurimentos, . 

O Sn. lo SECRETARIO BatTo . paY:IOU a ler os 
papeis apreseutad~os pelo Sr. Maia ; noRte inter· 
vallo pedio a palavra e disse . 

o Sr. Hollo.ndo. Oavo.tcantl:-Sr. presi· 
dente, n6s vamos ter u·ma leitura que uos toma 
muito tempo, e talvez mesmo seja necessario 
que o Sr. secretario Jêa primeiro es::~es officios 
para o expediente ir m•Lis methodicamente, fa· 
zendo relatorio do seu cont-eúdo. 

O Sa. MAIA. : - Não ha ex-emplo de se in
terromper leitura doa officio.~ do governo, sempre 
se lêm pela integra ; e os officios . que se achão 
na mesa são rios conselhol'l geraes, que tambem 
sempre se lerão pelas suas integras para se 
ouvirem as representações e providencias que 
exigem. O qne uiio se 1~ siio officios de simples 
cumprimento á camara. O regimento nesta parte 
é expresso. 

Depois de brevíssimas re1lexõea, resolveu-se 
que se não lessem os sobreditos papeis, .ficando 
o Sr. secretario encBrregndo de dar conta á camara 
do seu conteúdo na seguintt. sessão. 

O Sn • . Lmz CAVALCANTI : -Eu requeiro que a 
commissão de fazenda seja nomeada em primeiro 
lugar, e segundo o mcthodo qu~ $~ I!Cguío o 
anno passado, para o que peço a leitura da acta 
respectiva. 

Mandando o Sr. presidente vir a acta, leu-se, 
e conheco3U que na pa!J!Jada ses;;iio fõra nomeada 
em lo lugar a commissão de fazenda, dividida 
em cinco, sobre o q\le pedio a palavl'a 

O Sr. Oastro .A.lves:-Eu uão disputo essll 
subdivisão, se os senhores que tem contiecímeuto 
desso methodo nos informarem que della · se 
colheu bom resultado, se progredirão os trabalhos, 
e se conseguia o fim· proposto ; P•lrque a uiio 
ser assim, deve rejeitar-se e!;Se methodo do que 
se seguio na sessão passada. 

O Sr. Va•concellos : -Sr. p1·r.sidente, 
quanto á diYi!J~o \.la commislillio dtl f>lzen.da, direi 
que já no anno passado . tinha ídéas diversas 
sobrf,l eate objecto, e vou expól·>IS ú camara • 
Em primeiru lugar julgo mais acertado apre:~en-
·tar a llxperiencla de quatro annos que nos mõstr~u · 
q·11· e.". ito á possível que uma só com missão de fazenda 
desempenhe 0 .11 · muitós negocias que lhe :~ão 
dirigidos, c por isso o illu:<tre deputado o Sr. · 
Luiz Cavalcanti, na ultima sessão propóz 1\ 
camara a dívis:\o da commis:~iio de fozend:. em 
cinco, uma de impostos, outra sobro~ o orçamento, 
11 outra de ordenados e pensões, etc. 

Ora, Sr. preeidente, eu julgo que ainda se póde 
fazer uma dlvlsilo que facilittJ mais o trabnlho. 
Darei um exomplo : . a com missão do exame de 
contas a car~o desta commissiio que ha de tomar 
as contas a todo o ministerio, .é mister, . qQe os 
::)I'S. deputados que se nflmea rem para e lia, tenhiio 
conhecimento de todos os ramos de administraçi\\l, 
e que tenhiio presente totla a sua legislação nos 
mais . pequenos detalhes. Ora, .não é · i~ to um 
traball:io excessivo 'l E' · inquestionavel, ao .menos 
os resultados. desta commissão o têm demons· 
trado. A commissão d.l orçamento de q:~e trata? 
Trata de orçar a receita de todo o · imperio, trata 
de orçar tambem as despezas dos seis minis· 
terios ; é necessario por consequencia, que os 
Srs. deputados nomeados tenhão · os requisitos 
que acabei da citar. · 

Mas, Sr. p1·esidente, será possível que uma só 
commissão i:lesempenhe um trabalhn tão ditlicil 1 
N1io por certo . Parecia por consequencia mais 
acertado que a commis~ilo de orçamento f(lsse 
tambcm unca1·regadR dos exames dns contas 
passr.d11B ; u como o trab11lho se multipllcal'la, 

duvidarei a ccimmissão de orçamento em diyersos 
ramos : por exemplo ; 11 commissão que orça a. 
de~peza para ·a rt:partiçfio do imprrio e ·para a 
da ju~tiça, seria bum tom!l.sse. t~mbl!m. a~J CO!Jtas 
.das de"P'~Z •IS feitas pela repnrt1çao d~ 1mper1o e 
da justiça; por•J!!Il c;<,~m e!.!tll c•mh,c•meuto com 
rr.uito mais facilidade se orçará a sua despeza, 
exuminaudo·se as contas, e niio é mister que 
seus membros possuiio os conhecimentos deta
lhad!lmente tia todos os ramos dtl a.lministração. 

:Para a repartição da guerra. e marinha tam· 
bem se podia applicar .o mesmo ; a commisslio· 
que fosse encarre!;ada ~e~tR orçamento tomaria 
as contas de.ssas repnrt11;oes, e a mesma ct~usa 
se praticasse com as outras. Julgt) que este 
Lrr.balho será mais !acil, aliás acontecerá nestas 
sessões o mesmo que nos t .. m acontecido nas 
ses:;õe.s antec'ldentes. Esta pratica que proponho 
à camara é a qne se adoptou no parlamento 
inglez. Subdivide-se a commissão de orçamento 
ern tantas commissões quautos os ramos. etn 
que eslã. dividida. _ . _ 

Quizera pois, que nao houvesse comm1ssao 
especial de . exame de contas, e por isso apre: 
sento as minhas idéas ó. camara, que mandarei 
por escripto. 

Foi á meza a seguinte indicação: 
cc Proponho que u commissão de_ orçamento 

sej:t subdividida em quatro commissoes : 
« La Orçamento da receita. 
« 2.• Commissão do orçamento das despezas 

das repartições ~o impel'iO e justiça. . _ · 
u 3. a Commissao. do orçamento das repart1çoes 

da ~uerra e marinha. 
4.• Conunissão da repartição da fazenda e es· 

ll'llngeiros. . 
cc Que seja supprimi4a a commii!sãp l!e contas, 

sendo estas examinada!> pelas comm1ssoes á que 
pertenc~rom os orçamtJntos das .repartições pelas 
quaes tiverem sirlo feitas as despezas. . _ 

cc 'E que concluídos os trabalhos .ia~ comm1ssoes 
combíÍit!lD entre si pda maneira q11e lhes parecer 
pat·a organisação do proj~cto da lei do orç.1mento 
da receita e despaza.- Vasconcellos.·>> 

Sendo apoiada, entrou em discussão. Tomando 
a palavra disse 

o Sr. Honanda. Oo.valcantl:- Vou 
sustentar a .c.onveniencia .da subdiví,;ão feita na 
coniinissiió ·ae- ·rãzerida õa sessão antecedente. 
Apezar da . opinião do membro que me precedeu, 
sobre a vantagem . na escolha dus .m_embros da 
eommissiio de fazenda sobre o conhec1mento quo 
se exí~e para cada uma commissão. . . 

Eu devo prevenir á camara que a experJencJa 
nos tem mostrado, e eu estou quasi a d~cidir·!J!B 
que as com missões tir11das ã. .sorte sao ma1s 
bem nomeadas dt) que pela . c_amara; se. ~ós 
entrarmos no verdade.iro esp1nto da ma1or1a, 
segundo · as nossas nomeações, conheceremos se· 
gnndc:> princípios incontradicto.-ios que a IJ!ai!?r 
pa.-te das vezes ;;iio nomeadas segundo a ma1ona 
rlllativa, membros .que nsio tém. r~almen~e a 
maioria ela camara ; c .. mtudo, prescmdwdo ~i1s~o, 
é-me p~rfeitamente indifl'erente que .as comm1ssoes 
sejão nomeadas deste modo, ou pela sorte. 

Mas passemos a examinar · a _ n~.:essidade da 
subdivisão do trabalho. A comnnssao de fazenda 
é uma das couimissões import>lntes; os negocies, 
que lhe amuem os mais importantes, e objectos 
da privativa attríbuição dll. camarA, é pois a 
que merece a maior aLtenção. O estado de noss~s 
neRocios de · fazenda é deploravHl ; a confl!sao 
existe em todas as snas partes componentes, e 
só um sagaz eeca·utinador, um homem babil será 
capaz de descobrir o fio dessa . embaralhada 
meada. . .. . _ 

Antigamente havia uma só comtpíssao que 
reunia todos estes afa~ure!J, m~s ªena d~do ~~~ 
tol'o;ns d.;~saa coinmissão entrar -na intelbgenc1a 
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dae informações, e' mnis que~u~os que siio neces
sarios para a ractura dns le•s de fa~P.nda, seguud1.1 
n !!Y:ltemª çonstitncionnl? Digl) quo ó impossível. 
O hom·ado m6mbro quer qne a commissiio de 
contns seja unida 1\ commissiio de nrçamiJnto. 

Ora, Sr. prllsidento, 'R com missão de njusto de 
contas é a mais difficil ; e eu temo ainda que 
este anno nós nãO possamos tomar essas contas; 
e. como é possível no meio de tantos tropeços e 
e.11baraços 'l Por ora nem se sabe qua~~s foriio 
as leis da fixação d11s despczas, nem as leis por 

. onde se reguliio essas despezas, por · conseguinte 
terno que esta commiss:õo ainda se niio ache nas 
circumstaocias e na capacidade de nos encaminhar. 
Portanto, é de imprescriptivel necessidade que 
esta commissão seja isolada, e não ne diga que 
tem tanta connexão com a commissiio do orça
mento; porque 911 entendo que a fixação dns 
despezas, e a fixação d!'~ meios quo hão d" supprir 
essas despezas devem ·ser, aquella, segundo o 
que. a lei exige, e que o nosso sy,;terna manda; 
e esta Bllgundo as informações que temos tido 
em geral; porém estas informações sobre maneira 
confusas nada têm adiantado ; todavia previno 
desde já que offtJrecerei á camara o que fór fi
xaciio de d.;speza de todns as repartições. 

Fiz esse trabalho, que apresentarei, e até es
timarei comparal·o com os trabalhes feitos. Agora 
quanto . ao:~ meílJs para s11pprir as despezas, os 
alcançaremos pela bem concer~ada administração 
sobre impostos e arrecadação dos djnileiroi! pu
plicos. Se concluirmos isto, podere!IIOS faztJI' um 
grande ·serviço â nação, e pudt'remoo~ fazer e11trar 
a luz e a ordem neste tão delicado pauto do 
systemn · financeiro ; póde-se casar isto com a 
fixação das despezas á proporção que conhecermos 
as nossas necess&dades, e aquellas despeza~ que 
são absolutamente necessarias; devendo propor
cionar-se os meios ao nosso alcance, quetendão 
a pôr em harmonia toda arrecadação dos ditre
rentes impostos que paga o Brazil. Assim faremos 
uma lei que ainda não temos feito, !alio da lei 
do orçamento. essa lei que tem sido sempre il
lusoria, .e continuará a sel·n, se não pudermos 
tomar contas das despezas. T.,nho pois mostrado 
que é necessaria uma commis,.ão especial para 
procurar os meios de . supprir as despezas, e que 
é necessario uma · com missão especial para . exa
minar ns contas passadas . . 

. Vamos examinar ngoc·a a commissão de empres
timos. Essa eommissão é de importancia e en
tendo, Sr. presidente, que todos os contraetos do · 
governo presente, e todos os eontractos transactos 
devem ser submettidos a camara ; os negocias 
de fazenda são da eamarn, a camara exerce uma 
attribuição que parece ser judiciaria, mas quE! é 
da essencia do governo representativo. Suppo
nhamos que um individuo apresen~ . uma conta 
em que se faz credor ao governo: a nossa march11 
é mandar consultar o proe1uador da ccróa e a 
mesa do thesouro, e ml1Ítas vezes com estas con
li!Ultas I~ val uma grande quantia; e como o 
particular é activo em promover seus interesses, 
fecbiio·se muitas vezes os olhos, e lá se deixa 
uma divida, não havendo nenhum direito da parte 
reclamar ; e as.sim se onera o ·. thesouru com tnes 
e taes quantias ; portanto segundo o nosso sys
tema, estou p6rsuadido que não se póde admittír 
isto; devem vir taes negocias á .ea.mara dos de
putado:~, e a cama.ra decida se com etfo1ito 
o thesouro é ou não devedor de taes quantias; 
assim se poderá fiscalizar tanto o lntere11se da 
nação em geral, como sustentar os direitos dos 
indivíduos em particular ; nós somos aqui tiio 
protectores das garantia$ individuaes como dos 
dinheiros publicas, e eu poderia citar uma inll· 
nldade de exen1plos p.ara mostrar que para to
mat conhecimento destes negocias, é n.:cessario 
tambem .que haja uma commissão especial, tanto 
mais que nós sabemos que os . eml;lrestimos so 

flzeri'io em grande numero, essa administrf\çiio 
estf1 muito complicfldn, o ó nn•:ossario uma com
mi::;siio (l~p•;cial ao emprestimo (l divida publica. 

~egue-:;n a cnmmíflsíto de pensõi;ls e ordenados. 
E' um dos objr.ctn~ que n carnara deve encarar 
com alguma attent;iío ; ha uma immensiilade de 
negocios sobro pensões, 1noa immensitlade . da 
requr.rimentos e urna immensidade de p••n,ões que 
se . derão, 011 jú antes ll•l jur11tla a constituição, 
ou depois de jurada. A camara tomou o expe
díentll, e approvou por uma resolução . todas as 
pensões, r.onfundindo n ju9tit;a com a injustiça, 
e sem entrar no vnrdadeil·o conhecimento desta 
mntcria, e este nnno a esunara devo tomar ul
gurna deliberação sobrr. este objecto. 

·Sobre a t:•>mmíssiio de impostos e rendas p!l· 
blica~, se uós virmos o quo h a em o nosso Brazil ; 
se a camara ei·l(uer a vista, conhecerá n neces
s idlldo tJUO ha de tJUI! todos cuntnbuão em pro
porção de suas posRe;;; porque nó!! vimos que 
no Brazil, umas prlivincias contribuem mais e 
outras mcno!l: . e não pôde deixar de reclamar 
alguma província, fazendo-so uma lei geral em 
tndo o imperio para q11e todos contribuão na 
p•·oporção de sua~ p•>sses, e ofl'ectuada . isto, temos 
feito grande serviço á nação, e veremos o Brazil 
todo con teu te, t:Xtingui::do est,, rivalidade que 
existe nas províncias, e eiS·aqui a necessi-
dade desta quinta commissão. · 

Eis·nqui pois o que me occorre para mostrar 
a nece:>sidade de. d•visão da commissão de fa
zenda, da mesma !órma que se fez o anuo passado. 

O Sr. Vasconcellos:- Parece que não me 
expli•1uei bem ; tiguremoj!l pr, i~:~ um eltemplo : o 
membro n-:meado para a commissão do orçamento 
da despeza da repartiçiio do imperio e da justiça, 
examina cada uma da:> d.::spezas que pede, por 
.ex.empl.o •. o . ministro do imperlo supponham.os 
que peJe para escolas um tanto: combina a sua 
pretenção com as leis, ex11mina a utilidade das 
despt·zas, .interpõe o seu parecer, e esta ·com-

. missão que fuz este trabalho, não estará muito 
mais habilitada para tomar as contas das des
pezas? Parece inquestionavel- A com missão de 
guerra e marinha segue tambem a mesma marcha. 

Uma commissiio especial de contas, diz o H
lustre deput~do, é muito necessaria, e é por isso 
que eu . subdivido ·a com missão d':l f•1zenda em 
quatro . comml.!!,!?ões, e com · esta subdivisão não 
será muito mais · facil? De certo. Este é o meu 
parecer; Que resultado se tem tirado dessa com
missão de conta:;? Nenhum; além de que é 
mister que a commíssão tenha conhecimento muito 
detalh:ldo de cada um dos ramos de administração. 
Por este mod•> teremos o projecto do orçamonto 
com mais brevidade. 

o Sr. Luiz cavaloanti:....;. Não me con
formo com a alteração proposta, e me parece ser 
mais vantajoso o methodo que se tem seguido. Diz 
o Sr. Vasconcellos que apparecerá o orçamento 
mais depressa, mas elle verá o contrario, · pel!!o 
difficuldade de se combinarem essas commi>~SÕ~<;: 
o ver·se·h>l apresentado o project•J do orçamento 
DI;> fim da .sessão; e se o orçamanto já se apre
SeHtou !n!lÍtO t~r<!e ; em lo hJgar é porque a 
imprensa ando!). muit•l de vagar, e depois houve 
culpa na com;nissão. do anno passado ; mas niio 
se segue por 1sto que aconteça o mesmo .este .anno. 

A divis1io q11e . propõe o illust1·e deputado, em 
vez de diminuir tempo, augmen.ta-o em conse
quencia da difficuldade de se combinarem essas 
com missões, que fazem conto uma pequena · as
scmblén. 

Outro motivo, porqua nilo admitto a divisão 
proposta, ó porque a constitulçilo manda que o 
minlsLro da t •zendl\ apresente doia documentos: 
o ballmço do anno . Iludo . e o o••çamento dn anno 
seguinte; e Sllndo esta~ commisaõo~ destacada:~, 
ellas .não podem trabalhar facilmente. · 
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Assim, disso que é preciso que todos os Srs. 

dl)plltnrlos tenhíio cnnhecimentos do torlas as re
JH11'LiçÕilr', m~s quo o conhecimento uecesHado ó 
ilfllHJr das le1s de fazenda; po1tanto niio !Ja essa 
rJiiT~rença. 

o Sr .. :tv.r:artlm. F'l•anclllco :-Sr. presi· 
dc11te. Nó~:< estam11s todo!! conformes ·no principio 
goml de que o trabalho tanto menos avtJlta, 
quanto melhor é dividido. Snpponho que uão 
deve haver senão uma commis~;ão de fazenda : 
porém compo~>ta de tantos membros quant•.JS os 
objectos a tratar,. iucumbindo·os aos re~pectivos 
membros: 'Y. g.: o exame do balanço a um. o 
cx:nne de c .ntas a outro, etc. Assim se entend11u 
na assembléa constituinte; mas agora cumpre 
s•:r composta de muior pumero de membros, do 
que então havia: i11to é um numero pl'oporcionnl 
ao trabalho. Divi4a·se o . OJ•çamento em tantos 
ramos quantos são o>~ rlift'erentes orçamento~ dos 
ministro~, e depoia que ae reuni1·cm os differentes 
mr,rn'bro~ de::~tacados, veut1lão questões, e afiual 
cxnminfio o projeeto, cada membro apresentantlo 
o seu trabalho em pa1'ticular. Assim obteremos 
ern re:mltado que o pt·ojecto He apresentará c"m 
maior brevidade, po1·que Lio contrnrio se os mem
bros ro:~pectivo:~ estiverem sempre juntos, provirá 
.Jahi o estorvo, e a delouga tempornria, que le
varâõ as discu~sões .suricitauas quandCI reunidos: 
porém infallivelmente poupadas, quando houver 
uma unica :reunião para o examo do todo. 

Portanto eu mandarei a minha emenda ã mesa. 

EMBND~ 

cc Divida publica ................ , . 1 
« Balanço das despezas. •. .. .. .. • • 1 
cc Balanço da receita.............. 1 
cc Orçarnento da receita........... 2' 
cc Orçamento da despeza • . . . . . . . • • 2 

cc Requeiro quo S'e cree uma só commissi'io com
posta de 7 'membros.- Ribei,·o de Andrada. 11 

Sendo apoiada, entrou em discussão, e disse 
o Sr. 'V asconceU,Js:- Sr. P.residente, a 

opinião do illustre deputado qull me precedeu 
pouco ditrl!re da .minha; mas grande é u discre
p!lncia do primeiro Sr. dt~putado que se oppoz 
ao meu requerimento: elle. diz ntio achar utili· 
dada nenhuma da divisão propostn, fl até avança 
que ·esta· divisão póde ·e·storvar o trabalho da ca· 
mara, e quo mio toremos orçamento, se fór 
ao:loptada es~a divisão, aenão no fim do anno. 
Ol·a, não sei, Sr. presidente, como a divisão do 
trabalho embarace o mesmo trabalho; não é por 
certo esta opinião, ao meno:; daquelles poucos 
escriptores que tenho lido. 

A divisiio, Sr. presidente, não só faz cessar a 
complicação do trabalho, porém ainda o aperfeiçóa; 
isto é incontestavel. Por conseguinte eu não temo 
que adrnittida a divisão, fiquarnos sem lei de 
orçamento ; o re:;ultado é evi,tent•l. Como é pos
sivel que uma commissão examine por si só 
t•mtos ramos da administração,. e tão diVt!rS!ls 
clespezas no:~ ramos de fazenda e do .imperio 'l 
Que examine estes Lrabalhos com mai:> facilidade 
d•> que tres ou mais commissões compostas de 
membros, em que p•,r sua pruflssi'io, se suppo
nhão os conhecimentos necessarios para este 
exame 'l Disse um illustre .ieputad,l, não são pre
cisos estes exames, ·não ·é uecessario tanto saber, 
apenas basta conhecer as leis de fazenda. 

Appello neste ponto para o testemunho 1os 
Srs. deputados. E por ventura o conhecimento 
das leis· de fazenda, isto é, a organisação dos 
tribunaes, a maneil·a de fàZet• cs pagilmentos, ete., 
abrangerá os conh~cimentos necessarios de todas 
as despazas que devem S•lr feitas, e que o furão, 
e da legalidade d!!o>~ qu<~ furão feitas'? Se entende 
por lei de fazenda tudo c> quo nutori~a despeza, 
J1cste c!l!IO achamo·nos nas mesma& circumstat1· 

ciaR que eu fia;urei, é necassario conltecer todos 
nR ramo~ cirl ndrninir~trat;iio, e a difficuldade existe. 
E11 r•lpíto, appello ptlra os senh•tres. q11e servirão 
na comm!ssão de fazenda, alies podcráõ corro
borar o que avatH,iO. 

Parece-me pois, que o ill!lstre deputado o. Sr. 
Luiz CuvalctLnti, qu·mdo não julgou nec•Jssario u 
conhecimento de tod:• a legislação para tomar 
contaR, nrlo "tteodeu a e.;tas cnnsiderações. Lei,. 
de faz.tmda, r~e entende tudo o que autorisa des· 
pezas na. adminbtração ; e para a iiscalisação 
dus pagamentos ó necessario ter conhecimento 
da lcgislac;iin de todos os ramos da a.dmínistrac;ão. 
Se não diviolirrnos c;;tB trabnlho, 011 pela maneira 
proposta na minha indicaçii.o ou pelo modo lem· 
brado na ernendll do Sr. Martirn Francisco, de 
certo não podrwe1nos conHeguir um projecto do 
lei de orçamento, apresent<~do com perfeito co
nhllcimento da necesshlade e utilidade das d es
pHzas; n\lm te1·ernos tambom as contos exami· 
nadas co•n n clevido apuro. 

Disse o illustre deputado que a divisão do 
anno pa~sado não é argumento para a presente 
sessão: eu oii•> disse que o era; porém julgo 
que á argumento, quando se attende á razi'io que • ., 
acabo de ponderar sobre a ditlie11idade qutl expe· 
rimenta uma commissão cornpost:t de tre& mem
brtls, como era a do anno passado, p11ra examinar 
toda n despeza e todo o ramo do ministerio do 
impario, para interpór com brevidade seu parecer, 
e ap1·esrmta1· o projecto a este respeito: portanto 
insisto ainda na minha indicação, ·e julgo indis· 
pau:;avel esta divisão. E os · senhores que têm 
servido nas commissões de fazenda e contas 
podem interpôr a este re;;peito o seu parece1·. 
E11 já fui membro da commissão de fazend11, e 
era muitas vezes obrigado a mendigar a uns o 
a outros conhecimentos necessarios para lnterpór 
pa1·ecer naquellas repartições de que. não tinha 
cabal conhecimento : parece-me que a lei do orça· 
manto da guerra aqui apresentada não tem sido 
tal como deve ser. Como não fui membro da 
commissão ·de contas, espet·u que os senhores 
quo farão membros desta commisaiio inteirem â 
cama1'11 sa é possível que uma commiss110 com· 
posta d~ tre~ membros, como tem sido até o 
presente, possa fazer este e~ame. 

o Sr. Cun.luL 1\f:attos:-Sr. presidente, a 
comm.is:>iio de .. !:.~mtas .níi9 p9de conseguir mais 
do. que apre:>eutou. Disse-se' que clla âevera pedir 
documentos que serviasern para se Vtlrificar a lega
lidade das cautas cujo exame lhe fóra euctlr
regado. Appa1·eceriic> com etr.~ito muitas contas 
de algarismus ; vicrào folhas de despezaa de varias 
províncias sobre diversos objectos, mas ltâo ap· 
parecerão os documentos justificativos que em 
o quo nós requisitavamos. A commissão não deixou 
de os pedir, mas o governo nunca lh'os re· 
metteu. . · 

Sobre a commissiio. ser composta de traz ou 
mais membros; Cllmpre dizer que todos sabem 
que· os trabalhos das commissões são ordinaria· 
mente feitos por um só, quero dizer: um só 
deput.1do fórma o projecto, apre~enta·o aos seus 
collegas: se estas se· conformão, bem está; e se 
não fazem aqnellas alteraçõe:~ que se julgii.o ind:s
pensaveis; tal tem sido o systema de nossos 
trabalhos. Não é dentro .desta camara que as 
commissões- ordinariamente trabalhão: nós leva· 
mos para uossas · cazas o.- papeis depois de esta
belecidas as. bases, e ahi cada um no seu gabinete 
redige o parecer da commissiio. Eu sempre fui 
do opinião, e sempre aqui disse que todas as 
vezes que os membros das commissões fossem 
mais de tres nnda se podia fazer com brevidade; 
n expel'iencia foi que m'o mostrou ; Sr.· presidentu, 
emquaoto a commissão dt guerra e outras eiJl. 
quo servi for1'io compostas de mais de trez mem 
bros pouco trabalho fizemos: e df!s,Je quo furão 
só de .t1·ez membros, os no:;:sos lraba~hos $e adhm· 
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tnrão, poclin apontar a o~tn rc~pcit~ a muito:; 
Sc·~. d••putndos, ull•l~ eonlwcnm so é \'oc·dade o 
qn11 eu acabo de diznr. 

Fallou-se a t'OP.pcíto ·do orçnmrn(o das •ltlspezas 
dn. lllarinha, o tlir.-su que pet.•s ,J,cumentns quo 
appnrec••m níio. s~ le~~lisar;io a;~ cJ,,spe7.11!l. Sr. pre
sillentA, ó mucto fac:! I f •ZPI' o orçamtJnto hem 
qnnliticacl•l tJ com muita r:xactirliio. A'!ui oxistem 
muitos Srs. dcputad11s que me vir;io no anno 
pn~sarlo fnzer nm discurso de duas h•.1ras e meia 
para analysar o orr;nmcnto da gur.rrn, o se do 
palavra gastei tanto tempo tlm clenwnstc·ar al~un~ 
ou muitos flrros, quanto tornpo n1io C•Jnsnmirín 
em escrevAr e lêr um relatorio em que appnre· 
cess•·m toda'! as. peças j usti fict~ti V!IS necr~ssaria~ 
{l l!!~alíSfll.iilO dOJ parcllllfL por paJ'CfJllfl? !~SO era 
obra para llln rnez. A resp,Jit.o do relatorio das 
despezas da marinha e das :mas c11nta~? O Sr, Ca· 
valcanti em poucas pal11vras mostrou (I camara 
o merecimento dellc, ec·i'io contas d•J nlgal'ismo:; 
sem document:•s justificativos daR de~pezas, e 
ent:1o mostr..>u que o orçamento da marinlit~ nii.o 
estava claro. N:'io aconteceu a;;sim a respl!ito do 
d:l guflrrn. E1t disse que o relat•)rio do ministro 

. da guen·a era uma peça mestrP-, porém . que o 
S•JU orçamento estava muito confusn e qur. bem 
mostrava que o relatol'io fôra feito pelo m inistrn, 
e o orçamento fõra organis:1do po1· diversas repar· 
tições. 

A respeito elos pedi<los que os ministras fsz~m. 
nós daremos as nossa!l opiniões quando virmo::; 
o:; orç;lmeutos da;; despezas: então nós os cerceare
mos como julgarmos necessal'io. 

o Sr. :I"X o lland~ c ;;~. ... ·a 1 çan t.l. : - Prv· 
põe-"e, Sr. presid~nte, uma commissrio de sete 
membro:>, e cada um delles enca.n·flg;ldo da um 
elos fins que prcpõe a no~sa legislat;:io dd fazenda. 
Dew• prevenir &o bonraJo membro prop·•neute 
que se esqueceu das pensões e ordenados, d<!stas 
pensões, sobrd as quaes tant:1 n~cessid:Lde .ha de 
Sf\vero exame; é pois necessario angmentnt··s~ 
até oito mernbrns. a C<lmmiss:io. Supponho cada 
membro qull oft'erecer o seu trabalho para se 
apresentar 4 C!lrnara é necessario reunir-se na 
commis~ão, é necessario combinai-o lá. Eis.aqui 
outro acto pel•) qctal l;e demora o rP.sultadn, .e 
cada .\'ez sujeitando·se n discussões e de cada vrz 
complicand,o-se mai~ o trabalhr. para se apt·esentlu· 

. A c,,mara. O tilmpo não .. é t!ml•l que permitta •. 
isso. · 

Espero pois nos membros dest'l commi:;são a 
maior energia e tal~ntos superiores. Vindo o pal'C· 
cer não póde discutir, e não se ha de apromptar 
om muito pouco t>Spaço. ·Nós sabemos quão dif
ficultosas são estas reuniões, nós veremos que 
o trnballw m1o app.'lz·ece e teremos este projecto 
apresentado só no fim da sessão : teremos todas 
as cousas principiadas e não acabadas. 

Passemos á divisão, acto sem duvida nenhuma 
muito mais difflcultnso, pois cada um tl'flhalhando 
independente de outro e não estando juntos depen· 
dendo uns dos outros, tornar-se o trabalho mais 
aspero. Mas disse-se. é necessario membros (pro
fissionaes J para cada um destes fin~ a que se 
propõe a commissão : porém, senhores, o cor.he· 
cimento destes membros profissionaes, a exp~
riencia tem mostrado que· a camat·a os niio tem. 

Sr. presidente, a causa das desurdons de uossos 
negocios de fazenda, eu o digo, respditando os 
talentos e habilidade diJS honrados membros da 
<:ommbsão: a com missão de faztmda é . que tem 
feito mal a estes negocios, tem sido guiada fóra do 
caminho que devio. seguir. 
· Disserão dous honrados memb1·os que a com

missão de contas não as t.em verificado; mas 
porque não têm sido examinadas? A lei do orça
meu to foi mal feita, e como se podem ex•1mi nar 
contas por uma lei fixada sómente para o Rio 
de Janeiro? De certo, l)lnquanto não tivermos 

vot'ilil<lr,ic·amcntl) lei rio or•;amcnto, as contas não 
podcn'tõ ser bem examinadas. 

O Se·. :"t::.:u·t;i rn. Franc h e<>: - Primllira
mcntn, r.11 n:io fallt~i rlos ll11HIIbrns da cnmmiss:io 
em parf.ic:nlar, fallei Rórnrmtn da C11mmis~iio crn 
g.:ml. Diz o illnstm drJputalio: t:omo se hão da 
conhecer o;; mc.mbros habr.is? Este conhecimento 
niio 6 tiio difficil conw pensa o illustrP. depu
tado. Dnmaís n:io so trata do nmn habilidaclc abso
luta, trata-se de nma aptidão rolativa: c debaixn 
deste pnnto de vi :<ta •l t:larnac·a pôde escolher os mais 
ndil,.(llii•IOR pnm semelll!lntn. fim." 

DiMI•l se mais que na divis:io por mim fP.it.a, 
~1 deixava d•l co11sitlP-rnr as p•m~;ões e ordenados; 
ma•, o rama das dP.spAzas contom uns e ontros, 
o os meios de verificar a legalidade ele cada 
um cífrii•l em se p·•clir ao g(Jverno nR títulos que 
Iro~fllis:io n~tns despeza;;; so o govêrno quer mal'· 
chnr constitucion:\lrnente apresenta-os e exami~ 
uão-so. 

E' facto qua os balrm.;os de 1·eceita são rlema
siado imperfP.itos, porque elles sito todos divididos 
em classe, cada c.,ntribuiçiio em particular tecn 
mais trez columnas, que s:io os valores effectivos, 
isto é, nrça.lo de · valores rcrces: se as rendas são 
arc-ematadas, a'Jnillo que devia produzir o mesmo 
valor qne se dP.ve presumir entra na clas>Ce do 
orçamento rle despeza; nssim é o orçamento da 
despt1Za. Pot· conseguinte <:onsiderarei cada um 
dos elementos que fórma o burljet; por isso 
rlivido um membro para cada um destes tra~ 
balho:>. 

O illustre deputado de algum mo.Io fortificou 
meu argumcnt•) diz~Jndo a commissão de fazenda 
tP.rá muitas consultas a fazer; n:io ha tal, é só 
fim do trabalhn de cada memb,·o na repartição 
que lhe cnmpet1r, e este tem direito de pddir 
cnrla . um dos titulos para l~galisar e fundar seus 
trabalhos. 

O sr. DnQ.rto Silva:- Sr. presidllnte, não 
intenhva fallar sobre a mataria para não tirar 
o tempo á camara; porém pertencendo a uma 
commis;;ão sobre a qual se falla muito, direi alguma 
co usa sobre. o negocio em q uestã(). 

A experiencia nos mostrou o anno pas~ado o 
fr11cto do trabalho rle uma só commiss1~0 de trez 
membi'Os, se nã,-, tivemo,; bom resultado, ao menos 
obteve-se o melhor possível. A commi~siio do 
orçamento . desempenh,u, cllmo se devia esperar, 
a tarefa a seu cargo, diminuio o deficit e se 
não teve melhor resultado ..... é porque todo o 
m11ndo sabd em que tempo veio o orçamento, e 
o pouC<) e;;paço que tev"l a commissão para dar 
conta dfl si. A commcsf>ão de contas o que podia 
fazer? Ell>l apreseutou os SllUS trabalhos, apre
sentou milhõe:;; despendid,,s infrnctifera e injus
tamente; a commiss:il) pedio e$clarccimento>~ que 
não vien'io: e a a,;sembléa encet·rou-se. A com
miss:t•J examinott o relatnrio e vio que elle apre
s•mtava injustament'} despezas, ltlas não apparece
rão as grandes despezas em Lomdres, as grandes 
~ommas despendidas com os negocios do reino 
de Portugal etc.; a commis;;ão até âpresentouerros 
de al'ithwetics; comtu.do direi que uma commissão 
especial de contas 6 urgentíssima. 

A minha opinillo• é, qutl nos deixemos de mais 
experiencias, porque não colheremos mt~lhor resut:· 
t~1do do que o anno p'lssado. 

o Sr. Pal.lla o Sr>u:.:a. :-Sr. presidente, 
está em discuss<io, se deve continuar o modo 
de nomear a commissão como no ann() passado, 
ou su deve alterar-8e. O annv passado, dividio-se 
a eommi8Sii•l em ~~inco seccões, a~ora. o St•. V as. 
concelh•s propõe uma commissiio de fazónda eom
p J:;ta d~ tantas secções quant••s f<>rem os obje
ctos. Outro Sr. deputado suppõe uma só secção, 
porém com tantos membros quantos forem os 
objectos quo se têm a discutir; mns pergunto, o 



SI'. deputado quer qne ostns rnllmbros sejiio j{t 
nomendns pl)la cnmal'fl pura arpwlla lim e~pneial, 
ou Joixa 1'1 comrniso1io para entre si ropartit' n 
trnbalho'l Eu acho que Rerá mul.hor a camnra 
nomear pnra isto, acl hoc tul mernhro, para nquillo 
t,,JL nwmbro; o quo propõn o Sr. depnlnd" Martim 
Frnnr.h!C'o tÍ n mnl·r;ha qufJ houvn na ass•:tnblóa 
coustituinte, bem r.omo nas :;<Jssü.-:s de 27 e 28, 
á excep,;fio do que a camara onti'io n:io esco\hen 
cada mcmi>I'O p111 a um objeeto uni co; a cornrnissii'> 
dividia o seu trabalho pelos membros. 

Ora, o que o Sr. Vasconcellos propõe, níncla 
niic> se experimentou, •J no n:eu juízo cnm m!liR 
algumas modificações seria melhor, por Í:-\RO quo 
ainda se não llXperirnentou, talvez produzisse melhor 
resultado, digo com alguma>~ rn~>difi,;u,;ões porquo 
não queria esta outra commíssão q111l n Sr. dopu· 
tado propõe. Supponbo que o Sr. 1lr:putado quor 
quaL1·o secções que t>iio cloíle membrns o outros 
quatro para essa con1mi:;são, ao todo srio dezesr:ís 
membros, o que é m11ito no P:;tado em que nos acha· 
mos. A Hcíencia de economia politica nrio tern fnito 
progresso!!, pouco5 si'! tê111 dar!" ar. el:ituclo e mt<ito 
menos á watica desta Hciencia. O meu voto s<:1·iti 
que it:~to fusse á commíssão especial para dar 
seu parecer, e11tfio marcharemos rn~&is seguro e 
a niio ir, então voto ptla emenda du Sr. Vas· 
concellos. 

. Dada a hora ficou a discussão adíada; e o Sr. pre·. 
stdente deu. para ordem do clia: A contínur ítio 
da mesma dtscussrio •l nomeaç:io de cr.mmissõe~. 

Levantou-se a sessão depois das 2 hora~ da 
tarde. 

Sessão em G de !Uaio 

PRESIDENCIA DO Srt COST,\ CARVALHO 

A':;. 10 horas achando-se reunidos ns Srs. depu
tados, fez·se a chamaria, e se acharão presentes 
70, faltando o Sr. Calmon. 

O Sn. PnEsmE;<;'I'E declarc.u aberta a sessão e 
o Sr. secrc·turío Corrêa P •ch~co· passou a ler a 
neta da antecedente, a qual dflpois de um breve 
esclarecimento pedido pelo Sr. Ernesto, fui appro· 
vada. 

Let·ão-se os seguintes ofiicios: 
Do ministro da fazenJa acompanhando um dos 

autng1·aphos do decreto da a~sembléa geral lt•~ís· 
)ativa, relativo ao banco do Brazíl, o qual S. M. 
ln•perial houve por bem sancciunar.- Ficou a 
camara. inteirada e o autograpbo se mandou para 
o archivo. 

Do secretario da camara dos Srs. senadores 
participando a snncçiio da resolução que dP.ciaN 
não poderPm os pnrochos accumular as funcções 
de juízP.s de paz de que ficou & ca111am ínteimda. 

Do me~mo s~cr . .tario da camara dos Srs. senlldo
res participando a nomeação dos . membros da 
mP.sa daquella camara. · 

Do mr.smo secretario participando haver S. M, 
Imperial sanccii.nado tres resoluções da assem· 
bléa g~ral ; uma autorisando o governo a passar 
carta de 11aturalisaçii.o a Dumingos Martins de 
Faria, outra declarando que José Rodrigues 1\Jon· 
teiro está no. a;ozo dos direitos de cidad}'io brazi· 
leiro, ~ a liltirna approvando a pensão dt1 q.uatro 
contos de réis concedida pelo govHrno a José B<J· 
nil'acio de AndradP. e Silva. - F1c0u a c!IM~r.} 
inteirada. · 

Do marquez de Barbacena participando a sua 
nompaçiio de ministro e secretario dos negocios 
da faz,,nda. -Ficou a camara inleiracJa. 

Do conde do Rio Pard1• participando a sua 
nomeação de ministro e secretario de estndo dos 
negocias da guerra.-t<'icou a camara intdradn. 

D9 viscon4e de Alcantara p:uticipando igual· 

7\ 
mcnt!l a Sttff. nnmoa1;'Ln rl1 mini~t.rl) c sc~.t·ctnrio 
de IJRta•J,., dr); IIIJg•!cios li11 justí1;a. - Ficou u 
camara inteimrl1. 
. Do l!:llll'rJIVIZ do Pal'l.'-nnguá fnzrmdo igual par· 

ttclpa<;fiO de hrtvAr Rido uom~adiJ ministro c 
Rt'lCI'r't'trio dos Mgocios da marinha. -Ficou a 
canlnr;L íntnírada. 

Do con~elho ge1·al . da provinc:ht dr. Minas Goraes 
propondo {L consíd13ra1;1io de~ta nrtgl.tita ca,nara a 
n~·olir;:ío da imposto do fHO réis, q11o pagiio os 
VIandantes pelo t~rrno quA l>l vra na pa~rlagem do 
t•cgistro da Par,thybuna.-.Foí rcmettido á cummis· 
srio de fazenda. 

Outro dn mes1n) conselho geral !lnquella pro
víncia participnnrJo a sua instnllaçiío uo .dia mar
cado na constítuiçrio, e assegurando " adhr:sr:io 
doB povos da tniiRtna província au sysr.erna con· 
stítucíonal etc. -Ficou a camf•ra inteirada e foi 
recP-hic!a !lsta particip•u;ii.o com e<prH:íal aa;rado. 

Outro dn mesmo conselho g13ral partícípardo a 
nova resolução qu'l tomára de Rómente dirigir 
pelo intet·medío do prcJsidente da província as 
representaç(ies que houverem de .;er levadas á 
impflríat pr•:senr;a; t•emettendo directamente ás 
sec:rr:t~~rías d13 cad11. uo.a das camaras a corres
nond•mciu que resp~itar. á as~ernbléa geral.
Ficou a ·camara intdrada. 

Outru do conselho ~P.rul participando o encer
ramento <la !lCS~iio ultuna, e ass~gnrnndo nova· 
rnr:mte a adhes:io d•JS povos da•JUellit. pt·ovincia 
ao· sy,;tema constitucional. -Ficou a camara · intP.í· 
rada e rec~:beu esta participação com especial 
agrado. 

Outr~; of!icio do mesmo conselho geral partici
pando a norneaç>io dos membros da rne~a na sua 
ultima sessão.-Ficou a cflmara inteirada. 

Outro do presidente da província do Rw Grande 
de S. Pedro, acompaniJanr!o a participação que 
a esta augusta camara faz o· conselho geral 
daqur:IIa província, da nomeaçiio dos membros dn 
mesa na ultima sessão.-Fíco11 a <:amara inteít ada. 

Outro do conselho geral da provincbt uo Espírito 
Santo participando a sua installação.-· ~'icou a 
canHu'a inteirad·t. 

Da caman1 municipal da cidade de Cabo Frio 
acompanhando a conta da receita e de,;peza da 
mesma cnmara no anno ultimo.- Foi remettido 
á comrnis.;iio de fo1zeuda. 

Do juiz de paz· da. freguezía da Ribeir;l, termo 
da villa da Ilha Grande felrcitando a esta camarn 
pela sun primeira re:união nesta segunda legisla· 
tura.-Foi r~:cebi.Ja com especial agrado. 

Oatro do mesmo ju1z de paz em additamento 
á repr·t>sentaçf'io que fez n. esta augusta camara · 
em 12 de Maio dti anno p ,:;:;adQ, relativo a alguns 
embaraços que tP.rn eneoutrado na execução da 
lo;i de 15 de Outubro de 1827. - Foi rt)tnettido 
á commíssã' especial respectiva e na falta de~ta 
á commíss1i0 de jttstíça civil. 

Da camara manicipal da cidade ria Bahia pe· 
dindo um auxilio de ·10:000~ para a constrncção 
de uma cadêa que ofl'ereça a segurança e com modos 
que 11 con•tituição promeltA, e a humanidade re
clama, vist" que as rendas daquelle conselho 
apP.nas podt~m fazer faC•• ás despezas r.omo sepa
rações de fontes, calçadas e outras obras a seu 
c·•rgo. - Foi rem.etti~o á ~0~1missão de fazenda 
r~Junida com a de JUstiça cnrmual. 

Do juí:;. de p11z da. villa Nova do Conde na 
província da Bahia pedindo esclarecimentos sobre 
a íuterpretuçáo u••S artigos da lei respectiva. -
Foi remettido á commiss:lo especial c na falt~~o 
desta á commissiio de jastiça criminal. 

Representação dos muraclures da villa de Cara
vellas peàmdo serem nlliviados do tributo deuollli· 
llado elo banco- imposto pelo l)lvará de 12 ele 
Outuba·o de 1822.-Fui remettido á coma\is:;ão de 
fazenda. 

Da camara municipal da villa dtl Piracutú do 
Príncipe, e~poud~ o embaraço em que se tem 
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achado no chammnenlo dos juizos de paz, por !<(1 

haver sómcnto lançado nns ncln~ dos rilsp 11clivns 
oleiçõe>~ o numo dos juizos dtl paz _ 11 supplentml . 
em ob>~ervtmcin. I ilteml dn.~ in~trucçÕ<lS do 1" do i 
Dozmnbro de 182!:1.-Foi remcttidn ti Ctt lllmisstio 
•lspecinl re~pec~ivn o na falta des ta 1'1 commíssii•l de 
justiça civil. · 

Da junta da fazenda da pt·ovíncia da Parnhyba 
parti1:ipnnclo a rccepçiio dos exemplat·es dos dia· 
rios da carnara dos Srs. deput.ndos para sot·em 
distribuídos pclns camnrns · mun!ci !JRCS dnquL•)Ia 
provincin.-Foí rcmettído ao ::ir. deputado director. 

Da junta da f>IZCnda (}a. p~·ovin~,:ía d•l~ Alog(lll:i 
participando have•· recebido os dinrios desta au
gusta camam, para serem distribuídos .pelas 
camarns municipnns daquelln província. - Foi 
remetlido ao St· , dtJpuludo dírnctor. 

Da junt·1 da f.tzcucla dn M>~tto-GroRRO ac<:usando 
n l'ec~pç1io dns collr: ccõP.s dus diarios desta comam 
para f:lclrem dist.l'ibui•los pcln» camar•IS •nunicipat:s 
daquella província.-Foi remettido ao Sr. deputado 
director. 

Do presidcnta .da província. du Sergipe accusando 
n recepçtio dos !líarios desta camara que lhe foriio 
rernettidos para uistl'ibuir pela>~ cam:tr.n,; munici· 
pacs dnquella prnvincia.- Foi remettido ao Sr. 
deputado director . 

. Do presidente da província da Parahyba_ parti.; 
c1pando a esta augustn camam que alem das 
escolas de primeiras lctms já creadas, se crearno 
ultimamente duas; uma na villa do Conde e outra 
11a villa de Alhanc.lra.-Foi remettido {, commissão 
de instrucçüo publica. . 

Um requerimento do officíalmaior da secretaria 
desta camara pedindo uma gratíticaçiio igual á 
que a camara dos Srs. senadores tem concedido 
ao respectivo official maior. - Foi á commissão 
de policia. 

Finda a leitura pedia a palavra 
o Sr. Maio:-Sr. presidente, o l• tachy:.rrapho 

<lesta camara offorece o quadro demonstrativo da 
frequcncia que . ti verão .. os diiferente.s discípulos 
<1ue entranio na aula de taclJygraphía de que el!e 
fL>í encarregado. E o cons&lheiro José Paulo Fi· 
gueiro Nabuco e Araujo tambem offerer.A ·n esta 
augusta camara a sua collecção chroa.vlvgico
systematica das legislaçõt-s de fazenda de~te im· 
peric• ; e requ<:iro que se fuça m<mção na ~Ctf.' 
que foi rect!bida esta obra com agrado. 

O Sn. PRESIDENTE declarou ser rer.ebida com 
agrado a mencionada obra do desembargador 
Nilbuco, o· igualmente a demonstraÇão npresentada 
pelo 1° tachygrapho pa1•a set· remi:ttida ao Sr. 
deputado dirt:cti)r que se nomeasse. 

O Sa. SECkET.~mo : -Será preciso pns~armõs n 
nomear já outro ::)r. deputado director. para conti· 
nuar nus trabalhos da redacção do diario que 
está parada, e é urgente ; havendo falta de redactor 
que é preciso supprir. 

O Sa. PAU:t.A E SouzA :-0 St·. deputado que foi 
direct"r . deve dar uma informação á camara !'Obre 
o estado da redaeção, para ver se hão de contii'I~IU' 
os díarios ou não. 

o Sr. Foijó:- Tambem não ha o regin1ento 
destfl casa imprP.sso com as resoluções, por.!ue se 
tem alterado. Os Srs. deputados uovos n:io sabem 
nada d•l qud se tem feitu, é neces,;ario mandar-se 
fJzer esta re1,opilaçiio pat•a se imprimir quanto 
antes, afim de se saber<::m as alterações que têm 
havido no nosso regimento interno, ou convirá 
que se nomêe uma commissão para ref••rmal·o 
com os artigos addicionados e que têm sido alte· 
ratlos. O Sr. Mllin qtte tem sempre mostt·ado 
grnnde . amor á ordem e bon dírPcção dos traba
lhos da casa poderá se1· encarregado desta cul· 
lecção. 

O Sr. !\l'o:l cl:-En tcnh'l j{l feit? uma~ notas 

sobre o regimento interno da camo.ra, notando 
tudas a" alt~rar;õcs ctue ellc teve na legi.,latul'll 
pn!!Rada, n~sim comu os csl.ylos que su Wlnr1in 
nesta cnmm·n ; ' I'.St•l trabalho ílz eu pam mim, 
porém dP.pois euttJndi quo corno o l'•lgimento ern 
prm;i~n ao; 8t·s. dt • pntado~ q11e entt·:u·aio du uovo, 
far-llies·hin 11111 ptJqlll! llo serviço em lheR fazet· 
constar c oflorecer cs;nl!nltc rações que tótll havido 
1111 qnaes mauuei jí1 imprimh·, e esper,., fiqJlom 
pro~u1ptas arnauhii ou depois. L"go quo llB receber 
farei e11tt·r:~a dellas áquelles Srs. deputados quo 
se quizerem utilillat· deste . mr.u pequeno trabalho, 
o pai'P.C•Hn!.l qno com isto fi~a satisfeito o illustrc 
deputado o Sr. Feijó. 

O Sr:. Pn~:smt,;NTt,; declarou ser recebida com 
agrauo a uflerta do illustro deputado. 

O S•·. F<>~'rolra do ::\lcllo:-Sr. pre~ialente, 
o nnno pns11ado foi norneaào cliroctor o Sr. Maia, 
e para este nnno é preciso urna nova nomcaç•io 
por umr~ votac/ill pam se saber quem deve tomur 
sobre si 1\sse cargo para (\ :Jr andamento a este nego· 
cio, c deve-se trntar deste objocto. 

O Sr. Lu!:;: Ca.va.lcuntl :-Sr. presidcntP, 
eu quero oppór·me o. isso, se entrar em lliscus
são. 

10 Sa. PnESIDE:STE disse que estava em di~· 
. cussão.) 

O Sn. Lurz CAVALCANTI :- Ell rião sei pnra. 
que serVtlln c.liari •• s <.la camara; vêm nelles falia•, 
que ni'io se disserão aqui; é nm mal muito grand~ 
que se faz, a cxi~tencía delles deve nrio hnvel-os: 
ha uma uespeza não pequena, e nfir> é possível 
qt1e andnm etu dia : qnando se imprimem as falias 
já os Srs. deputados ·estão nas províncias, e 
quando vêm aehào umto . collecçílo .deUas impres· 
sas, que não disserão ; e não ha remedio para 
isto. Sou portnuto de parecer qU<J não haja ta\ 
impress;io ue diarios; hajà<l sim os tacbygraphos 
para tomar~m notas dos discursos, para os Srs. 
deputados que qnizen:m · ver as ~uas f>tlltos, ou 
pa1·a ns mandarem imprimir tendo-as redigido, 
mas niio pelo meio do diario que n1io fnz bem, 
antes faz mal. Se se quet· nomear um deputauo 
paru a r"tlacção das uotas uvs tachygrapbos, belll ; 
mas para o diat·io não. 

o Sr. Ernes-to: - Sr. presidente, se ha 
abuso na redacção do diario deve se err.Hndar esse 
abuso; mas os diarios não devem ficar a cargu 
dos tacbygrapbos; os Srs •. deputados devem emen· 
dar as falh1s para os diarios, para q11e coustem 
suas upiuiões aos brazíleiros, P. i:<t•> não deve ser 
á sua custa; portanto devçm b11ver diarios das 
camaras do Br&zil, pois é preciso não destruir 
as cou,;as pelo abuso r:! as causas. (Apoiados.) 

o S•·. Cu..st:ro o Silva.:- Sr. presidente, 
eu rogo a V. Ex. a observancia do nosso regi· 
mento nesta parte, mande p Sr. deputado o seu 
requerimento á mesa para ver se a camara in
terpõe o seu pat·ecer , e nomêa este director. 
TtHlas essas causas o regimeuto prescreve ; ellP. 
cli:~; que sej!l, r~rnetti(;lo a uma com missão que 
se nomear para dar sobre este objecto o seu pa· 
recer. 

O Sa; F~pó : - E' do nosso regimento que 
ltajiio díarios da camnra, isto é conforme ao re· 
gimento, port·,nto os senhores que querem alterar 
o regiment•J nesta parte, é que devem remettcr 
o seu requerimento ó. mesa para entrar em dis· 
cussiio. · 

o Sr. Pau ta e .$ouza.:- Sr. presidente, 
parece que o Sr. Feijó aclarou a questão, No 
regimento está determinado que h>ljào diari<Js: 
agom é só cumprir o regimento. Os senhores que 
se oppoem, devem apresentor o seu requerimento· 

Eu · tarnbem sou de opinião do S1·. deputado, 
qne os diarios nii:o servem de nada; porém haver 
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tachygl'aphos na casa e niio h~ver dinrios, isso 
niio J•ódo ser. Eu (j(L que so !mira em votuç!io) 
hei c votar nc Sr. Mniu. (Ar,oiados,.J · 

o Sr. l\fa.Jn : -Eu pnço aos Sr>!. deputados 
que mlo }poj1io uo ad .. ~otar n votnçãn de acclamn
çlio, a l'equeÍI'" que HO cumpra o reg11n1mto; e 
uesso caso di•clal'o que pura •:H !In incun• bencía 
conh('l;o l11JIIÍ p~s,ons wuilo m;ds hnb•·il'l d11 que 
eu, po1·quu up~zut• dos e>forços quo fiz,. pouco 
adi11ntei a inJili'I!BBJio dos diurios, e sahí·me mal, 
e po1· I~S•J nogo quo não haja votar;iio r•ol' accln· 
muçi'io a meu respeito. 

O Sn. ÜARN~mo DA Cu:m,\.: -Eu não sei por
que KO inttu•wmpe•• com esta questão a ordem 
do dÍ11, que el'll nHmenr a cômmissão de fazenda, 
como agom ~o o~t{, discutiu do a re<lacçiio do dia· 
rio I!CIII hnvo1' deliberação da camara para isso ? 

O Sn. PnusJDUN'rJ~ :. - I~to é em consequonci:. 
de urna dccisiloJ da camara o anno passado, e 
para o contl'llrio ó preciso requerimento. 

O l!!ir•, l;..ul"- Oavnlcan1:i:-Pal'a que se vai 
nomenr dír.·ctlll' do tnchygrnphos ? A ordem do 
dia fui . pn1a se nomPnr a c .. mmis~ão de fazendn, 
e se !\e <JUf:!flll tratar disto, devia-se pôr a ur
gencía 0111 rli-cn~s1io e. votar·, e como se fallou 
no trnbalho dnll tirs. dPputarlos, quo dr.vHm emen· 
da1· as stws fulln:~, eu uedaro que n1io as emendo. 
Eu ftlllo para a imprP.nsa, fallo para a camara. 
Se se non1111\r redactur eu hei de dizo•r·lhe ljtle 
faça favvr do cxcluil• as miJJbas fallas do dia· 
rio. 

o J!!ir. Mn.in:- Como o Sr. secretario foi o 
que propnr. lrntar-su di~to ; !;empre iioii reputa 
nquilln que c•lle prupõe se:r de urgencia, e como 
isto c·stâ r.ntendhJo ·e em co<>tume, julgo que a 
quest1io pó do bem continuar. 

o ISr.' Xlollunda:- St·. presidente, ven
ceu ~so jl1 quo sn no111easse o director 'l Niio sei 
pnrn quo lllli dit~lribun papel! En me. opponho á 
redac•;do do diario; quer-se nom~a•· um deputado 
Pl!ra n reduc•;iio rlo d1ario e quer-se flUe elle se dis
traia diiK !,lliiS obrl~tnções. Eu se fosse nomeudo 
1\üo o fnzln, cstú fór•• dn minha occupaçiio, devo 
tr11tar dos nt·gocios da eamarn, r. redacç11o dos 
din1·in~ ó um grando mnl para o B1azil; quem 
os lõ 'l Nlnglh'lll. Fnzem-~e grandes dt·Spi•zas para 
os imprimir, " pnm supprir a e~tus despezas for
ç:io·~e PK cnmnras municipae~ para n8signnr ·os 
diar1r.s dr1 cn11111rn do!il deputadr.s·. Eu :w fosse 
nrmnbro dvriBJ•S. cnmaa·as não assig1111Vil, l•Ol'que 
niio ba lei quu autori~a. 

O Sn. EmmsTo : -Houve lei. ·-·-· .. -·- · 

O Sn. IIor.r..ANDA : - Se houve lei deve.se re
vogar. 

O· Sn. EnXWITO : -A lei das camarus muni· 
cipaes dlz quo ellas a~signem os. diarios das 
caman1s. 

O Sn. IloLLANDA : - Os diarios da camara dos 
Srs. depu tudo!! nl'io é o que se passa aqui, é 
obra pnrticular de um redactor que póde á sua 
vontade pór 1la boca dos deputados o quo não 
disserão. Os noss~>s tachygraphos não siio todos 
bons, ha um ou f/Utro que extracta bem as f,tllas, 
os outros não extractiio cnusa que s•J entenda. 
A redacçiio aprus.:mta discursos qne não se fizerão 
11esta camara, e digão todos os que virão os dia· 
rios e os tql\>!~lho~:~ dn cnmara, :se é assim ou 
não.; eu declaro que tenho revisto tres ou quatro 
fallas tiradas pelos tachygrapbos. 

Demais, eu não quero inculcai' pela imp1·ensa 
para que todo o mundo saiba que· fallo muito 
bem, ·eu venho aqui aavoga1· os int~l'esses da 
nação, e não redigir falias, essas explicações são 
só dos espcculadorcs particulares ; aquellas vo· 
tações que forem mais uteis á nação, hão de se 
dec\atar aqui, e isso consta da octa ; sendo as 
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actas melhor desenvolvidas e melhor oa·uenadas, 
são muito sn!Jicientes, muitn bastantes, é o que 
se prntíca em todas a:o1 nações constitucionaes ; 
fnz·so um processo da sessil11 ua neta, .=, não ha 
uma redacçí10 de dunios como enLI'e nós. Ern 
parto ncnliun•a os ha. Qunntlo um ou outro par· 
ticular quer impt·imh· aM falias, busca um tachy· 
grapl10 e as faz unprimlr 1ws tillU~ ped(ldicos ; 
t•stes p·rrticulares. não tlnvf,Jo 'I~~~'' tívassem aqui 
os seus t11chygrnphos; rnns impl·imir·He uma enu
meração de cousas quo aqui se passiio supertluas, 
e qua não podem Hervir para cousa alguma, e 
espalhiio pela nação á custa dos dinheiro,; pu
blicas, não tem Iug11r. Quem quizer ler os perio
dicos dal;l camaras, qucn1 quizt~r s11ber o que se 
passa 11qui, compre essP.s di!ll'los que esp~lhão 
esses di!!cUI'Sos. Os Srs. deputndos que quizerem 
mandar imprimir as suas falias, e que vão a todo 
o nn111do, podem•o f,•zer nes.•cs periodicos, e 
niio pelo diario. Os provincianos està11 .á mira 
sobre o nosso comportamento, e não devem j ul· 
gat· delle pelos diar·io11 ; DtJus me livre que me 
julgassem por ell•·s. O Sr. Cunha Mattosjá mos· 
trou o armo passado muitas coutradicções nelles 
impr·essas, em fullas SU81!, (Apoiados ru~lo Sl' .• 
Cunha Mattos.) Os diarios stio pr.,judici.ces a 
e~ta camaro, porque é impo:~sival acreditar-se· 
esses discursos que Lê111 idóus dílferentes daquí1lo 
que aqui se passou. 

Não me opponho a que hajão tnchygrnph•1s quo 
colhão as fallus, para que quando algum ::;r, de· 
putado as procumr a" achn na tuchygraphin, que 
pôde ficar no archivo da camara. pou·a t11r umu 
c"llecçào exacta. Devemos nlóm dis~o protege1· 
esse r11mo de industria lliuda nascente, é pt·e · 
eiS•) que exista e~La escola pratica, por•JUO niio 
ó só nesta camar•• que silo prc,clsos ; terno>~ m11is 
tribunnes de sessÕtJII publicuz~, comn 9.S jur.ad.o~ : 
e é. esta :1 unica escola que nó!l. terno~ de tucby· 
graphin tão necessaria ao sydtemn 1Jo.DI'8zil; eu 
faço. difl'erença entre os taclug1·apbos e a rcclacçiiu 
do dinrio; n actual t·edacçiio do diario ó uociva 
e inutil. 

O Sn. DEl'uTADO mandou á me;a o seguinte 
•·equcrirnento: 

<< Reaueiro que se vota , so c,onvém ou não a 
nomeação do redactor do diario. - Hollanaa Ca• 
va/c(lnti. " 

O sa, CARNEIRO DA Cu~rrA: -Sr. presidente, 
p~l" · ordew; eu pedia o Jldiarnento desta ma teria 
porque ha mais t)Ue fazur, e de maipr impor
tancia ; as,im é que inutilizamos o tempo de 
muit.as._ sesoões, .. portanttl peço o adi~ttn.ento. 

S•mdo apoiado entl'X.u· em discuss<iO. · 
o S•·· Vasconcellos;- Para que adiar 

esta materia em que se tem falindo tanto 'l Nãc. 
jul"'o RC:l' ubjecto ·de tanta discuss1io; quem não 
qu~1· que npp •l'Cçno as :;uas fulla::1 diz t\O rednctor 
que as não impl'ima, ou qut~ o uão fuça sem serem 
primeiro por clles revista:~. E' indispensavel bave· 
ren1 dial'ios da cnmnt'a, o a con:~ervaçlio de uma arte 
c[u que se têm gasto não poucos contos do réis: 
que despcza se faz alén1 disto com o redactor. 'l 
Ntio . é t!i.o considera.vel como se pensa. Depo1s 
que o Sr. Maia foi por esta canH\I'a nomeado 
ctiréctot·, os tl'nballws dn redacção têm andado 
muito melhor, e tnmando-se dv11::1 l'ednetores hn· 
beís pod1·m os díarios andar em. dia, comtudo 
limitar-me-hei n fulla1· do adiamento. Tem·so 
perdido por muit~ tempo, ~ que1··se adiar J;l!!l'tl 
se tornar a t•epetn· o mesmo em outra occas1ao; 
pol'lnnto eu me opponbo ao· adiamento. 

o S1'. Mata:- Eu tambem me opponho ao 
adiamento : se se adiar· hoje, amanhã está n re· 
dacção do diario parada, já· niío ha 1·edactor, 011 
tacilygraphos não póde deixar d~ .. ~ave r ; a ca01ara 
ha de tel.os a seu cargo ; ha um regimento ap. 
provado em consequencia dt> q!Hll uiio podem stlr 
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demittidos, sú no enso de commetterem violação 
dtJste regllllC11lO, l'ntiin siio primeit•o ITIIlllud,s 
como tem já uconleciJo cum nlgun s por l!l'ros 
levetl, e por outras faltus in~igniticantes: todavia 
no ~erul elles cumprem C(llll o seu dever; ellus 
soffrem essas penas, e a ~erem tlt·mittidos prn· 
ticar-sc·hia umn iujustiça o urnn f,.lln Jo cumpri· 
mento de lei j{, "flprova,la nesta cumam. 

E1uqnanto ao ::ir. dopnlauo dir.c;r quo o re· 
dactor nilll Jlw ponha ~<S fallus uos Jinrios, niio 
póde ser. Aquillo que; se Jisscr .nesta cama1·n, e 
os Lachygrnphos colht>rem, ln1 de appnrecer uos 
diarios, e nl~uma fnlla quo hn é po1· niio po· 
derem ulcnnçar alguns scuhrm'ls qUP. falilio mui 
rapidamente, c opezar, como já disse, Je 111io ter 
sido bem succeuido com esta tarefa, eu me opponho 
ao adiam(lnto. 

O Sr. E'\·urfs(o :- S1·. prcsirlrnle, Á ncces· 
sario não só que a provi ucia 110 Rio de Jnnc;ii'O, 
como todas us mni5, ~aibiio o quP. nqui dbcutimo.s; 
se acaso utio }Jouvcrern dierioH d:~ çum11r11, as pro· 
vinci!ls toda,; luiq de ficnr ígrwnporlo as no-<sas 
di$cu~sõ~s e lit,us resultudos. SA não pndemns 
ter o optin,o, n;io ó melhor contontar-nos com 
o bom '/ . N11 · ~nno pnssadn, Sr. p•·esido•nlP. os 
diarios sahinio melh(JJ'(•S, est·1 anno ir:io n mo:lhoa·, 
e depuis com a pratica ficaráõ bons. PorLOulo 
voto que continutrn os diarios da camarn que 
não podem deixar de t·Xistir. 

O Sr .• Lu i.,; Cavalcanti.:- Dis;;c-se que 
o trab11lho d11s tachygraphos é impt;rfeito ; mas 
eu uccrescento que é prejudicial : €'X1stem dis· 
cursos em meu nome· nos diarios da camara que 
eu n;io disse. Eu ,,refiro antes que oll discursos 
sniiio em um jornal difftlrentc, e não no da ca· 
mora. 

Expenc!eu-se mais que os no~sos tribunar.s não 
têm extractüs das suas sessões como em outras 
nações ; mas a razão é porque nessas nações 
não se desempr.nhão . esta Lal'f·fa por neto e;;pe· 
cinl : e qual llerá o motivo porque . nós uiio ha· 
vemos de adoptar esse systema? E' esta uma van
tagem que nos· a pontão essas nt~ções. 

Disse-se mais que as camaras ar.unicip:1cs são 
assignaaotes dos ::o.;sos diarios; mas como hrio 
de ellas car•·egar c(lm mais esta despeza, se não 
têm rendas para manJarem fazer cal~ad-.s e outras 
cousas mais necessarias? Os nossos diarios pois 
de nada se1·vem. 

O Sr. Paula o Souza: -Eu sou d3 opi· 
nião do illuslre deputuuo. Os nossos diarios tars 
qnaes têm sahido de nada sArvem ; mas daqui 
não se infere que não hajiio diarios, porque cum· 
pre niio só que o Rio de Janeiro, mas o Br;,zii 
todo, saiba do que uós fazemos; e se é verdade 
que já o armo pas:~ado estava n redacçiio m6lhor, 
talvez este anno tome novos progressos. 

Portanto voto que se faça essa nomeação, 
segundo o. requerimento, nn espeFança de quo o 
illustre director enc:anegado ou nomeado para 
isso, proponha o mtio muis conforme pura que 
melhore a redacção dos diari.os desta cumam. 

Afinal venceu-se que se nomeasse um Sr. de
putado para director, fi.canüo prejudicado o 1·e· 
querimento. 

Procedendo·se a esta . eleição, foi nomeado o 
Sr. deputado Maia com 47 votos. 

ORDEM DO DIA 

Passou-se a fazer leitura do requerimento do 
Sr. Vascon.cellos, sobre a nomeação da cummis,ão 
de fazenda adi11da da sessão antecedente, e bem 
assim da emenda do S1·. Ribeiro de Andrade, 
proposta e npoiada na mesma sessão. 

Encetou a discussão · 

O. Sr. Aureuuno : - Sr. presidente, eu 
hontem tinha pedido a palavra para requerer a 

V. Ex. quizesso propúr a. mntnria ú vutaçiio, pois 
quo n julf.(fiVIL l:luflicacuteancuto ~isculi,ln, o osta· 
VUinn:i ~nHtnuJo immeu~o l~;UIJlO conr 11 nomP.açno 
de uuaa eomuaiss1io, 1:10111 qne to.Javia JeixaSSIJ 
dtl CU41ho:(;CI' qiiP. IJI'a lleCI)SSill'ia; )101'1\ill tiarlaa·SC 
n(H'e~outa.lo razõo~tl quo ure pnreccnio tlin plausi· 
vnis a favor <la emPn..la do illu~tr() dcpntatlu o 
Sr. Marti111 Francisco, quo julgava se devia pa·o· 
por í' votação. Assont.o poi~ quu n OIIIIJIIdn do S1·. 
deputnJo ó pruful'i\'d á d•J :ia·. Vnseonccllus ; •J 
além das ·ruzões c•xpeuditlns cu accr•escento mui R, 
qne um mcmbrc: eucarregudo do um mrno dess1L 
aurnini:~trat;iio tloJ fazcnJa. ~e esfo1·çnrá em dar 
conta des8e rumo á commi:>!'ÜO; c então vem n 
ficar puro u pna·ecor da commissiio de neto mem
bros, 1ii11dn que esse membro cncarr~gado dtlsso 
rum<• não lenha Oii conhecimentos cOIII>~ parece 
exigiNW, todavia eu l!stuu convencid•l que t·lle 
procur~r(l. O!!cla•·r.ciml!ntos quQ o dirijão; mas 
esta augustil ca111ara ha ,In rwmPar a urr: membr .. 
que niiu tenha conhecimentos daq uelle ramo? N1io 
dH ceno. A uni,:a. ohjecçiio que se poderia apre
sentar, é que pôde nduecer um do•sses membros 
c fi.t.:arem par alysauos 08 trabalho" ; mns is1:1o 
parece-me qne fica sannd<l, e não hnvcrá incon· 
vcuieutoJ algum, visto ']Utl a rnesrna conami::são 
P•1derá encal'rPgar a uut1'o qunltJU•·r membro in· 
teriuamentc de,sa tarefa, ou mesmo. n. camarn 
encarregar a um outro membro da mesma c•1m · 
miss:io. 

Disse·~e honlem aqui que nomeada assim a 
corJH!!ISSoio ~mbtrabia-se a esta camn.ra nma pre, 
rogativa ·que lhe c.oanpctP, h.1veardo discnssão na 
C<•mmissiio, porém na C••mmissiio não se fez mais 
do que discutir para se formar um parecer subro 
o prnj~ctl) que depois se Hubmette no juizo dn 
camara. Assim vamos modificando muito os tra· 
Lalhos, e ro~duzindo·os a uma march,l systematicn 
trlu pe1·feita quanto em nós cnbe; as,im embo· 
t u·.e.1HOS os dardos r.nv<Jneuados quo pretendem 
anojar-nos os inimigos do nosso f'ystema, quando 
aros tachiio de despcrdi<;adores do t~mpo com qual· 
quer discuss;io. 

Voto portanto pela. cme:nua do Sr. 1\-Iartim 
Francisco. , 

o Sr. va .. concol.los (pela o1·dem):-Sr. pre
siuente, penso que se aproveitará algum tempo. 
retirando eu o meu requerimento; peço poh; li· 
ceuça para o ~·~tir•ll'• 

Consultando o Sr. presiJente á c •mara, concedeu· 
se ao Sr. Vuscont.:ellos rcti1·a•· o seu requerimento. 
Ficou poi~ em dis<.:ussão a emenda d,, Sr. Ribeiro 
Je Andrada couao indicaç,lo; sobre o que pedio 
a pulavra e disso 

:;;:... o Ss:•. 1\l:unool. A1nara1:-Levanto·me pnrn 
fullat· o fLvo•· da emenda do Sr. Martim Fran· 
cisco. A commi11são de f:~zenda niiu póde de mn· 
neira alguma ser divirlida ;deve ser uma só. Túdas 
as partes de qur. ella se compõe são connexns 
umas das outras, e não sei de que maneira se 
p"s.;a entender n comnaissiio de orçamento, Sll· 
parada da c:ommissiio de impostos e· contas. 01·· 
çamento não é outra cousa mais do que contns 
c impostos. Faço unicamente esta rdlexão á ca· 
mara, c por isso vuto que não se divida. 

o Sr. Pau1a e Souza. :-Queria umll c·x· 
plicação, Sr presidente; pergunto, .adoptando-so 
n emenda do S1·. Martim Francisco, ficiio aboliuas 
as outras commissões que houver·ão nos annos 
anlecedente8 '? Se é assim, parece-me que so devo 
toma•· alguma providomcia, porque se a commissào 
de orçamento ficar encan·egada de pensões e oa·· 
denudos, como ülhnr para imposto,., olhar para 
revista publi.!a, e olhar sobre differentes projectus 
de leis de fazenda? Creio niio poderá desempenhar 
tanto. Por isso parece-me que quando se adapte 
a emenda do. Sr. Martim Francisco, se ponha uma 
outra commissão para substituir ou coadjuvar a 
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essa eommissão, o ·se adoptc segundo o mesmo 
mllthodo proposto polo Sr. Mnrtim F'1·ancísco ; por 
exemplo, dous membros parn a commíssiio de 
pen:lÕI)S e ordcnndos, porque ha bnstnntes objoctos 
âe~tn materia que se te1r1 provisurinmento ndo..; 
ptndo : isto é, mandoJI•SO pagar as pen11Õef! . por 
um anno mais ; cu7npra que a camarn ~àia desHa 
modidn provísoria. Outros dou;; membros partt 
impostos e divida publica; emfim <:u · mandarei 
um ndltamento ou 11rtigo condicional, casQ 3e 
ndopte r1 emenda do Sr. Murtim Francisco. · 

Veiu t\ mesa a seguinte emenda: 
(( Caso se adopte a emenda uo Sr. Martim Fran

cisco, oft'err.ço como atldítamentr. : 
" Que se crêe uma commiRsào de cinco membt·os, 

para cujos .membros se distribua o trllblllho de 
qne esta vão encarregadas as outras tres commís· 
sões existentes. 

u Que os projectos de lei hnj.to de ser remeLtídos 
a uma ou outra da" . duas c<mlrl!íssões .agora 
creadas, ou uma l'specíal, qnan<la 110 jul~ar ne· 
ces~ario a juizo da camnra.. -PC!ul~;; e Sowra. » 

Sendo apoiada ent1·ou em discussão. 
Pedio a palavra 
o Sr. Xavier d(.'t Car,•alho :-Sr. pre

sidente, eu ni'io dou o •meu vot•> ao mcthodo se· 
guido no nnno passado ; a conclusão que se fez 
não me IIA'rad11u então, e não me agrada agorn : e 
daqui se . segue que eu voto pela cme11da do Sr. · 
Martim F1·nncisco. 

A cummíssão dividindo e.ntre .si · os trabalhos 
conseguirá bons resultados, e parece·m9 ser um 
methodo mui' facil. Approvo t•1mbem o addí· 
ttlmento . do Sr. Pnula e So.uza. 

Quanto ás contas dos nnnos .·. antecedentes, pa
rece-me que será talvez objecto de um:~ commis~;io 
especial, porquanto ha uma miscellania dH coiltas 
de tres ou quatro unnos, que é precho examinar-se, 
e n . comJmssão actual nàu t1·abalhará pouco nas 
contas do presoute unno. 1'alvez não seja com· 
pativel com as suas força~ o examinar as contas 
das annos passados. P~rece· mA nois que se deve 
O(Jmear .uma com missão especial, encArregada 
unicamente ou exclusivame·nte ·de rever as contas 
dos .annus passad<~s, c este é o men voto. 

Julgando-::;e a materia bastantemente discutida 
proceden-~e . á votat;iio, ·. dPcidindo-se qU•l 1t corn· 
mi~slio fosse de sete membros, aprovcita.ndo .se 
igualmente o additam~nto do Ss·. Paula e Sou~a. 

Passou· se á eleiçiio dos membros da dita com·· 
missão, e furi'io nomead/\S os Srs. Riheiro de 
Andrada com 63 'votos; Gervasío com 6·~: Paula 
o Souza com 55; .. Vasconc~:llos com 51; Duarte 

-· Silva com )3; Lobo com 42; Mendes Vianua 
com 26. 

Procedou-se depois :\ eleição da . commissão de 
fazenda de cinco membros, e farão nomeados os 
Srs. Castro Alves com 48 v6t•)s: Luiz Cavalcanti 
r.om . 38; Evat isto com :37; Carneiro Leão com 36; 
Baptista Caetano com 27. 

O SR. PRESIDENTE propõz a nomeação dá com
mi,.siio da ·guarda da constituição e podetes, e 
procedendo-se a ella forio nomeados os St·s.Eruesto 
com 47 votos ; Alencar com 35; Feijó com 2:~. 

Propõz n1ais o Sr~. presidente a nomeação -la 
commissão de juatiça civil, e procedendo-se á 
eleição, farão 11omeados os Srs. Paim com 82 
votos; Almeida T~rres com 23; e achando·Se 
empatados os Srs. Maia o Barreto com 20 votos, 
decidia-se púr sorte, e ficou nome;tdo o :St·. Barreto. 

Seguia-se . a eleição dos membr<UI para a com
missão de ju:1tiça . criminal; e foriío nomeados os 
Srs. Maia com 31 votos; Limpo de Abreu com 28; 
Pinto da Gama com 27. . · 

Sendo quasi duas horas, propÕz b Sr. Ferreim 
de Mello quo se prc.rogasse a ses~ão p'ot· mais 
uma hora para se continuar na nomeação das 
commisaões quo f•1ltavão. O que sendo posto 11 
v.otoa pelo Sr. presidllnte, assim s<l vonceu. 

Propó.t o Sr. pt·esidente a nomeaçiio da com· 
mh;aão de diplomacia, e procedendo-se a ella, 
foriio nomeados os Srs. Araujo Lima com 59 
votol!; Maria do Amaral com lo!.; Alencar com 14. 

Seguío-se a eloli(jão da commiRsl..o de marinha 
e guerr<~, e forã" rsomeados os Srs. ·Pinto Pei· 
xoto com 4·1 vot•J>~; Cunha Ma i tos com 33; Vieira 
St.ntrl com 32. 

Procedeu·sa á eleição da commissiio de commer· 
cio, agricnltum, i11dustria c artes; foriio nomeados 
os Srs. Z~f··ríno dos Santos cnm 48 votos; Lemos 
com Sl; TobiaR do Aguit~l' com 31. 

Pnssou·se n eloger a comrníssão de ínstrucr;iio 
pnbliett, e for1io nomeados os Srs. Ferreira França 
com 3 t votos. Soares da Rocha com 28; Amaral 
com 26. 

Acabada a nomeação' desta commíl!!líio, o Sr. 
presidente deu para ordem do dia : continuação 
da uomeação de commissões. Dil!cussão do pa. 
recor da commissüo das duas earoaras sobre o 
projecto do codigo crimín•\1. 1ndícações e pro
je('tos. 

Levantou· se a sessão :ás 3 horas e 5 minutos 
da tarde. 

Sessão em 6 ·de Halo 

Pll.li:SIOli:N'CIA t.O sn. COSTA. CA.ll.VAI.UO 

Poúco depoi:; das 10 horas se ftlz a rhBmada, 
e aclu\riio-se pre:~entei! 7L Srs. deputados, fal
tando com cau.;.a o Sr Fortuna e sem ella os 
Sr::~. Let.lo e Paula Barros. 

O Sn. PnEeloENTE dac!aron estar abert·\ a ses
siio; e depois· de lida a acta da antecedente pelo 
St•. secretario Mende~ Vianna, foi approvada.. 

Passuu-se ao ex.padieute. 
Le.u o Sr. secretario M11rcellino de -Brito· os 

officios seguintes : · 
Do secretario do ·senado, em data de •.L do 

eorrentll, t:•>mtnunicandot quo o ministt·o de estado 
dos ilegoeio.s do imperio, em officios dtl 23 e 26 
de Setembro prnxitno passado participou haver 
s. 1\L o Impei·a·lor sanccionAJo a resolução da as· 
sembléa gerallej:eislativa, para se P.xe.cuf,f.lt a base 4• 
do art. :3·• da lei de 25 dt1 Outubro de 1827. sobre a 
arrem.1tnção da metade dos direito![~ da alfan· . 
dega, e tambem o decreto da mesma as~embléa 
geral isent•t11do de propinas e quatiaquer outras 
despezas de arremataçÃo aos · arrl!matan.teR das 
rt~ndas pnblícas.- Ficou a camar!l. .inteíradrt. 
, Do S?.·--Ct~lmori particip'ando que S. M. o Im· 
perador hnuve por bem transferil·o do ministerio 
d<>:; negocias da faz.~nda para .o dos t!strangei•·os 
por dOJcreto de 4 de Dezmnbro proximo passado; 
-Ficou a c'lmara inteirada. 

Do .marquez de C11ravellas p!lrticipllnd.t ter sida 
nomeado ministro e aecretnl'io de estado dos nego· 
cio.-; di1 imperio, na mesma (iata.-Ficou a camarn 
int>lira,la. . · 

Do mesmo m~ni!ltro participa11do ter expedido 
na data de 5 do corrente a ordt1m para se pro• 
ceder na provinciª de Minai! Geraes á eleição 
de um deputado para o lugar que deixou vago 
O. Sr. r,ucio Soares Teixeira de Gouvês, . acei
tando o cargo de ministro e secratario de estado · 
dos negociO$ dg justiça.-Ficou a camara intei
rada. 

Do mesmo ministro remettendo diversos papeis 
constantes de uma relação a"signada pelo oflicial· 
maior dll S!lcretaria, a saber: officio d.) presi
dente do Pará, (le 17 de . Janeiro de 1829, cum um 
requerimento de Joaquim José de Siqueira, acom· 
panhado do plano para o estabelecimento de uma 
soci~dade de ugriculto.ra, industria e commercio, 
e do p11recer da commissão que o mesmo pre
shien~a f?rmou para dnr " seu v:Jto sobl'e o dito 
plano. 
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Offieio do mesmo presidonto, de 15 de Junh•l 

de 1829, com o requHrime1:t.o do Vicente Antonio 
de Miraudn, de 'l'uy, na Gnlliza, qu•~ pede Stll' 
nahtl·alísndo eid,tdiio · braziloi ro. 

Ofi!cio do presidente do M•trnnbão, de 3 de Julho 
de .1829, com as cópias dos ortig .. ~ das acbs do 
duas sessões do conselho do governo relativas á 
crear;ão clns cadeirns das línguas patl"ia, franceza, 
inj:tleza e de gcographia. 

Officio do mesmo presidentP, do fi de Agosto 
de 1820, com a cópia do artigo da neta da soHSiLo 
do S de Julho sobre a creação de uma nula do 
commercio. 

Officio do presidente rlo Oearâ, de 8 de Agosto 
ele 1829, sobre n uomeação de dous irmãos para 
membros do conselho d·.J governo, sendo tambem 
supplentes um primo e um cunhado do~ mes· 
mos. 

Offiçio do .mesmo presidente, de 22 rle Agosto de 
182(), em que expõe os inconveuieu tes que têm 
embaraçado a installação du camara municipal da 
villa de Soure c tambt-m a do Arronches. 

Officio do presiden~o do Rio Grande do Norte, 
de 18 de Agosto de 1829, com o requerimento 
documentado de Antonio José Leite de Pinho e 
outros negociantes Que pedem a isenção do· im · 
pllsto que pagão de 2$560 por cada pipa de aguar· 
dente á camara .da capital. 

Officio do p1·esidente de Sergipe, de lO de Se· 
tembro de 11:!29, com outro da camara da villa de 
l:)anto Am-aro dns Brotas sobre a mudança de 
justiças e cofres para n pnvuação de Maroim, 
sendo acompanhad"s aquelles officins das infor· 

-l(!nçõ~s a que se referem e outrns documentos. 
\)fficio do presidento da Bai.ia, de 28 dl! Junho 

de 1828,. com o requerimeutn dos colonos da colo· 
nia Leopohlina, em quo ped1rão não só provi· 
denc1as para facilitar a nnv~<gação do Pereripe, 
mas a isenção de alguns impostos. 

-.-officio !lo preHidente de Gnyuz, de 13 do Julho 
do 1829, éom outro da camara da capital da pro· 
vincia sobre duvidas occorridas na execução da 
lei de 1 de Outubro de 1828. 

Ofiieio do presidente de Minas, de 26 de Outubro 
de 1829, cnm uma ·.-eprcsentação da camara muni· 
cipal do Sabará para se crear uma cadeira de 
estudos preparatorios na dita villa, afim de se 
hnbilitarem ahi os que pl'ete11dessem matricul•H'·Se 
em qualquer dos curs.•s juridicc.s. 

Ofiicio do presidente d't província do Espírito 
Santo, de 6 de Outubro de 1829, com outro da 
camarn. da cidade da Victoria sobre as d!lspezas 
da obra da cadêa, para (lne uP.ó te:n fundos. 

Officio do mesmo pres[diú1[e, do 22 de Janeiro 
ele 1830, com outro--dl}_çamarn·· da .villa·de ... I.ta· 
picurú-merim em que pede se lhe d~clare que 
festas tem obrigação de fazer, que propinas póde 
cobrar e de que iusignias devi! usar. 

Ofiicio do director do co1·po jurídico de S. Paulo, 
de 25 de ~etembro do 1820, em que expõe duvidas 
sobre o methodo seguido nos exames de geometria 
e Jlede sobre ellas decisão. 

Officio do mesmo director, de 20 de Novembro 
de 1829, em que se queixa da falta d.~ leis poli· 
ciaes para o dito curso, o requer pelo menos alguma 
medida interina que puna os exc~:ssos dos insu· 
bordinados. 

Officio dct camara da vill•• do Rio Ga·ande, de 
1 de Agosto de 1829, sobre a exclusão do Vereador
Miguel da Cunha Pereira por ser sogro do pre· 
sirlente. 

Officio . da mesma camara, ele 3 de Outubro de 
1829, cn1 que pecle se lhe declare quem deve 
servir de procurado•· no impedimento do que fór 
nomeado e a qut-m compete levar o estandarte nas 
funccões publicas. 

Officio da camara da Ilha Grande, .de 8 de Ou
tubro de 1829, em que pede providencia para obri· 
gar o vereador que fór remisso. 

Officio da camara da ;villa de Campos, de 12 

do. Outubro de 18'2!), om qua refere como o vc
rr.adol' supplonte Manod Mnrqu•JR SimÕilR se escu· 
sftra do s•,rvir srl!ldo por ella l:hamndo e pede que 
S•l lhe rltlclaré o IIHlio r1 uo deve empregar rJal'a o 
compcllir a comparccrw. 

UITic:io da camal'l\ da villa de Valnnça, de a 
de 011tubro de 182fJ, em quo pergunta r-e os 
medicos o cil'llrgiões que cnraviio com licença do 
phisico·mór e os boticarios que as prt!cisavüo 
J.wnrn ngol'tl tirnl-as dns camat•ns. 
R~qnerimenLo de Alllxnndre José dos PnsRos 

HtH'Ctllano pndindo nugmento no ord•mad" com 
CJII•J fui prolo'iclo uo lugar de porteit·o do conselho 
geral da província dn Minas. 

Rcq ucrimeuto de Francisco Ant•mio do Rego 
pedindo algcm• ordenado P"lo trabalhn QU•J tem 
IIMl lugares quo serve :zr·.tuita• .. onte do e:scriv;io 
e thesourlliro do musrm desta córto. 

ll.equ•lrime •• to do Innocencio José G~lviio em 
qui) pede a cou!innação do uma ~esm!lri!l que 
d1z obtivera em 1820. 

Roquerimento de P·•~sidonio 0nrneu•o da Silva 
queixando-se de ter sido multado pela assembléa 
parocl!ial de Piraby por não compa1·ecer nella a 
entregar as suas cedulas, apeza•· aos motivos que 
o cmbaraçltrão e que julga suflicientes para não 
ser. punido. 

T·•dos estes p·1peis forã<l para a secrctal'ia para 
se lhes dar o conveniente destino. 

o Sn. s~cnETARIO leu outro officio do ministro 
do imperio remetten.Jo d·•us do presiJente da 
p1·uvincia do Sergipe dirigidos áqnella secretaria 
de estado, um em data dll 3u de Ontullro de 1829 
pr••Ximo pa~sndo. ineluind') a 1\lprese"taçã•l da 
ca1uara ·da villa de. Santo Amaro d11S Brotas e 
um assignado dos povos d11 respectiva freguezia 
pedindo que seja e1·ecta em matriz a c11pella da 
SerJ!J,;N do Ro•ario do Caltet~, sua filial, e outro 
de 14 de .Janeiro do corrente anno, co;~: a repre· 
sentaçiio em que Antonio J.,sé Vianna e Manoel 
Rodrigues do Nascimento vereadores da mencio
nada camara expoem : 1•, as nPgligenr:ias della 
no serviço publico ; 2•, a ddiberaçãc• de decl'll'ar a 
mes111a cama•·a em uma sessã11, que eriio irritas e 
uullas a~ sessões ~<xtraordiuarias anteriore:~ que 
havin celebrado; e porque pela mesma seçretaria 
de rstl\do j:\ se respondeu á primeira parte na 
conf,,rmidade do paret:et' do procurlldOI' da corôa, 
soberania e fa:~~enda nacional; quanto á segunda 
remctte o dito miuis.tl'\l do estado os papeis, para 
que, cllt'gaudo ao conhecimento destll camara, 
possa a assomLléa gerallegislaLiva deliberar como 
für co••venicnte. 

Fic"u a camara inteirada e farão rcmcltido~ á 
commissão de justiça civil. 

Do ministro da guerra participando ter S .. M. o 
Impe1·ado•·. sa .. cciouado em 5 de Setembro do 
1829 a resolução da 'nssemlllé•l geral legislativa 
a 1·espeito de Fehppe Nery Lopes ser cidadão 
brazileiro e como tal com direito ao posto mi
litar que tinha no tempo em que foi jurada a 
con~tituição do imp,.,rill. 

Ficou a camara inteirada e o autographo se 
mandou para o nrcbivo. 

Do mesmo ministru participaudo ter S. li-I. o 
Imperndor Ranccionndo· em 2! de Setembro do 
anno passado o decreto da ass~bléa gerallegis· 
lativa a respeito tios · t~oltlos e mais vencimentos 
que devem percebol' os majores e ajudantes de 
2"- linha, tirados da 1• anted do dcc•·cto e inl!truc
ções de 4 de Dezembro de 1822. 

Ficou a camara inteia·acla e o autog1·apho foi 
para o archivo. 

Do mesmo ministro remettendo os decretos e 
consultas seguintes, rei ali vas a mercês pecuniarias 
por aquell•a repartição desde Setembro do nnn1> 
vassndo até ao pre~ente, por depeuderem da ap
provação d•• assembléa geral legislativa, a S!lber: 
decreto de 26. do Setembt·o de 1829 conçecleAQI:l 
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n Manoel José de Abreu, tenente roformnrlo 
elo! regimento• dn cavallnria ligoira n. :!ii do 24 

Jírd1r1 do liXOrcitu, uma tnnca do 180/1000 pnr" 
!111110. Consulta t](, 1ú d~ e11l1UbJ'O do 182:)0 J'eSoJl
vida crn lii do Fovereiro án 1830, conced&nrlo 
rr·formu com solr.lo da patentrl 'JIIO tom1 a José 
Mtlroirn Cusar, tenente d•J volnntnríos a cavt~l!o 
du 2• linlm .du provincin ele S. Paulo. C<Jusulta 
do 19 ne F~vP.I'oii'O do 1830, l'esolvitJa em 1•1 dd 
Ahl'il do mesmo anuo, c'.lnccdorrdo ruforma rw 
TlOsto de capitão ·com o soldo COITeqpondonte, .a 
IrnJoce••cio da Cunha Goynnna capit{JO qun fr>i 
dnR extinr,tns companhias pagas dll- bJ'uvos da 
pntria- na provincin de Pernambuco. I lecroto> 
do 17 de Man;o de 18:10 aposentandu com orde• 
11ndo por into!iro a J,)SÓ J,notllirrl. de Clliozans, 
vo•·teit•u da sccre:tnri•l de estado dos negucios da 
~u,rra. 

Foi li ~a commissiio de fnzonl.ln com toJos os 
pnpr;~is. · · 

Leu m11ill 9 Sr, sccrc~ario uma Celio:itar;ão do 
c .. nselho geral da pt·ovinçíll dtl Groy.tz, partid· 
pan;lo n ~'!lll sole:n1nf) iustnlh!çrio 110 t•:mpo marcado 
pela ld.-F'icou a camara inteirada, u f,j rece
bida a cummunicação com especial .sgr11do. 

Uma represontacãu da camnra municipal da 
"Villa da Burra dn Rio Grandt~, cnbeça da c"marc~~o 
do Rio de S. l<'l'llnciscn, ine:OI'purada á província 
da Bahia petlinuo provid.~ncia:~ a respeito do 
cobre falso, qun ulli circula em excesso.-A' 2• 
commissno dt1 faztln,la. 

Um requE:rimcnto do parochn de Santo Antonio 
d rs Alaguinhas no arcebispado da Bt~hiu, qud· 
X'llldo·se do ter a cllmara da villa da Agua· 
Fria, elegido juiz.es de paz e suppltmtes moradores 
ll•lquelln freguczia da·s Alagoiuhas, para exerce
rcn• jul'isdicçiio · ,,a capella Je Saulo Antonio da . 
matriz do Brejão, tilinl'dn Agun~Fria: e pede provi· 
dcncias a eo~te n:speito.-A' comm1Ss1io de justiça 
civiL · · 

Um requerimento do padre Marcellino · Pinto 
Ribeiro D11·orte pedindo ser rodacto•· dos diarios 
du cntuara. -Ao Sr. d .. putado director. 

Outro do Francisco Xuviurdo c • .~uto, escripturario 
da redação do lii:!l'io rlcsta camara, p~dindo ser 
redactor dellts. -AI) S•·· deputauu dirtlctur. 

o Sr. Mala: -Como dit'P.Ctor da redncçiio 
do diar·ia, teu!Jo a pr·opór para rednctor· Fran
cisco Autnni•• Ran~P.l, "ffieial dn secretaria desta 
camai'R. Acho que é. cap rz de desem~Jr:.nha•· este 
serviço, pois tenho conh~cido uelle vonLadd pn1·n 
dese·mpenhnr aquillo de que for encancga.Jo; 

·além dt1 que, con:!ider·o de, grande convenic,.cia 
ser o red1lctor emprc•gado da CtlSa; fl"ís tendo 
a confianç 1 da secretaria, e. princípalmonte· do 
official maior, Lantn mttis racil lhe s.:rá haver á 
n1til) os p••peis que serve111 para compór o díurio. 
Ha além dest" dous outro::~ concurrentos, P,do 
que deixo á consideraç1io desta cama1·a o dehbe~ 
rar como col}viar. 

PROPOSTA. 

<<Proponho para reclactor dos dial'ios n Ft·ancisco 
Antonio da Síh•a Ferrc.-ira Rangel. -Paço ua 
camarn dos deputados, {I do Maio de 1830.- O 
deputado din·ctCll' José Anto11io da Silva M"ia. 11 

ORDEM DO DIA 

Proseguindo·se llrl t1omoaçiio Je commissues 
sahirão pnm a de snudo public:1. 

Os Srs. · Ferreira Françu com 49 votos, Brito 
com 49, Gomes da Fonseca .· cum 48. 

Pat·n a rle esb1tislica, calhet:hcs~, colonisar;iio 
e civilisaçiio dus · indios o,; g,.,.,, Cunhr~ ll:tnlti)S 
com 37 votos, Baptista do Oliv~ira com 35 e 
Hollauda Cavalc-tnti com 32. 

:,?ara · n de miMs c ~osques os Srs. Custodic;> 

Dias com 21 votni!, Baptista rle Oliveira com H 
o CJiivnirn Eol!lo> corn. ll. 

Prll'a n J" rlldncçi1,, da.~ l•!iR os Sr~. Limpo de 
Aht•en C<Hn ;32 vut·~~. l~dijó e:om aL e Souza o 
Oltvo•ra c•mt 17. 

Para . a d1:: pcltíÇÕP.S os St'R, . Ornella~ com 38 
VútnH, Rebouças com 20, 'l'uv,Jrcs com 10. 

R•!tirnndil·se o 81·. pr•;sidP.ntt> rio saliio tom011 
<) seu lng11t' o Sr. vít;C·presidentf: Limpo de Abreu 
o pl'o>;cguindo·~e na nomun~ão de commisdões, 
sahiriio): 

Pura 11 de cr:clcsiasticn, ns Srs. Dr. Mourn 
com ·i7 votos, Fcn·cír:l de Mello com 46, Lessa 
cnm 23. 

Obserwou o Sr. vice·prcsidentP. quo ···•·uen·mdo 
a l"i dl) :~:.l dt1 Setembro de lt!2!) no ~ 20 quo 
cnta cnmara no prindpio . du cat.l·1 ses~ii.l) institua 
uma c"mmi.;siio do Axamc th·nda do seu seio 
para venficar os rc•ltlt•orii)S e toJas as overnções 
detet·minada::~ na dita lei, quo pelas commissões 
do governu e do banco, devem ser submr:.ttidas 
an corpo leA'i,;lativo, fl so o. cama111 · queria que 
a nomeaçtio f.,:;~e fdt11 jr'1 nu rc~crval·n vara mnís 
tarde ou mesmo ínct11n bi I' esses trabalhos a al~uma 
da.; c:lnrmissões ex1sttmtes: P. :;endo posto á vo
tar;iio, venceu·so: lo, que se nomiju:>sn uma 
commi;;são especial aclhoc: 2°, que fosse dc3 mem· 
brus: 3", quo podiiio ser nomeados os membros 
de outras commissõ~s 

Procedeodo·o~e á eleição da cqmmissão, sahirão 
eloitos os Sr:;. Pires Ferr(!il'a com 58 votos, 
Ribeiro de And1·ada com 51, Vasconcellos com 19. 

O Sn. VrcE-P.RESID"NTE propoz á camara se 
approvavn que se nnmcassdm as 3 C•Jmm•ssões 
já existent•Js nas ses.;ões pns:;ar.Jas, a · ,;ab~r : a 
1• p •ra as repre~ent.açõcs das camaras muniéipaes: 
a 2n para i!,:; düs juizes de paz: a 3• p:1ra ns do 
tribunal supremo de justiça. 

O Sn. LUJz CAYALCAN'l'C lembrou que podião ser 
no.mr:adas P<llo Sr. pre:Jirlente. 
'o Sn. MAIA fez ·\"êr que a aa era disponsavel 

pelo poncu que !ta v•: ria a Cuzcr, podr:ndu. servir 
u comnlissão dn ju,..tiça c h· i!; usas que a 1• e 
a 2a j nlgad 1 indispenSilVd~ pelo mUito~· que havia 
a respetto d<J caruuras e JUI_Ze.s d,a paz; penoava 
todavsa oJ'!l!l se po·lião reumr em urna so. 

'o SIL PRESIDENTE poz ã V••tação e se venceu: 
pl"imo que houvc~sCJ . umn só commissão de 3 
memb~·os nonwados pelo Sr. p~csidente, incum
bic;la d,,s represtJutuçõcs dos Juizes de p:~z e 
c1un11rus muuícipaes: secu'lldo que as represen
tiu;õcs do tribunal supremo do justiça, fossem 
remettid!l~ segundo a sua materia á . com missão 

-'ti qúe ·rcspeitavn&.·'- ,;; _ ___ · -· -

o Sr. Ernesto :-(Leu o seguinte ?•eguel'i· 
mento): 

« Reqneh·o que se chame o lo deputado sup
plontd poL' esta pn)vincia, para tomar asse~lt.o 
mtct·i .. amellle até que a camara resolva defiultl· 
vament<J t\cerca do impedimento, posto ã admissão 
do Sr. Oleuumte Perc:ir••.-Paço da camnra dos 
d••putauos, Gde r.la•o de 1830.-Ernesto Fet•·eil·a 
F1•ança., 

E' ·multo necessario que a . roJ>l'eseutaçito dn 
calllarn constitucionnl se ache completa com o 
toUIIIOI'u do deputadoA quo a lei flxu; e como o 
negocio do Sr. Ju:.õ Clemente póde espaçar·se 
culuildol'av~:hnentt·, julgo podemos chauu1r o lo 
su pplell\c. 

(Leu o seguinte l'~tquel'imento): 
<< Requei~o. que et':'. cumprimento do a~t. ,111 

da CtlllStitUIÇIIO se exsJa dos mes1res dos prmctpes 
uma conta do estado de ndiantnmouto doR seus 
augustos discipulos : . e qu13 .Pnt·n. esse fim ~e 
officio ao 1-(0V.:rno, para .que wfurme quem sao 
esses mcstr(l e lhes oruenc se upresentem a 
da1· u l'"fel'ida cont!L-l,uço dtl cumal'tl dus depu· 
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tnrlos, G de Maio do 1830.- Ernesto Fc1-reil·a 
F'1·ançfl. u 

A edncnçiio u o. base pt•imorrlinl dn r•nln moral; 
portanto a e,Jucaçiio úc nossos príncipes deve ser . 
11 mais mcliudroso, c convém muito evilnt• qne 
lllill n1io seja jesuíta, mas sim liberal, tal qual 
r.onvém n. im111 nnç:io liVl'tl como a hruzileirn. 
Eu l>cço a urg-r.ucia. 

Forào IÍ mMa os requel'Ímr~utos e r.li apcindn 
n urgoncia. Entrou em discussão. 

0 Sn. AURELIANO [pela Ol'dem) .-Esse primeii'O 
rcqnerimento, sc:gundo a minha )t;mhronço, já foi 
proposto, e julg.:.u·sc não ser urgente. 

O ~n. En:-;!l:sTo:-Queirn V. Ex. tambcm mnndar 
l~>r o art. lll da constituição 110 c.ipítulo :.Jo; 
(Leu·se.j 

Q $~. X.a.'\·icr <lO Ca.rval11o:-S1·. prcsi· 
dente, assim como um corpo niio pôde ~xi~tir 
sem ser alimentado, assim o espírito se não 
vigora sem o seu natural alimento . que u a edu~ 
cação. E' pois mister M1ber se os príncipes t~m 
mna educação ildequnda á. su:1 alta jcrurahin, 
da qual . depende ,, prosperidade do brr~r.ileit•o 
social; cumpre-nos puis examinar se essa cdu· 
Mt;ão é livre. E 11 çommissiio de instrucção pu· 
blica . devia desde logo dar o seu parecer sobre 
a conta -apresentad•l pelos mestres. 

Pondo·se á votnçiiu não .se venceu a urgencin, 
qnant.1 ao pl·imf:ii'Q requerimento e o s~:gundo 
entrando em 4iscussiio foi vencido Stlm debate. 

O Sa. VAsco:o:cELLos:-PP.ço a palavra, Sr. pl'e· 
sidente, ea quero manc!11r á mesa o diploma do 
Sr. deputado José Bernardino Baptista Pereira. 

O Sn. PnESIDEl';T.J;: :~Este diploma vai á com
mi~si'io de poJe,.eQ, 

Paswu·se á · segundª pa1'te da ordem do dia, 
que E-ra o parecl'r da commissiio mixta svbrc o 
pr~>jecto do codigo criminl!l. · . 

A' uma hora e nwia t•>rollu a occupar o seu lugar 
• o ::ir. presíde11te Costa Carv!4lho. 

o Sr. Er:Dcs~o:-Sr. preRidente, a nossa legis· 
Jaçào criminal está o peior que é pos~ivcl: e 
portanto ach·1 mui ponderoso l> parecer do. com· 
missão • . Entretanto offereccrei alguu1115 em•·ndas 
afim de poder ser marcado o pra~u para se otr~re· 
cerf'm as memorias que snbre est~ .objecto possão 
apresentar-se. No entretanto dev~:moR «li<>ptar 
PSte projecto mllS entra em discussão com a~ 
emendas, e qua11do se discuth·em converta·se Q 
camara em commiss:io geral. 

Eu acho que aiscutind<l se uma só yez melhor 
ser!\ fozer·só 1\l'iSim. Co11ver.t.a.:::A ,pt;~iB · em com· 
missiio ~teral nté quando tiver f'Xpírado . o prazo 
pa1·a otrerec~r emendas no codigo, mas pussa · 
cada Sr. deputado f,,llar sobl'e :sso as vezes quo 
lhe · approuverem. Portanto di li a minha 2• emr:ndn 
que 11 camara . se converta em commit<sno ~:e1al, 
•1 a 3a que se declaro 8 dias ante~<, e depois de 
impre~s'\ mai,; 8 dias, parn quo poss,'io o& !:;rs. 
deputados formal' u sua ,verdadeira opiniilo. Eu 
mandarei á mesa as 3 emendas. 

o Sr. F«>rroJra. ló'rançn : ..... Sr. presidente, 
tendo de on·~recer uma rllsol.,ção quo ó rolntlva 
a este projecto, cuido que ella e importnnte, e 
se V. Ex. me pllrmitte eu f\ leio: ella é uravo o 
o seu objecto ó não só rúlativn hO •111e se ·trata, 
mas até constitucional. (Leu.) (,tpc.iados.) E,;tá 
nbulída ·pela constituição ddl11 facu esta lnterpre· 
lação e eu creio esta pena acbar·se nbul1da. 
(Apoiados.) 

RESOLUÇÃO 

cc A assem\Jléa geral resolve: 
11 A peua de morte está abolida pela consti· 

tuição.-P .. ço da camara dos deputados, em (j de 
Maio de 1830 . ..;.Antonio Fen•eira França. ,, 

O S1t. Ft·:Rimm,\ Fn,\:O:ÇA :-Eu peco licança 
pnl'll dizer que !J,IVIJndo dito ua proposta que 
ORLa pcnr1 ost:\ nbolitla pela constituição, ella me
rece ter o Jlriml!iro lug~~r, poi~ sendo causa dos te 
g<~net·o devo tt:r n prd .. rr.ndn, porque a proposta 
é constituci,;nnl; pP-ruôu V. Ji:x. ma~ julgo não 
pólo hnv·~•· d!!UH>ra, assim está tleterminado pP-la 
1:onstituiti:i11. 

O Sr. Ernesto: -Eu trurin nmn quarta 
emenrla que em n seguinte (leu); mas ncha·se 
pa·eju,Jicnda p11ln rcsnlução de me.t pai o Sa·. 
Ferreira França, crn qu(' dcchm a pen11 de morte 
já nb11lida pela C(lr.StituíçliO; ttil ninguem pódo 
dttvidal·o; tJII..ilabolio t.odnsaspenas crnnis,como 
são, a tortura, n man;:1 de f~rro, etc. Vejamos, 
o cousultemns por ontro Indo o cnraçãll dos bra
zileiro.; e · conheceremos quanto ropugnão a este 
co~tume llarbaro e inutil como ha dito o Sr. 
Ferreira Frauçn; Cl que, comu so sabe, está abo· 
lido pelo nosso codigo fundamental. 

O Sn. Pae·zor~NTE:-Agora n:io se trlita desse 
obj~cto, ellc deve ficar para a occasião da dis· 
cussã•1 do parecer da commissão. 

Além disto, sendo uma resolução, deve ter uma 
marcha particular; pelo emquanto trata-se do 
codigo penal e não da · pena de morte. 

O S•·. Forro ira "lo'ran.Qa : -Sr. presidente, 
en julg•> que l!o t1ata, porque tendo·se dito neste 
recinto, que esti.. abolida a . pena de morte pela 
constituiçtio, segue-se que em virtude de lia jámais 
se póde impór; t,;to é quanto a mim incontestavel. 

O Sa. Pm;:stDENTE :-0 que está em discussão 
é o parecer d:\ com!!l~!!iio. · 

O Sa. EnNms·ro mandou á mesa as seguintes . 
emendn,; au parecet· : . 

11 L• Que ~:ntru as emendas tombem se aJmittão 
as subst1tutívas do tndo o . projecto. 

<I 2. a Que quando se dtscntir o projecto e emen· 
das, n r.nmara se converta em commissiio geral. 

cc 3.• Que o dia 111arcado para esta discussão 
S!'ja declamdo . 01to dins nnte11. . . 

11 4 a Que desde já se supprima no projecto a 
prmn do morto nntui'Rl, e cnm este presupposto 
~e reformo a escala dRR. pen·1~. Paço tia camara 
d•,s deputados, (; de Maio de 183(1. -Ernesto 
Fel'l'eil'a F1·ança. " 

OS&-. lUt~rtlrn FrancJ,.co :-Euuão qui• 
zern, Sr. pre~i4ente, mterrompor a murcha da 
!.lbcussiio, porém eu o faço, cumprindo-me apro· 
sentai' á cama1·a o pnr•:cer <la commissiio offere· 
cen•lo n rcspo11ta I\ f~tlla d·• thr(lno, para o que· 
espero V. Ex. me concedq licenç''· . 

O Slt. PREBIDE:STE :-Em virtude do nosso re
gimeuto ó o primeiro trabalbu de que elevemos 
C11:cn par·nos: o . ::i•·· deputado pôde portanto ler o 
parecer UB COIIImiSKi\0 • 

O Sn. DevUTAno passou a ler o parecer da 
commissilo concebido nos termos segumtes ; 

Resposta d (allta do throno 

rr Senhor.-A camara dos dAputados vem depór 
pet·aute o throno do V. M. I. o devidll tributo 
dll suas homenag•ms o do seus resp•·itn:r, o as 
demoustrações sincP.t·as do m11i11 extremado jubilo 
pelo consorcio de V. M. I. com a serenissima 
souhora D. Amelitl Augq!f~~ ~ugenia ·de Leuch· 
temberg, nctual ímperutriz, princeza dotada de 
todas as virtudes, doce e lisongeira esperançll do 
feliz futuro . que aguarda o Brazil inteiro : e la· 
mrmtando por um la,lo a con~Í!l'l~ação das desgraças 
qu~ desolão Portugal, qne motivarãQ o regreeso 
da serenissimn senbora D. Maria Q!l. Gloria, sua 
joven rninh·•, e a restituirão aos abraços pater
no.os, e ás snudodes de todos ns bra!!!íleiros, vem 
por outl·o exultar de prazer com a ()erteza de 
que n ternura de um pai, c de .um hlLQI' soQbEI 



SESSÃO E~l 1; DE MAIO DE 1:-530 7~) 

ceder {I sua palavra dada. do niio compromllttar 
a tranquillidatlo c int., resKcs do Bn~rtíl, íngc:rindo-o 
nos nugocicK du l?orlugul, ing1:rc)ncía qiw seria 
semp•·e funesta IÍ mnrcha progt'cHsi v a . do ímpAI'io, 
e, qualquer que fosstl o srm . resultado sempre 
contrari 1 ao di•·r:ito dn:; nacõe.i. 

cc Senhot·, a c.unara do:~ deputildc.s lisrn~ent·· 
se ha sempre com n írllllt.,rauilicladb das relações 
de anlizaue ~ntre V. M. L e os de mais monnr· 
chn!;, f! estados do um e outt·o hcmísphcrío ; ae
sejárn porém que o governo fu;;sa uínda mais 
solicito clm P.strcitar estes . laços com os no vos 
llBtados da Arnec icu, ele que~ ó parte íntegrauLIJ o 
impArio do Bt·azil. 

cc Igualmente a camam tlos deputado:~ f.,JgnJ·á 
muito, que 11os tratados rmnuncinuos pnt• V. M; 
I. a pai' di)S interessc,s do commercio e· uavegaçüo 
respire de:;ass,,mbradn a honra - ~ gluria uo nome 
brazileir••: mas consintn V. M. I. q11e a camnra 
lhe faça a respeitosa obsvrvação, ·~c que trata
dos ue comrnel'cio são desuecessorio11 ao estado 
que S• i acha na Ç!nso pleno e lt•gnl de 11111 com· 
mercio franco e livre, e qunsi ,,c,rnpl'll prl'jnoli · 
ciaes ao maí11 fraco; ou mais novo n·1 curnira 
dlllil negociações. 

" Sr.n'ho1', a cnmara duõ dE>putaJ;,~:~ ou v in . tmns
portada de jubiln, e congratuluu-sc com V. ·M. J. . 
pelo socego e trr;.nquillidado de~ que goziio todas 
a::~ províncias do imperio: ·. ella ouvirá tambem 
da boca do ministro da justica os pouder•,sus e 
sizudos motivns que forçarãu o gov.-erno a mundar 
põr em · f'Xecuçiio na província do Cear{l o ~ 35 
do a_rt. 16:) !la constituição, ml~di.la t>xcepcíonnl, 
que eó póde ser justificada pela JJeccssida·.le a 
mai:~ urgentP-, e pela mais circum'p~cta l'ftlt-xão. 

cc Empenhada na munutenciio di\ boa ordem, 
e fdicidade d" imperio, na c·xtirpnção dos abusos 
da liberdade de· imprensa, ·e da!! offen~lls feitas 
á mesma liberdade, dest•jo:.a du pór termo nns 
innumeraveis abusos que se têm introduzido na 
admini.str.a.çri.o d.a fl!.~~nda e justi~a ; persnaclida 
de que o exercito e nu~rinh:1 J'equerem r~furmas 
indi:;pesaveis e compatíveis com a oituaçito geo
grapbica do iniperio, com o e~tado de paz, . e 
meios pecuniurios á nos~~~ clísposiçiio, e 111uíto 
principalmente . confoa mes com as nossa~ institui· 
ções; t•bj•Jctos, ulguns dos q11áes já mr:recêriio as 
séa·ias .considerações da lt>gislatut·a tmnsact·1 ; a 
cnmara dos deputados se . nii() descuidnr:i de 
offerecer rc:medios a taes ueces!;idadcs · po1~ meio 
de boas leis, que só prod uzirâõ o seu devido 
eft'dto. se forem religiosamente obset·vadas. 1\f:us 
a camara no andamento progressivo dos s~us 
trabalhos c á viBta do curto peri!JdO de uma sessiio, 
que por ella niio pôde . ser espaçado, attendcrl\ 
primeiro áquillo que fór de mais urgente pre
cisão, 

" Senhor, a camnra dos deputados confiada na 
pbilautropia naciunnl a favvr· dos flluigra!los por
tuguezcs, e na benevolencia o · acti \'i<lat.le do Sll· 
verno em excitai-a sem a menor coocçiio, reset·va 
para o <-xame e approvaçüo da lei elo orçamento 
a descubet·ta dos u.eios para coadjuvul-a .priva· 
tivaauenle em beneficio dos bencmerilos; e qunnto 
á falta · do braç .. s, necessaria consequcnciu da 
expiraçiio elo trafico da escrnvaturLl, ella cuidará 
em l'emedial·a por moio de uma lei de colonisa
ção, odt!quada nos interesses <la nação e do CfJl11no, 
e conforme .com os princípios oconomicos -.c de 
justiça, se~:uidos o praticadul! pelos Estados·Uui· · 
dos da Ameríca Scptentrional. · 

<< Quanto aos pt·inctpios da I'Giígiito e preceitos 
da moral christã, prrmeir•a bal't'eít·a contra os 
transbordan1entos do crime, e base da aducnçilo 
da mocidade, principal incumbencia dos pnro
chos para isso estipendiados, já a lei . providen· · 
ciou que fossem ensinados nas escolas pl'imarias, 
e por .isso espora a cnmara que o governo a faça 
execut,lr. 

« Stlnhor, . li camara dos deputados rende a 

V. M . lmpeJ·ial milharas de graças pela dcsti· 
tui~;ilo ele urn ministe•·io que havia perdido a 
confiunr;a puhiica p111' continuas violações da con
Rtituit;ãol H tia · lei, o p~ltJ terror íncut1do da volta 
do ubsulutismo, se n1io real, ao menos npparcn
temcnte ju~tillJ: allc> por muitos sctc>B; ue um 
miuísteriu, sob cuja admínísta·açiio vio com magoa 
a nação iut.·ira t(.:rminat· urna sA~~iio sem lei de 
orçnmr.nto; facto unico na historio das m"nar
chiul! reprAsnut.ativa;; modernaJUAnte constituídas; 
e igualtnentfl sttpplicn a V. M. Imperial que 
pi·ocure le~almcnto cnmprimir as Cacçõe:~ r:xoge· 
radas que têm nrrastrndo o Brnzil ;-até á borda 
do aby:~rno, já ua nnarchia, já o.! o despotismo, e 
que o tem sacudido sobre um mar · tempeKtuoso 
do dolllrosas ancicdades e mAdídas transitarias; 
na certezll ue que a t:amara coadjuvará o governo 
de V . M; Imperial com to•19s os mdos da lei que a 
constituição póz ao seu nl!!ullce-

<c Senhor, n camara dos deputaucs procurará 
finalmente corresponuer aos sentimeutos magna
nírnos do coração do V. M. Imperial, e pagar 
a divi .ia du filho~ da patria c de mnndatsrios 
ela uaçiio; e na tnn·fa pai lamentar q~e vai encetar, 
tErÍI por primeiro fito a proBperidado do impf)rio 
e a consol1 lução do systt'ma moual'(:hico consti;.. 
tucionsl repre~ent-ttivo, inseparaveis ela gloria e 
do es plendor do augnsto tlirono de V. M. · Im· 
peri::~J. ,; . . 

Vcnceu·Se que ficasse sobre a mesa o referido 
parecer. 

S11scitou·se um breve debate exigindo alguus 
Sr·s. Jeputados, que se mandasse imprimir com 
urgencin, a que ~e oppuzeriio os Srs. Limpo de 
AIJreu e Xavier de Carvalho. Afinal decidio·so 
que não se imprimisse, 

Continuando n discussão sobre . o p<"~recer, o 
Sr. X:Jvit>l' de Carvalho pedio que se inlerrom· 
JIC8Se · n disC!li!Siio para se trat111' da resolu,,ão 
du Sr. Ferreira França, que ello e alguns Srs. depu· 
tados julgavãv urgente. 

i:íendo apoiada e . vencida a u•·gencía . Se!Ol de
bate, fez-se a 1• leitura da resolução e flc:ou 
panl . 2•. · · · 

Dando a hora, a requerimento de um Sr. depu· 
t:•do se prorogou a ses.~iio até se ftnalisar a 
discussão do parecer·, na qual se proseR'uio, o 
julgando·se sufficíentemllnte discutida, o 8r. pre· 
sitlente póz o parecer á votaçtio, que !oi appro-
vado. · 

Tomando a camara em consideração as emendas 
do Sr. Fcrreit·u França filho, f.,i npprovada a 
primeira~" que ~ntre a11 emendas etc. » -e tam· 
bem a terceira - <• quo o dia marcado etc. •~ -_. fi~ ' 
cando pur dcliberaç•io da camara a qunrta emenda 
para della se tratllr em ot:casrilo compãtento. 

O Sn. HoLJ.ANllA CAVALC.ANTI mandou á meaa a 
seguinte dcclamçiio: · · · · 

cc Declaro quo votei contra 11 urgencia do reque
rimento om que se pedem lnCormnc;ões aos me~tros 
dos pducipAK (tcorcl\ da instrllcçilo dedtes.-Hol
landa Cavalcanti. 11 

O Sn. l\IAJA t'oquoron quo se officlassa com 
uq:enc!a . 110 senado, partrclpnud•>·se·lhe que a 
cama1·a. npprovou o projecto de discu~siio para . 
quoJ naquclla camnt·n se !•JIISe tratando do mesmo 
objecto -Assim se venceu. 

O Sn. PnESHIENTE dcq para ordem do !lia: 
t• parte. Discu~Riio da resolução n. 86: 2.• Dis· 
cus's1io do pnroct::J' Jo1 C•'nHnisaiiu de poderes, ác'!rca 
do Sr. Salvado!' José Maciel: 3.11 Leituras ele 
pareceres. e proposta,;. 

Levantou·se n sessão ás 2 horas e 25 minutos 
du tarde. 



SESS AO EM i IJE J)L\.10 lJE l.S:>O 

A's 10 hnt·as , feita a 1:linnwda , nclllmi rH hl pre · 
sentes ü7 Sl's. 1l epullulos, faltaud t> os S1s. M .. nrn 
e G>:tulio, c c!Jm ca US!I par~ic!(HHla vs Sr:;. Punia 
Barro:~ e Calmon. 

O Sr.. Prn:s!I'>Jt:o;Tg declar,m nbel'ta 11 sr!'l~iio, 
o niio Stl achanJo ·ln·r:sonttJ t:> Sr. secJ•et·11·io Vi éil'll 
Sonto, qu;, t.le\· ia . tll' u actu, pasHOU·Se ao cxpr:· 
diente. 

L•·u o . S1·. 1° secrctru·io os sE'gnintr.R o(fici,s: 
Do ministro tlo iu1porio, pnrticipando hnvct· 

levado ao conhecimcnt,, do :5. M. o l1uperador, 
a nOtnf;ação tios m'~mbros que com f'llem a mc•sa 
deflt;l auguda carnnra.-Ficon a cnmnrn intriradn. 

Do Sr. s~cretal'io do seriado, particip:~llcl" que 
S. :.I. o ImperaJor houvu por bem . Sa llct:ir.uar 
duas resolu•;Õ<:!l da nss••mbléa ger,•l !P.gislntÍI'n: 
uma annullatHio a decis:io do collegio eleitoral 
da cic.ladiJ da B11hin, qnn ex<:lni" dn mesmo col· 
lcp-io 110 cidurlno Puulo .Tosá dr. .M ... llo tl r. A7.e\·edo 
o Brito; fllltt·a, autnrisando o ho>'pilul de r·nri· 
da.Je na cidade do Porto-Aitogi·P, pura ndquirir c 
possuir bens . de rlli~. pvr· quul~.p1er· titulo legal, 
nté o valor de 60:UOO~uou.- Freou a cumara in· 
teime! a. 

Do ministro Jos ncgocíos da justiça, J'Oitleitendo 
por cópia, o decreto de :}1 de Outubro passado, 
<iocurncll to~ c outras medidas t()J11adns, nfim de 
fazer aborta~· na sua origem o attentaJo a que 
se propunh~o alguns . indivíduos, na cc,nwrca dt) 
Ct ato, t.ltl :proclautnr alli . o · g~overuo obsoluto.
Foi rem~tlido cem ·t,,do::; os docnmeutos á cóm
m i~s1io da ~uarJa da constituiçiio. 

Do me;:mo ministro, r~m~ttt·ndo os esclareci· 
mi:ntos t'xigiJos r•or e::;ta camara, ncerca dn re· 
pres ... uta,;iio tia camam da _villu du S. Carlos de 
Jacuby.-Foi rEmettirlo êi:íiil ~os document•JS QU•l 
o acr•mpa:,hiio âs Cl•lllmis>ões do justiça c1vil, 
ínstrucçõo publica e eccle&iastica. . 

Do mini,tJ'O do impcrin, temt-ttt'>nclo um officio 
do presidente da província da Bahia, 1111 que 
pnrti cipa que o coJHelho do governo r~sot ve:ra 
dar a· todos os me:<tn·s 11 lnPstras de ~n;;jl)o mu· 
tuo, o · ort.lpnado de 500H, com a olJI'igaç!io de 
arr~ndarcm á sua custa us ··casas quo :wjlio ca · 
pazes pa r:l aquellB tmsirHl.-Foi rc;mettido 4 com· 
missão · de iu~trucç:io publica. 

Do mPsmo ministro r1!111H1eutlo um ofiicio do 
presidc:ute da pr<,VÍilci•l Jo P Jatllry com o ,.xtrncto 
das s.-ssões do consclb,, do gun:rno c,m IJUtl rc· 
solvênl provd as .cndeirns de rn·uueiras letras 
na cap1tal e na fre~uezia ele Jnicoz, com o or
denado .nnnnlll de :.!f:O,~.-Fnt rcmettiuo â com· 
rn!ssrio de insll'l.lcÇii<• !•Ublicn. 

Do mesmo minbtro remettcndo o rüquerinumto 
e dor.um•·ntns a elle juntos pelos quue:; ·foi at•o· 
s~ntuuo Francisco do Sullt:s Gom~s no luga1· !lo 
o1Hciul du secJ·, t:trin <.lo f(OVNIIO <.In IJI'OI'Ím:i4 Jo 
Muranhiio com o V••ncimento de nwio Ol'<lcnnJ,, 
po~; ficar cl•pcndento . esta m~::rcê da npp1·uvu,,:iio 
ân asFC'mbléa 1/~"t·ul.- Foi' rcmt'ltido n scgun,ln 
commissiio de rn1.enrla. · . · . 

bo ·mesmo mini~Lro remettendo ns iurormnçõcs 
exigida;; por c::~ln canllll!l, ú fjUe pr·ocedeu <> vice· 
pre>~IJcnltJ da provmcia de 1\f.attn -Grosso, Mbre 
a convenien d a de H muobr 11 capital pura a vllln 
de i.\Iaria.- Foi rem~ttido ú commissao d1J esta· 
tist:ca. 

Do minbtro dos negoéÍ(•S da ju;:tiça rcmét
tr.ndo os esclarecilnent"s exigid,ls !\cerca da uova· 
nd ministraç:'io · da cnpéHa e irmandtldtl d•1 S~>nhor 
Bom Jesus de Mt~tto~inhos de c .. np;ouhaa do Campo 
em Minas Geraes.-Foi 1·emetlido ás commissõcs 
d•1 instrucciio p·nblica e ecclcsiastica. · 

Um tollicio do sccr.: tnrio do euns('lllo gr:1·a! lla , 

província ele S. Pnulo l'emettendo sni;; r~presen· 
tnc;õ,,s do mesmo consl!lho gernl, a snbcr: · 

t.u ::;nhrtlOR incnnvenien tf)B quiJ rcsnltÜ•' áqnella. 
J•I'"Villcin 1111 f•Jita U•l (iUHho da mo~<rla do cobro. 
~Fili remctLiJn á COllllllÍ!iSilo ue fazenda dCl 7 
membrn:'l , 

z.a Sobro a Íllt\XP.(IIIihilid:ld<1 do § ll do art. Ü!i 
dn J., i do ln de Outubl'tl de 1828, qnn prolribe a 
vct••la da p•llvnru dt~ ntro das pnvon<;ões.- Foi 
rt:mettido á comnlis~:lo especial das cau111ra~ muui · 
cípaeR. 

:~.a Sobre o grande numero do ofiiciar.::; do 
f>$tarlo maior unquelln província, e sobre o methodo 
dr. repnrrar as injustiçns nns promoções militares, 
po1· moi o de novns · J•l'Offi•Jções.- Foi I'Omottic.lo :\ 
CIIITIIIIiSSiiO de guc!Til. 

4. a Sobre .a curta régia de 5 c.lc Nr,vembr·o dr. 
1808, 1ícerca da 1•3cruvisaçiin elos indios.-J.'cd 
n ·mt:ttid,, á commis,-iio do colonisação, catccb·: sc 
e cívilisação d o :; índios . . 

G. • Snlu·o! a pt·r•vi"ii•• <!o tlHlSOUI'O publico, doJ 
5 de Junho de lt-.2().-Foj remettíJo· á~ commissôes 
de guruda da constituição e de fuzenda de7 m<·m-
br,,s. . 

(i. a .Finalmente pedindo certos tPrrenos no Cu!.a
tã" d:l viU., de :::>antos, )larn past11gens das tropns · 
que por ••lli t1·nnsit:io a b1>neficio do commet·o.:i•• 
e ugriculturu.- Foi rem~tti1lo · á com missão de 
comltlercio, agricultura e artes. 

T.."u mais o 1nesmo Sr·. secretario uma rept·c· 
s~>ntação da cama1'11 municipnl da cidadP. de Pt•rt•J 
Alr•grt•, sobr·e as necessidad••s que soffro o seu 
II•UIIicipiu e pedindo n confirmação dH v'rrios arti· 
gos que tr~m deliberado a •·sse •·cspeit ... - Foi 
remettida á commissão especial das cnmaras niU· 
nicfpnes. . 

Outm dc Brnz Diniz de VillaR ·Boas, profe~sr•t' 
de grammntica latínu na villa de l::)rm~o A•l t " nio 
das Brotas na pruviucia riP. Sergipe d'El·rei, sobre 
as . nece~sidudcs qu;, Mffre c"m sna família, I) 
pedindo a dt~clor!tdio do decreto de 15 rfc No· 
wmbro do 1827.-Foi remtJttic.la á commissiio dfl 
instrncçiio publica. 

Outra· do cadnte porta-bandeira Joaquim F c r• 
roira Nobre,- Foi l'ernettida (\ commissão do 
guer·ra. 

Outra finalmente dos segun.tos escriptut·arios 
d .. tbesouro ll•ICÍOnnl Joaquim Nllnf!S ue Cnl'VDlho 
e Auacleto V~nancir.> .• -Foi remutthla á sr:guntlll 
conrmi~siio de ra~endn. 

O li ESMO . Sn. SECRETARIO 1leu pnl'to de se achar 
m••lcsto o Sr. deputado Paula llnrros. 

Finc.lo o . fXpcdicnLII, lcn o Sr. s~cr.:,tario Vieira 
do illutlot~ a &1·tu, quo foi npprovurla. 

Leu immediatnml!ute 11 Sr. 1° secrr:turio o pil· 
J'eCul' da commi~stio do podnrcs sobro o exuuto 
dnR papeis relntivt•s ús ol1:içõos Je d'eputnclos da 
Jli'OVJut:ia c.1,1 Par(,, . conclniudo 'JIIA Sf'ja chnma•lu 
o Sr. Joiio Cnndhlo do Dulll! o SilV1L par., tumat' 
at~se11tn, opezur dB nilt.l apre.•entar o B1:u diplomn; 
c pllSto em dis.:ussno, fui approvado. 

O Srt. Pnr·:smENTE nomeou ns c•,mmissões c3pO· 
ciaes quo su r.o,;olvt!u na. se,-Hiío antcc~>c.lt!nto !1Utl 
E~< nomeassem, o no1ueou parn a com missão . espc· 
cial, sobro os ucgocioK dns cnmnras municipne.~ 
e j UIZCS ue p !Z 11!1 Srs • . Aun!liano de Souza o 
Olivl:ir;t, Antonio Maria do Moura e Joãé Corr•!a 
Pacheco e Silva. 

E para a commissão especial encarre~n:la de 
receber ati emeudtts e memorias offerecidns sobl'!.l 
o codigo r:riminal os Srs. Pinto da Gnma, C,n·· 
neiro Leiio, Muniz Burreto; mllrcando o mesmo 
s.·. presidente o prazo para a discussão UllS 
referidas emendas que se offereccrem ntó o 1" do 
mcz de Junho proximo futuro. 



SESSAO EM 7 DE MAIO OE 1S30 81 
O.RDEM DO DIA 

Entrou em discu~são a srgninto l'Csoluçíio n. 86. 
cc A aHsembléa geral ll'gislativa resolve : 
rc. O go~erno fica aulvri:~11do a ev.perlir pela 

secretaria do imperio as cartas de confirmação 
das sesmarias coucedidas lt>g1timamente antes de 
publieada a provisãCJ do desH!Jlbargn do paço de 
22 de Outubro de 1823, e cujas diligencias dentro 
do termo legal, e para mandar proceder, não 
obstante o tempo decorrido, ás ditas diligencias, 
que por IPgitimo impedimento se provar não se 
terem ·.podido fazer dentro do referido· termo. 

cc Paço da camara dos depntBdos, 1 de Setem· 
bro de 1829.-Antonio da Silva Telles.-J. R. 
C • .Dormund.-Antonio Augusto dtt Silva.-José 
Ce$a1•ío dd Miranda Ribeiro.-.Tosé da Oru.z Fer· 
reira. 11 

Pedio a palavra e disse 
o. Sr. Custod!o · D!us:- Sr. presidente, 

sei qne ha pessoas que traficão em sesmarias, 
pedem os titulf•s e nunca cultivão as terras. 
Depois de alcauçados os títulos, pAssão a ven· 
del-as, e para que não hnja algum governo con· 
descendeute que vá .dar sesmarias a pessoas 
inertes ou conceder-lhn~ as melhores terras, eu 
me opponho a que o governo conceda estas ses· 
marias n quaesquer llldividuos, que depois de 
terem conceguiJo os titulus não cultivarem a terra 
pelo espaço de dous an11os; pois não se devem 
dar sesmarias a homens frau•lulentos, que querem 
unicamente traficar com ellas; portanto oppo· 
nho-me a esta parte. 

Foi á mesa a seguinte ementia : 
« Que o governo não possa mandar proceder 

ás diligHncías, salvo most•·ando o.- sesmeiros a 
sna posse e culturà.-0 deputado Custodío Días.11 

Sendo apoiada entrou em discussii<•· 
O Sz•. Rebouças :-Creio que este projrcto 

de resolução na segunda parte não preendJC o 
seu fim. E!le diz-o ~overno fica aulorisado etc. 
(Leu.) A resolução teve por fim, em primeiro 
lugar conceder as cartas no caso em que as di· 
ligencias e~tivessern feitAs, e em. segundo lugnr 
concedel-as quaudo não tivessem defeitos le· 
gaes; portanto quero manda1· a eKseo respeito uma 
emPnda. 

Foi á me~a a s ·guinte ementla: 
<< O governo fica autol'isado à. expedir pol•l se

cretari!l do imperio cartas de codirmar.;i'io dos 
sesmeirns, c;oncedídas em confnrmida.de das .lds 
existentes antes dtl publíc:u.la n provisi'io dn dc·S· 
embargo do paço, d~tarla. do 22 de Outubro de 
182:3, qU••r se tP.nh:io çurupridn as dilígencia res
pectivas no te•·mo legnl prescripto, qur,t• IH.! não 
tenhão verificado as mesmas diligencias, uma 
vez que se verifique previamente que essa falta 
procedera de impedimeuto legitimo e relevante. 
-Rebouças. >> 

Sendo apoiada entrou em discussão. 
O Sr. Carneiro do. C unlul :-Eu appi'OVO 

a emenda do Sr. Custodio Dia!!, sou do ~eu pil· 
recbr, ao menos: que se dêm as sesmnrias com 
essas condições, porque o governo deu muitas 
se~marias a ~essoas que niio cultivariio as terras 
pnvando ass1m outras pesso:'s que tinhã•J mais di· 
reito a sesmarias, po1· bso eu ~ppruvo, como digo, 
a. emenda do Sr. Cu~todio Dias. 

O Sr. Vasconcello s:-Esta resolução consta 
de .duas partes, a primei•·aé-o gov ... rnu fica au
torrsado etc. (Leu. l'E a segunda é-e para ma11dal' 
proceder não ol.lstante o tempo decurriuo etc (Leu,l 
Parece-me que a redacção não estil bem exacta: 
porquo trata-se unicaml!ute de evitar um incon· 
veniente. que subsequentemente a e.11ta ap1>rovação 
se encontrara na pratica. 

Quanto á t•eflexão do Sr. Custodio Dias, scbre 
ns tenas concedidas e que se nüo cultivüQ, esta 

lTilliO 

reflexão niio é contra o quo ast.á expen4i<.lo na 
resolução, ant11s é Cl)nformll, p01•que ella determina 
as sesmarias etc. (Leu.) Log<1 não ficào ri validadas 
por !H<ta diflcussão. D1z a resolução ua sua pri· 
meír·t parte-o governo fica autorisado tltc. (Leu,) 
Ora, devemo:i attP-nder que nas províncias os pre· 
sident•JS ou as juntAs provisorias dos governo!! 
concedião as sAsrnarías, e que necessidade temos 
nós dessa. confi1·mação aqui no Rio de Janeiro'! 
Que no Rio de J•&neiro n ministi'O do imperi.:. 
conceda estas cartas de confirmação das sesmarias, 
achando-se nas circumstancias desta J'esólução, 
bem, mas que venhiio os títulos de todas as 
sesmarias pedidas uas província•, p!ira se obter 
a carta de confirmação aqui no Rio de Janeiro. 
não sei que utilidadH h a em tal; incommodos 
e despe~as é o resultado de uma tal delibe· 
ração. 

Partanto na minha opinilio e~ta resolução deva 
ser concedida em dous ou tres artigos, no 1° 
diga·se-ficão válidas, independente da confirma
ção, as sesmarias concedidas antes de tantos a nnos, 
e nn 24 parto então se tratará do tempo para 
se proceder ás díligentMs, apez11r. de serem pas· 
!'&das no prazo legal. EstB mesma redacção não 
me parece boa. (Leu.) Esta provisão mandou 
suspender a concessão das sesmarias, e deve 
declarar-se nas respectivas provincins, que expi· 
rado o termo prescripto do seu efl'eito para evitar 
que as C(lncessões feitas até á publicação desta 
resolução S'.ljão nullas ; quando só o devem se1· 
aquellas concedidas antes da publicação desta re· 
solução nas províncias. 

A segnnda parte deve ter o artigo que diz. 
(Leu.) E' pois necessario formar-se um 2o artigo, 
e construir·j!!l ~ma nova redacção, esta é a minha 
c,piniiio. 

Accresce mais que estas cartus de confirmação 
estão abolidas pela lei que abolio o deaernbargo 
do paço, e esta l!li diz que !nquelles objectos 
não especificados nella ficão abolidos. O meu voto 
é que fiquem válidas. as sesmarias concedidas 
antes da publicação desta provisão, independente 
da carta de confirmação, e que o ministro do 
imperio possa passar carta de confirmação na 
província do Rio de Janeiro. 

o sr: .PauUno de .Albuquerque :-A 
resolilção pArece tpr ()m vista, que em COf!SB.· 
quencia da lei o g!'>vcrnQ deva conceder sesmnrtas, 
mus esta::~ sesmarias dependião de confirmação, 
e a provisão do desemb!lrgo do !'aço de 22 de 
Outubr•• de. 1823 não r~z mais do que inhabilítar 
o~ guver~tos das provincial! de conlínuurem a fazer 
cot~ccs~õ~s d"ssa.. sesmarias; mas como muttas 
delh~>! e:stavtln conc,;dida,. e ruio confirmadas, eis 
porque se f,.z esta rosuluçiio. E-ta parte é e~cta, ·~· 
está. perfuita porquu d1z-o g:>vcrno fica autor1sado 
t:tc. (Leu.) A>~ diligencias s:Io demarcações, e IIns 
se conct~dem, e quando as não cultivão denLro 
de cinco anuos, abolem-se, o portanto não é 
mister se declare isso. O governo está autorisado 
pnra fazer confirmar as sesmarias, e seria injusto 
que não estivesse autorlsado tambem para con· 
ceder esta mesma contl.rmação das cartas, á•1uellas 
pe~sons que não tivessem feito as díligflncias por 
Impedimento legitimo, por isso diz. (Leu.) 

Um i !lustre g~putado tambem se oppôz a que_ o 
~overnu conce\lesse sesmarias. A resolução nAo 
é para o g1•vern•) conceder sesmarias, é para 
c•..nceder as ca•·tas, e. como não se hão de cooceder 
as cartas de sesmaria=~ obtidas legitimamente? 
Poi,; se as sesmarias farão canseguidas legitima· 
mente como lHio de ser pl'ivad1)S das. cartas os 
que as obtiverão '? Mas. diSSe outro illustre d~· 
putado, que isto; $Ó deve militnr ~ara a pr~vinc1a 
do Rio de Juneuo, pata que nao venhuo. _das 
outras provinci[ls com grande trabalho solicitAr 
a sua confirmação ; mas se a lei assim o detet·
mínn, porque m'i.o hitu Q.e vir~ A.bolio-so o das. 
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embargo do paço, et·a preciso quem n snbstituissP., 
e por isso n 1uesma t·.,;;oluç:io diz que o mild!>li'O 
do imperio ticur{t nntorisndn a cxpedil· ns cnrtus 
de confirm:\1;.ào. P·lr consequr.nein eu nfio vt•jo 
motivo algum, (H:Io qual ueixo do VIJLill' n favor 
da resoluçno. 

o Sr. cu~'todlo Pi;:J.~<; ~sustento> 11 minha 
emenda, np!'Zlll' da opposiçiio que em parte fc:r. 
o illustrc clcputndo que 111u proceJeu. Sr . . PrP.si· 
dente, a experiencin t m mo:;u·auo quo pessoa~ 
poderosas pedindo sesmarias nut1cn ns culti viio, 
ainda de mais a mais · lnnçariio fót·a dos terJ'fmos 
pessoas que líul•i'io culturn, que tinhfio grande 
vnlor. Os puderosos são auxiliados c não neces· 
sitiio de confirmação para f,,ze•· os maiores pre· 
juizos possíveis que sempre rccahem nos po· 
bres, ó nt!cessat'io pois .que a lei .vá .:le;~truir 
esses abusos. 

Quanto á ,,ec<>ssidadc da coufirrnllçiiiJ ser expe
dida pda secretaria do imptirio niio 11 mnis qno 
um onus i:11posto :\,- provir•eia:>, porque ~o os pre
sidente:> são cnpazt·s tle executar u )ei, tan tn·pro
bidat!e se p(lde esperar de um presidente como 
o da côrLe. Pnrtant.o P.U sustento> q~:e é •le mnitn 
necesida•ie suspendere>m.sc estas confirmações n 
todos aqnellcs; que n:lo ti\'erem cnltura~ n"s seus 
te1·renos até o prazo dn dous annos. Nós estao11os 
em um imperio nascente, e que necessidade te· 
mos que «.>llcs tomem as terras pam as nii<l cul
tivat·, quando o poderáõ ser, concedendo a pessoas 
que trabalhem. 

Quanto ás cnrt11s . serem iladas pelo ministro 
do imperio acho ser um dLspendio succes~ivo. 
Felizmente estamos livres do desembario do paço, 
e pos~a. elle . nunca mais nppnrecer; é comtudo 
certo que alguma cousa tem faltado, . bem cu mo 
proceder-se n11s appdlações quando erào fóra do 
J.empo, o que os .Srs. dt:seri1bat gadores úll agora 
não eutendem, (>Ois até negão o recurso ás purtes. 

Eu voto pela emetHla~ · 

O Sr. Rcbouo;:as :-A 111inha opinião nem 
se oppõo nem altera n resoluç,\o : corrige·a de 
alguma mnneíra. Emqunnto á primoira ptute que 
diz- legitimamente-não a acho bon, porque sl3 
pó:ltJ entende•· ue muitas maneiras etc., diz..;....J 
governo fica autol'isado-:-(Leu.) 1\fas mio diz <JUe 
ella no segundo caso tarubem fica pam · ist•l uu
torisndo, depois de feitas as diligencias, conce
derá as confirmações, de maneira que no primeiro 
caso elle fica autorisado, mas no segundo caso 
elle fica sómente com autoridade para c•>ncedtll' 
as diligencias; porém a intenç:io da resolução é 
que elle fique autorisuclo tambem no s~gundo · cnso 
paTa:;:cQllC!:'.cJ~l' ns _ _c:onflrmnções . . . · .. :-' ...... ._:. . . · .. ··, 

Dizem uns illustres · u;;putailos· qno esta res·o= 
luc;ãn autorisa o governo para dar sesmarias, eu 
entendo que niio, entendo que esta resolução á 
unicamente para asse>gurar o direit•> de proprie
dade já adquirido; o governo fica unicamente com 
o dil·eito de conceder as cartas pelas stJsmarins 
concedidas e cuja~ diligencias e~taviio compl .. tas, 
e no outro caso para a conces~ão Jas diligencias, 
E . por conseguinte estas confirmaç0es nem po1iem 
ser de nlguma maneira a favo1· duquelles que nã1.1 
tenhão as circumstancias necessarius para ~;e lh!!S 
1:oncederem · as sesmarias, porque estes que niill 
se achão nas circumstancws necessarias · par11 
cultivar os terrenos, tl~tão no caso de serem 
accusados de commisso. 

Portanto Sl)U de. parecer que a 1·esoluçãn é C<)n
forme li . emenda qun propuz o não pr~judica 
qualquer lei que liaja a f.tzer·se, estabelecendo 
para o futuro o modo de concede1· sesmarias. 

o Sr: carneiro da. cunha :..;.Sr. presi· 
sidente, quando o dcsembargo do paço suspendeu 
estns concessõus de sesmarias já. teve em vista 
os immensos abusos que se tinhâo praticado sobre 
c~te ubjecto, é u~: .ccssa&·io pondel·armos sobre isto, 

como se cloriio essas sesmn1·ias "em Pernnmbuco? 
Deri<o:~n po•· h!lvilr muito terreno, qunlqno•· pedia 
nmn SOSIIIUI'iu, onl.l''-' intlll•~<liatnm<!lltll peJia outra 
(!P.Sntat·i&, o um tercci•·o padia n suhm ~--tém ··ha---· 
vido pnl' isso ímm~<n:la:J demandas, o por esse 
mot.ivo o as:oomblé:t é.,ustitninto prohibin estns 
cnutirmnçõrJS at.é conhncer-so CJIICm cr:io os quo 
tiuhiio f:stes titulotl lt!f:Oes. 

Agora perguntarei so silo lcgilimame1,te conce· 
didas, quaudo no to1mpo tlll Lnir, do Reg•• se con
ceueriio immensns sesmarias, com prejuízo até 
elos habi~antes quo já tinhiio cultivado os tar
l'eno.s ? Nós Jll'ecisnmos dnr sesmaria5, mas de· 
.v~mos limital·as c niio prodigalis>~l·as dtuJdo-ns 
do tre; e quatro l• guas. 

A nossa ngric\lltura, tiJ', presidente, acha·se em 
p13!1Simo estado e vai a peior; faltão·nos braços, 
fnlta.nrs a escrav11~4ra, e nlio sabemos quando 
teJ'P.rnos colonos par~ cultivai-as. Nlio acho incán
veniente algum em qt,~o c~ta questão ficasse a!liada, 
e que ~o rernottesss•: esta. resolução á competenttJ 
cummi,;são, para depois se fazer uma .lei sobre 
este ponto com conbecilnento do causa, poi,- pt:lo 
cmqunnto funnigiio inMIOJeravcis abusos. 

Portnr.tn não vamos precipitadamente concede1· 
no guvc1·no nutorisação pat·a concesstio úe ses· 
m1u·íns semelhantes. So11 agricultor, tonho tambern 
tenenos cultivados e eonh,;c;;o os abusos. que se 
têm praticu.:lo e se C<Jotiuuã, a praticar. Portanto 
tJ meu voto é que vã outra vez á commissiio, 
purd quo e:;ta :lê o seu parecer. sobre este as· 
SUillpt<~ e se decida o que fór justo. 

o Sr. 1\lala :-Opponho-me ao adiamento : 
esta materia pelo que so observa existe adiada 
desde 1826, c C\Ul!pre atlenuer-sc · no fim. que 
tornou uecessaria esta resolnt;ão. O fim foi des
truir um oltstaculo que fHl oppunha á confirmação 
das sesmarias. . · · 

Qur.ntu A ile.gurunça !J~ propriedade dos IIBS· 
meiro~J, uão pó li~ t1 r . lugar o receio do illustre 
deputado; uma cousa ó coufirmm· essas sesmarias 
legitimamente concoJidas, c outra o que diz o 
illustt•o depul11rlu. 0,; que se nç)lão já {de posse 
e que têm cultivado os s~us te•renos, têm os suus 
direitos garantido~ por muitas leis. Portanto eu" 
tendo que o adiamc:nto não é necessari .• , é .ne
ctossario sim que se expeça esta resoh,lção pam 
se obviarem os ob~taculos que ha a essP. rcs· 
peito. 

o Sr. Xavier ·do Ca.t'V<llho :~Voto pelo 
ndtamentll. E~ta ·muteria é de su<uma transcen
dencilt, e . conhece·sa· mesmo pela confi~slio c1ue 
se faz l!m tlepender a C•lntirmação tia córte, isto 
é, ordenado por lei. N1i0 distingo motivo algum 
para passar com ~reclpitaçiio uma resolaçiio desla 
qualidade em quu solta ao B•Jverno ns mãos pa.m 
confil'mlll' sesmarias. 

Voto pelo adiam~ntn·. 

O Sr. Pau uno do Albuquol.'quo:- E11 
opponh•l·IIIO ao adi.1mento. Costuma-se ordinarin· 
mente sobro isto . perorar largamente, adia·sn 
porque não é lllateriu de que nós querP.mos trat11~· 
ou não sei pGrque, mas log•) se propÕ•l o adia· 
Juet.to ! Eu conheço que varias materias forçosa· 
mente r.1clamào ~er adiados, p:.>ránl esta, s.;nhores, 
jt;\ tantas vezes adiada I Não me par•:ce justo. 

O governo não se acha autori>'llllo ·a dar ses
marias, a lei de 22 de Outubro da 1823 lhe prohibe 
essa com:esstlo ; o caso é muitv <Uve1·so, a ques~ão 
é dar a cada individuo. que tiver a posselegitiml\ 
des:>as sesmarias os seus titulo~ ou então deva-· 
mos derogar essa lei, po1·qne li sacretaria do im· 
pei'io passarão toJos esses di pl•>mas dus concessões 
que ee cli\Vlio n\) de$embargo do paço. 

Voto por,anto contra o adiamento. 
o Sr. Bnr1•eto : -Eu voto contra o adia

men~o. A resolução que está em liíscussão tem 
por flm !),utorislu' ao poder executivt> a con.drmar 
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as aesmarias quo tiverem sido çoqceé!jdas, para 
as qnnes já Sll tive~se procedido ás diligencias, 
A. a 2• parte autorisa ao governo n di~pensar essa 
falta du .dilig~oncias. Snbre isto existem duns opi· 
niÕel!, a primeil:a do Sr. Vasconcello)S BUstentandr! 
esta circulo gracío'.lo, não só _para o Rio do J ti· 
neíro como para as demais provlllcin>~; e a segunda 
do Sr. Rebouças, querend•• autnrisar o governo 
pnra dar conflrmnr;ões etc,, fl eu at.ldicional'ia que 
se concedesse tombem o prnso dentro do qual 
llSSas pessoafl cultivem as terras. Sendo e:~te o 
fim da resolução não sei que incompaLibiliclade 
h.a contra a lei dos sesmeiros O gnveruo póde 
estabelecer o Pl'aso para se preencherem aquelles 
fins da lei. E'.escusado ir á comrnissão. 

QSr. Aur~Uano:-Eu pronuncio-me a favor 
do adiament•L Esta mataria de sPsmarias é muito 
melindrosa como tllgrtns Srs. d~!putatlos têm mos· 
trado, e nós devemos (azo;r uma lei positiva sobre 
seamarias, até por cansa dos abusos 11ue têm· ha· 
vído, ha pessoas lá para. os sertões de Mi11as 
que têm 12 leguas de sesmarias, diz-se que cnhiriio 
em commisso, nõo duvido, ma:~ nós d~vemos fazer 
uma lei que _prohiba este~ abu~os. 

Eu niio vejo. inconvenie11te algum em que esta 
resolução vá á commis'.lão porq1111 ella diz, conce· 
der-se-hão .sómente as cartas, e que inconveniente 
ha em se demorarem estas confirmações ? Por con· 
sequencia sou de parecer . que a resolução vá á 
commissão. 

o Sr. Va5co:nceiLos :-Desde já declaro ser 
a ·minha opinião contra a lei das sesmarias exten· 
siva a todo o imperio. São as circumstancias 
das províncias mui diversas entre si, e n fazermns a 
legíslt1ç1io para todo o imperio, não reservando aos 
conselhos de provint!iá esta ingerencia que elles 
podem accom modar ás cil·cumstancias peculiart'>l 
das respectivas províncias então affirn,n, varnns 
causar um grnnde mal. Diz-se, a no~s'' legi;laçiio 
está muito complicada, o direito de pmprilld~de 
incerto, mas pelo adiamento toma·se isto melhor? 
De certo niio. E!lta resolução diz ao governo que 
faça proceder â~ diligencias afim de se concederem 
as sesmarias. 

Não tonho ouvido uma razão. justificativa do 
adiamento desta questão. Achiio·se as sesmarias 
concedidas, falta confirmarem· se sómente, e n1io 
se fazendo isto succede nãn se cultivnrem as 
terras pela duvida sobre a Mta do confirmação. 
A lei autorisavi' proceder-se a estns dilig•mcins, 
mas falta a carta de concessão. Por con~equencia 
entendo que o adiamento prejudictl muito, em 
primeiro lugar porque não é pot~sivel fnzer-se uma 
lei geral para todas a~ províncias, e em segundo 
lugar póde pór·se istu em pratica, o que nada 
com~Uca. · 

Nas p•·ovincias. erão concedidas as cartas de 
sesmarias pelos presidentet~ eutiio se procedia ás 
diligencias, e depois conflrmaviio·s•J as cartas de 
conces,.ào no desembargo do paço. · Expedio·se 
uma provisão para não as conceder, e esta provi· 
são refare·se a uma consulta, depois manda-se 
que se pudesse proceder ás diligencias d:1s já 
d'antes concedid11s e pedem os sesmeiros a que 
ellas forãc dadas cartas ·de concessões e negüo· 
se-lhes, porque o desembargo do paço não existe. 
Voto contr:\ o adimento. 

JulganJo-se o adiamento bastantemento discutido 
foi rejeita•:lo. Proseguindo o debate sobre a mataria 
forào á mesa as seguintes .emendas: 

<< Que sA supprima a palavra- publicada -
fictlndo concebida nos seguintes termos-antes da 
prov1siio e'tc.-Paulit&o de Albuque,·que. » 

11 Emendas additivas. 
1.• «O governo na provinci'l do Rio de Janeiro 

e .os presidentes nas m':lis províncias, uuvindo 
o conselho do governo, flcrio autot·isados etc. & •l va 
n redacçiio. - Muni.3' Ba,•J•eto. » 

2.a << Depois das palavras -referido terQlo-

açça·e~cente·~e- marcv.nao-se·lhes o mesmo pras() 
da lei para osto procedimento, pena de se con· 
shlerar devolut•l n sosrr.aria concedida, salva a 
redact,:iio. -Muniz Bal"l"eto,,, 

Sendo apoiadas entrarão em discussão. 

o Sr. oa .. tro ALvos: - Supp()nho conciliar 
alguns •liff·!rentes modos de pensar apresentando 
um projecto se a cnmnra consentir quo sirva dl} 
emenda :1 rest.lnção. \ Leu o p1·ojecto. ) Eis-aqui 
como julgo se consegue o flrn da l'esolrlçtio, soce
~nndu. muitas consciencias o soceg•mdo muitas 
famílias que entrado. na poSI!IO legitim!l. de!!se.s · 
terren. os alcançados: e have .. nr·l·· o ... l.íligíos, a op.po• 
siçõo fique de parte para decisão de sentença. 
Para que doix:nrmcos esta mataria com prejuízo 
t11lv~>z do muiras famílias ? Uni homem conta com 
o territorio que está habitando durante esse temp'o 
supponclo deJXIlr a aeus filhos 11 hemnça desta 
prupriedade, e flcarã indeciso· sobre a distribuição 
da legitima de seufl .filhos, pot· isso que não teve 
conflrmr.çiio? 
A~sento pois qU•l n camara legislando por uma ma· 

neira qU•1 desejava Í•Jsse como supponbo, isto é, 
ficã•> V•lli<las todas as couces~ões que, sendo no 
Rio de Janeiro, o ministro . do imperio conceda· 
e~sa carta de legitimação ou concessão e naíl pro
víncias ou conselhos gerSils o fuçiio. !ritO tudo 
assim arranjado uão se vem faZtlr jlrandes des· 
pezns aó Rio de Janeiro, de Mutto Grosso para 
obter-se urna carta de concessão têm lá su!ls au.to· 
rídades e concedida q'ue seja por lei é legitima. 
Assim socegão os povos. 

c.,m cffeito ha muita perturbação a respeito da 
sesmarias, ha muitas conces~ões, muitas posses 
(jUO se obtiverão com prejuízo talvez dos que 
habitnvão no terren.:o · que pela distancia os im· 
possibilitava de poderem vil· á córte, e um mais 
habil ç,u poderoso 1111e mandou ou veio, conse
guiu· esbulha•· do terreno aquelle mísernvel que 
tn·nva delle o pão com o suor de seu rosto; é 
preciso .pois IJUe ,,s sesmeiros não So11lriio litígios, 
n1lo hajão disputas e quem se opponha a ·con
cessiio que seja porém terreno beneficiado pelos 
sesmeiros, e então niio se faz injustiça . alguma, 
coneetlo·se a cada um nquillo de que está de 
posse, que tem cumprido ·a lei que ·é beneficiar 
o terreno. 

Su.pponho quo. tenho conciliado os di1l'erentes 
modos de pensar desta . cast' socegando nosso~ 
concidadãos neste encontro extra~Jrdinario, .uns 
com duvid11 da posso que têm sem poderem dis· 
tribuir a seus 1llhus umf\ parte do terreno ga
nho com o suor de seu rosto. 

l!'oí a me::a o seguinte projecto de lei como 
emenda á resolução : 

a A nssemblóa geral ele. 
<t Art. 1.• Fic1ln validns todas as concessões de 

torrenns não litigiosos e 11 que niio houver oppo
siçiio de sesmarias concedi,las legitimamente antes 
de gublic.&da 11 provisão do desemb11rgo do paço 
dll ... 2 de Outubro de 1823; comtanto que taes 
terrenos estejào beneficiados pelos proprios ses; 
meiros. 

« Art. 2.• O ministro do imperio na provincía 
d•• Rio e os conselhos de provincin·nas de mais, 
ficão autorisados pam conceder as cartas de con
firmação. 

'' Art. ::1.• Ficõo derogadas as leis em contrario. 
" llamnra dos deputados etc. - Castro A lvar1s. » 

o Sr•. castro e Sll v a :~Na minha PJ?iniiio 
esta resolução nem dá direito t)em. vai tirar d1relto. 
Sendo isto !lssim não sei que males pof!são ·resultar· 
Ciest~ re:~oluc;ão, antes julgo que podem res~tltar 
l;lens, E' verdade Qne es~es proprietarios e.stão 
qe posse ·de SAUS terrenos, mas·devo observarao 
illul!ltre depntado que procec:len<lo·se á confirmação 
i:Jt>stes tert'enos, ba de proceder-se na fôrma da 
lei do J~pojl·o de lS21}, o se consegue a demareação 
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de . seus terrenos evitando-se grandes demandas 
em que estão empenhados propríetarios. 

A outra objecçiio ó que para Minas ou para outras 
parte!! do Brazil h a homens que est,io com trinta e 
mols le,::ons'de ·tet·ra, e na fót·ma das leis existentns 
estas sesmarias são nullas, n:to podem sea· con· 
firmadas. 

Portdnto, tem caducado o princípio avançado 
pelo . illustre deputado. Mandarei uma emenda, 
porque como é gmnde a arbitrariedade dos exe· 
cntores d.as leis, quizera se declarasse qua essas 
díligencía!J $ão as marcadas na lei de 25 de 
Janeiro ·.de 1829. 

Foi á mesa o eeguinte additamento: 
" A" dili~Zencias marcadas na lei <]e 25 de Janeiro 

de 1829.-Castl·o eSilva.» 
·sendo apoiado entrou em discussão. 

O Sr. ::S::a':Jer do OarvaLho!-Niio posso 
conceber a .utrhdade desta resoluçiio, salvo se é 
ab~ir a p!Jrta ~o patronnto e engros~ar o;; ses
melros do 1mper1o, nenhuma outra posso descobrir. 
Torno a repetir, aquelles a quem est;io concedidas 
sesmaria~, e a que'!' falta ·a confirmação . UI'! iça. 
~ente. na o . soffrem mccm"f!'odo algum ; e não · se 
d1sselá que por esta1·em Impedidas ns confirma
ções e le3 não tinhiio perdidll o direito a ellas 'I 
As suaii sesmarias nada . sotrrem. 

Que necessidade ha de desembaraçar o governo 
que esta!a impedido com justos m<>tivos, porque 
a confu,.ao sobre esta materia é extraorrlinaria 
que· uecessid!\de, digo, ba desta r.e.solu.ç.ão 1 N.ão 
posse .. . conhecei-a, antes)ulgo que . este desemba. 
raçamento que ella traz nâ produzir males antigos 
que_ essa provisiio quíz acautelar. . 

. D1sse-se, convé~ aftirmar essas sesmarias legi· 
ttmamente concedida~, mas isto é summamente 
v_ago, uma · p~a.tic!l infeHz nos tem mostrado que o 
t1tu~o d~ lep;ttlmldnde ab?na muitas cousas cjue 
o uao suo. Ora, uma latitude nova e imp.ortante 
em. D_Jataria tiio grave, ma teria que pó de trazer 
preJutzos íncalculaveis, prej uizos que vão cahir 
sob~e a classe pobre, não acho justo. 

Nao vejo portanto utilid•tde de tal resolução, ao 
menos no meu fraco entender. 

o Sr •. Mu.1u.:-Diz oillustre Sr. deputodo que 
o sesll'!euo que se acha actualmento de po~se das 
~e~mar1as ·que .lha f·Jrii•J conferíoias não sotl're pre. 
JUtz:o alguQ'I, amda que ellas nlio e~tejão confi.r. 
rn_adas. Par~ce·me que devemos acostumar o cida • . 
dao a respe1tnr mais as leis e n sentir o prejuízo 
l~gal que .é o cvmmisso em . que cahem os que 
sno. s_esme1ros e r.tão satisfizerão á lei. Além deste 
preJul~o }egal confirma o pl'ejuizo que á illustro 

· C<?_mmassno se apresentou amplamente. Quando 
nno tem confirmação póde qual.,uer dizer, aquella 
terra esh devoluta, e por arbítrio apoderar-se 
del!a, par.a depois objectar que já. e:;tava de posse 
mata ~nttga, e que os sesmeiros não tinhão ::on. 
firmaçao, . portanto os obstaculos apresentados siio 
contraproducentes. 
~sta resolução é indispensavel, e é só · para des. 

truu taes obstaculos que tem sido proposta. O 
que ~~m a .sua terra concedida que tem procedido 
il~ _dJhgenCJas que já fizerão a sua divisão e me
daçao, que contenderão com seus confinantes 
con!leg~rão sentença passada em julgado qu~ 
obt1vera.o tudo aquillo que é necessario para 
co~segu1r a confirmação deve-se-lhe facilitar os 
metas de a conseguir. Sou de voto ·que . passe a 
resolução. 

O ll!lr. Ou•todlo Dia~;~ :- Nãs posso con
formar-me com o voto do illustre deputado ; diz 
elle _que é bom acostumar os povos a .observar 
a le1 uesla parte quando nà:o · vão obter titulo 
d~ haver a sesm~~ia• E' necessario ver que a 
le1. manda 9ue s~Jao suspensos esses titulos, e 
ao homem 1mped1do não corre tempo. 

Quanto a dizer-se qne é necessario essa con-

finnaçiio para possuirem ns terrns, e para níio 
haver transtornos, direi !"JIIC os sesmeiros v~o 
pos11UÍ11do sua:~ terra:~ pacíficamentll, e por ma1s 
lf'gitímidnde que muitas VllZes h.1jn, quando o 
d,.,ze:nba•·gador quizor ha de tornar o Jagítimo 
ill"gitímo; assim tem acon tl'cido, pMque h a 
perversos, ha poucas excepçõ. H, porém ha os 
deste calibre; e toda a popnl11ça do Brazil se 
queíx!\. Não vumos d11r meioffde se gastar dinheiro, 
e fazerem -se despeza.s quo carregào · sobre os 
pobt·es; voto contra a resolução, porque n~o 
pa·oduz utilidade alguma, serve só para o,;ses 
qu•J recebem os emolumentos dcss11s chicanas. 

o SI:" Rol'-ondo .:- Tenho visto com horror 
a díví:~ão quo se tom f>~it<> das terl"llS do~de a 
descoberta do Brazil • . Os reíll da Portugal niio 
souberito como povoar este t.•:rrítvrío, e distribuir 
ns trinta e mais Iegoas de terras a um só 
homem, c este sy~tema em pnnto mennr tem 
sido Bl!guido até hoje, e se dão terr.1s a homens 
incapazes de as cultiv:u·, privando-se dellas os 
mais necessitados, que !JOdiiio · cultivai-as, . por 
esta maneira o povo do Brazil está vivendo em 
um sy.;;tema feudal etl'eettvamente, n;i.o t•.•m ter
reuo em que ponha pé. Se o pobre aggr.ava 
um propritltario, vê •St:l na alteruativa, ou de 
sujtlitar-se, ou . ser lançado fóra, e . ir buscar 
abrigo em outro lngar. Temos vi:~to .. darem·!!l) 
muitas leg,,as a ncgocil\nLcs do Pernambuco, e 
nesta província Lemo;; exemplos muito atrozes, 
um succedido ha pouco tempo. O · territorio do 
Bosta sem proprietario, o devolut.o .e.stava sendo 
ptwoado e cultivado por uns poucos de . homens 
que alli so tinhão acommodado, o que fizP.rão 
.os que cerca vão o Lui:r. do' Rego 'l Promoverão a 
intriga, assaltarão actuelle povo, e o ensangnen- . 
tardo para se apoderarem daqt.&cllas terras por 
meio de . sesmaria; 

Portanto · como seja occasiiio desta camara 
tratar desta materia, pr•lporei uma emenda á 
resolução, que mo parece reduzir a cousa a um · 
estado melhor, 

Veio á mesa a sCJguinte emenda : 
cc Se arttorisc o. governo para confirmar as 

sesmarias concedida;; ante>l da provisão do des
embargo do paço de 23, eomtanto que não excediio 
á uma legoa da terreno em quadro.- Henrigues 
de Re..rend.e. '' 

Sendo apoiado entrou em discussão. 
O Sr; . x~vhH' do Ou.rv~u~.o :-Ainda 

o~ereço esta consideraçiio ã camara. Que neces· 
stdade .temos dt1 dar confirmação a e:~~es s&:;meiros 
que não a têm em vit·tude . de uma lei que a 
suspende? T"lvez· quando tivermos uma estatís
tica do Bmzil, seja oecessario refot·mar eesns 
divisõas illegaes e impolitica~, e ent;io não .será 
melhor que não estejiio e!lses terrenos con1ir· 
ma dos ? Niio irá a c•mfirmnção fazer obstaculo 
a uma medida necessaria o importante?. Não 
posso concebel", do que .tenl'lo ouvido, necessidade 
de desembaraçar o gover,;o para conceder confirma· 
ções. Torno a repetir, quancl·• as circumstancias do 
corpo legislativo o ha\:lili~!U"em a m~:ditar sobre 
a importante mnteria. da · divisão do terreno, 
talvP.z então lamentemos a DlUitídão de confir· 
mações que se vão fazer . . 

Voto contra a resoluçij;o, e çontra todas as 
emendas. . · · . 

O Sa. HENaiQUEil DE RezP.:NDE ~- Peço licença 
para retirar a minha "emenda. 

Consultando o Sr. pr~sidflpte á camara, assim 
se resolveu. 

o s~. ~art1Jn. Fr!i'nehco; -Levanto
me par~ votar c:9ntra a resolução. o que deve 
ser a le1 ? . O cunbo da reflexão, da meditação 
e da prudenc:ia. :&. o que deve ser uma resolução, 
e uma resoluçãQ deata~nda sobre uma lei que 
é o symbolo da mon~truosidadc, que pede u~m 
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tnl rQéQ!Ilçiio1 Mais tempo, mnis meditação, mais 
prurleucia, Thl é a !ui da~ sesmarias quo llxiste até 
l!"jfl, pri111eiro, porqutl ella tinh11 facilitado urna 
mnltitlão de sesrnarias concedidt&s a urn HÓ su
jeit.>; as se~marias erão pt:dirlas 0111 dil!erentes 
t rwmos de villas, dadas a nm só homem, e um 
governo ignomnttl as concRdia s1:m havet• culti· 
vaçã•1 ; emftm as sesmarias sempra (orã•l o 
.objecto crm!ltan~e de commercio. A lei das StlS· 
marias até produzio a chicana, e essas demandns 
que continuiio. . 

A legislaçtio, nté o presente, que regeu o 
Brnzíl roi a l~i~Síslação· do forte contra () ft'!lCO; 
o !t·aco que nrio teve prot~etor f,.i sempt·e pi· 
sado, e o govenw foi_ obrando . as~im. 

Consequeutemente a ass~mbléa con~tituintP. ob
servando a neces!lidade de dat' uma legislação, 
qu•: regulas~e as scsmal'ias (me parece), tnmou 
uma resoluçiio susp1mdendo as confirmaçõe~, e 
n constituinte fez maia, consid•~rou as . terras de· 
volutas, como fonte e manancial tle umn riqn,zn 
publica, preveu, d<~via cheg,.r o Brazíl a•• est~·Jo 
em que se acha, que a nova fórma a a~ . dis~l!nçoes 
devião trazer n dela(.'idação e a divida pu!Jlica. 

Diz-se que .. eso~es sesmeh·os t(lm cahido. em 
commisso, ma:-~ esses sesm.,iros não perderão o 
seu trabalho, e serão con,i,leradns na lei regu
lamentar. Por ventura ha alguma nut•Jrídade, 
que confirme sesmarias? Não ; logo, nilo pod~un 
C•ll,ir em eommisso. O meu .voto é que uma com
missão especial s~ enc.lrregue de fazer urna . J~i 
flue regule estas ses111arius ~ voto contra a re
solução porque niio lh.e acbn utiliJ .a.de .. 

· ·Foi á mesa a seguiu te emenda. 
r1 QU:e se cre.l . uma .cornrniss1i•J aà hoc para 

organisar uma lei geral de se:;rnarias.-Ribeiro 
de Andrada., · 

Sondo apoiada, entrou em discussão·. 
Julgando-se finalmente, a mataria sufficiente

mcnte discutida, propoz o Sr. presiJe:nte se so 
npprnvava a resolução. -Venceu-se que não: 
ficando prejudicada,; todas us emendll:! e"cepto 11 
do Sr. Ribeiro do Andradu, · · 

Então o Sr. presidente consultou á camnrll s(l 
devia nomear-a" a comniissão ad hoc? Vençeu~ 
~<e que sim, e ficou a nomear-ão para dar-se para 
a ordem do dia. • 

Leu o Sr • . primeiro secretario, o parecr.r da 
C•lmmissào de poder.,s, mcígindo que se peça uo 
goverrio a infurmaçiio · que lembra, e a ~·~messa 
das actas do collagin de S. s.,lvador dos Campos, 
e de S. Matheus, afitn de poder dar n >~eu pa
recer sob•·e o diploma do :5r. Jo!lé Bornnrdino 
Baptista . Pereira . . E posto em discussão, foi ap
prnv.ldo sem debate. 

:Foi introduzido com a formalidade . do eslylo, 
o Sr. João Candido de Deus e Silva, deputado 
pela p1·ovincia do .Pará, que prestou juramento 
e tornou· assento. 

L~U·!Je o par~eer da eomú1issãc sobre o Sr. 
Sr•lvador José Maciel, segunrla pn1'te da ordem 
do di•l, e a emenda do Sr. Paula .A Souza. 

Dando a hora o. Sr .. primeiro SP.cretario re· 
querep. s~r autol'isado para participar. ao go
verno a nomE>ação da eommissà1.1 para o exame 
das operações do banco; ·e resolveu·s.e que offi. 
ciasse. 

· 0 SR. PRESIDENTE deu pllra ordom do dia : 1•, 
discussão do voto de graçss. -2•, .continuação da 
discussão adiada. -S•, ·nomeação da . commissão 
especial para organisar uma lei ·geral das ses
murias.~4•, a proposta feita pelo Sr. dapuh1do· 
director dos dia:rios · desta camara, sobre a no
meação ·de redactor dos mesmos dinrios. -õ•, 
projecto de lei n. 79, vindo do senado . .:..-Ga; pro
posta do conselll•) geral de Minas, sobre a motdl!. 
de cobre falsa da província da Bahia. 

Levantou-se a sessito depois . qas . ~ horas. 

Sessão em 8 ele i11alo 

l'RESIDENCIA. VO SR, COSTA. CARVALHO 

A's 10 horas, pro.:••dou ·Sd á chamada nominal, 
e uchando. se pres~ntes 71 Srs. deputadu11 ; o Sr. 
pro~idente declarou abRrta a ses~ão ; e lida pelo 
81·. secretario Conêa ·Pacheco a acta da anteçe • 
dente foi approvada . 

O Sn. SEGRE'l'ARIO MA.RCELLINO D~ BRITo dando 
coma elo e,.pe.tiente leu: . . 

l.o Um' oflicin do ministro e secretario de es· 
tad•) d"& nP.~•>cios do imperio participando a esta 
cumara haver expeditlo or•JHrn á. camara mr1ui• 
çrpat da ci•Jade d•l S. Pauto para remetter di
ploma a q.u ... m comp~tir, . por to r tomado assento 
pcl.1 provwcía doi Bt1hía u Sr. d~putado Coiita 
Carvalho :1ue tarnbt:m fóra eleito poJla de S. Paulo. 
-Fico., n camara mteirada. 

2. ó Outrn do· mes•no ministro remettAndo o 
officio da camara mu .. icipal da villa de Maceió, 
eu1 qua r .. presnuta qU•l tendo-se apurado ~ómente 
V<.•t"1i P•~ra j rrill de ·paz e seu suppltmte, não tem 
DI) tegitílllO, impedi1mmt, d~;stes a quer!' chamo 
para supprtr a !IUil f11lta ; e pede por Isso pro
videncia a respeit·•·- F<1i remettido á commissão 

· especial respect1va. 
a. o Outro . d11 'mesmo ·ministro remettenJo o 

officio dn secretarin do . C·•nselho geral du pro
víncia do Ri•> Gran.Je da S. Pedl'tl acompanhnclo 
dos pap.eis r.elat.ivos A acr::!cl~aÇão de intracção 
da eoustituição movida pela carnarn muuic\pal 
d~ Porto Aleg,·e contra o senad&r. do imperio 
Antonio Vieira da Soledade.- Foi · remettido á 
commissão de constituição. 

4.o Outro do miuistro e secretario de estado 
dos negocies da justiça remettendo ú esta camar;t 
as resoluçõe~, propostas e representações dos 
conselh•lS g~raes da~ províncias !le s ... .. Paulo, 
Minas Geraes; Goyaz, Piauhy, Santa Catharina, 
Alngõas e Serg•pe d'El-Rei, por depen,Jere!-Q de 
medida:~ legi&lativll.3 os objectos de que nas meil
rnas se trata.- Porão para .a secretaria Plll'!l ~c 
lhes da1· destino. 

5.o Outro do mesmo ministro remettendo por 
cópiu o. decreto de 17 de Abr1l ultimo, pelo qual 
S. M. · o Imperador em C?nforrnidade do art. 8() 
da constituição, houve por . hem ordeAar que se 
executassu provisoriamente a resolução do con
selho geral da província de Goyaz que manda 
que a conheccnça que os paroch,,s rec•!bem pela 
d<Jsobrigaçtio quaresrn:tl, seja na•~uelltl bispado de 
80 rs. distinctau1eute por cada pessoa de confis· 
s.'io. -Foi remettido á commissão especial res· 
pectiva. 

6.o Um requerimento Je J,,sé ·de Almeida Sal
danha, ajudante do ·porteiro e guarda livros da 
secretaria desta cnmara, em que pede . se lhe 
conceda uma gratificação pelos serviços que se 
lhe tem accumul11do no exercício de ajudante do· 
porteiro.- Foi l'emettitio á commissà•> de po· 
licia. . · 

7.o Uma r~presentação Je D. Francisca Maria 
da Silva e Vtcente Eloy da Fonseca ~ilva, re
sidentes na cidade . do Recife. de Peruan1buco 
ácerca de nm aggravo ordinario interposto para 
a casa · da supphcação de .Lisboa, e que fóra 
julgado depoi3 da . ill,Jependencia deste . imperio. 
-Ft~i remettido á commissão de -petições. 

· S.o Um· requeriinento ·de . José Antonio Pereira 
d(l Carvalho, guarda-mór da r<Jiação de Pernam
~rico, om que pede . augmento · de ordenad.o por 
ªr.Ji'rerem grande reJu·ccão os rendimentos daquelle 
ol!icio pela· extincçüo.do t~ibunal do desembargo 
do paço • ..,.. Foi remettido á commigsão de peti
ções. 
· 9,•. Finalmente um parecer tlo Sa·. direetor do 
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I) !lO pr.rtcnco á dii'Ccção · (]os diarios da · cumara, 
COIIIO Se SfjtUO : · 

a O deputado tlirnd"l' do que pnrt11nce il re· 
rtacção olos dinrios, E<:tpõe a est1L auguritn ea, 
rnara solml os requcl'im•·ntos dn padre M·ti'C~llino 
Pinto Ribeirot Duart<l H Fra11cisco Xavio;r Couto, 
qne prrltendom o nncar~o da ,oohrodita redncçrio, 
ter t~llc alcança•lo boa)! inforrnaçõfs da itloneit.!ade 
rlll qualquP.r dos :mJ!plícautes; mas que apezar 
di<so Re lhes não off<lrccem motivos bastautes 
pa1•a preferil·os an 'JU6 propóz, pnrqne suppon· 
do-o igualmente idoneo, conhece mais a acLividade 
desto que daquellcs. 

cc Paço da camora drts deputados, 8 'de Maio 
de 1830.- José Antonio da. Silva .Maia.. 11 

Ficou pnra entr.•r em discussão juntamente 
com a pro poRta do mc,;mo Sr. depu tudo director 
Bl,lbra esta objeeto. · 

Acabudo o expediente o Sr. Paula ~ Souza 
pel'guntuu . se havia com missão especial P,ncar
re~ada das p1·opostas dos conselhos w"raes elas 
pr•.vincias, e inf,,rmaudo o Sr. scct·etario Mar
•:ellino de Brito que nas sessões nl•lecedentes 
er:in remettiolos ás diver~as cflmmissões, segundo 
o ohjecto qu<J contmhão, propõz o mesmo Sr. 
Paula o Souza que se nomeasse uma commissi'io 
especial •• 

O Sa. F.EIJÓ requereu que as. representações 
dos conselho:~ geraés de províncias fo•sem lídns 
com o demais expediente parn qu~ os St·s, dcpu
taclus ficassem logo inteirados dos rtlsp~etívos 
objecto:t ; o Sr. SI!Crl.~tario procedeu logo á lei· 
tum das que se achav:i•> sobre a mesa. 

O Sn. PnESIDE!'iTE . propondo a nomeação do 
nrna commissi\o especial p tra este fim, o Sr. 
Ferreira de Mello disse qne esta commissiio 
bastava quo fosso do tl'es membros nomeados 
pelo Sr. presidente : em consaquencia do que, o 
:::lr. presidente propõz : J.o Se devi•L nomear.-se 
n eommissii<) espec1al requerhln? .Decidi•>·Se qnt< 
sim : 2.o Se devia compõr-so da tres membros? 
Assim se nnceu : 3.o Se es.tPs •leviào ser no. 
meados por elle 1 E decidio·se que sim. · 

O Sr. Ferreira do 1\Iollo : -:Sr. pre· 
sidente, tenho um requerimento quo me pa•·ecll 
urgente o por iSS•) o vou apr·esentar .á · conside· 
raçnc desta camara. . 

Na sessão pall!.iada se nomeou uma C•)mmissiio 
para examinar os dous codigos de pNcesso que 
tinbão sido apresentados nesta casa ; um pelo 
ministro da justiça e outro pelo illu~tre dupu
tado o Sr. Maciel. A commissfio examinou estes 
codigos o notou . que clles não eriio perfdtos ; 
mas niio se dignando emeudal-os, os apresentou 
tt\es 'JUa~:s os tinha achado ; julg;,, Sr. presi· 
dõnte, quo é de · summa importancia tratar·se 
deste objecto, pois que temos muita nec~:~sidade 
d_o jurado,, Stllll o qual sempro_J ~sl.arão .em pe
.r1go as hberdades dos braztle1ros: por isso:~ 
requeiro que se cree uma commissiio especial 
enca~regada de reve1· . o . codigo de processo, ·e 
que Isto se apresente com a maior bct'!víd~tde .a 
esta camara para .ser discutido da . mesma ma
neira ndoptada para o codigo criminal. 

Mandou. á mesa o seguinte requerimento : 
cc Reque1ro que o Sr. presidente seja autorisado 

para nomear uma commissiio de tres membros 
para rever os: codigos de processo, e emandal·os 
cumo julgar conveniente, apresentando quanto 
antes o resultado de seus trabalhos para ser 
d!:~cutido pola mesma fórma adoptada para a 
discussão do codigo criminal. - F~'l·ei,·a de 
Mello.» · · 

Pedio a urgencía a qual fui npoiaJa. . • 
o Sr. Oustodlo Dias :- Qut.ro nddicionar 

esta emenda - que se officie á cauuua dos Srs. 
sonaclores para · liar tres membros ou dous para 

c:mj 11nctamente I'CVcrem este codigo, bem como 
so f~:z a res peí to UI) criminal. . . 

M''"u"'1 á mesa a s.-!~ui .. t•l <Jmendll: 
rc Requeiro <JII<l se olfir:ie á camara do Srs. 

sP.ntarlor•tS pnm qull 3fl queinio pre•tRI' com os 
m•:mhros de sua eleiç:io para cooperar na clis· 
cnsslio prnpo,;t11 du codigo do processo,_,. O dep11· 
ta•lo Cztstodio . Dias. ,, 
. Foi apoiada. 
o Sr, ·; ......... ; .......... ,. :-1\,cho que ha 

necessi.hrle elo .se dar nova fórma ·ao processo, 
mas parece me q11e seri:J, lmst~:mtc que disso 
fo.-so encarregada a commis·iio . de juatiça civil ; 
porlani.O parecn.me que não ó nece>!saf'io. nomear 
a commíssãll e~pecial para este fim, sendo bas· 
tanto quo .u c~Jmmissiio no1nP.ada Sll encarregue 
de tal objecto. . 

O Sr F'ot•relra de 1\Iollo.- Sr. presi· 
dr.nte, parece·lne muito preciso nomear-Mo· a 
commi~Sàl). esp(·cial, pois a cõmmissi'io do justiça 
civil tem trabalhos accumullldos da se~siio pas· 
aada, o este.; . se l1ão ·de multiplicar pr,la con
cnt'l'encill de muitos negocies que sii•J pertencentes 
á justiça ci\·il. Portant•) acho indispensavel a 
nnmeac;iio da commissão e~pecial, e julgo o meu . 
requerimont•l de muita 'urgeucia . 

o Sr. Erne.rt:o : -Acho muito necessariQ 
• que ,;o etrectue o que pede o .$r. Fel'reira de 

Mello ; entretanto desejaria que se supprimissem 
as palavra.; do fim do roquerimento; (o Sr. 
sec1•etm·ío leu o J•equel·imento.). Cuntormo ·me em . 
tudo até ás palavras -apresentando. com urgeneia 
os resulta•l•J:J de seus trablllhos; -porém sup· 
primll·Sll as outras par11 entrar em discus11ão da 
mesma maneira qno o codigo criminal. Eu me 
c•ppuz a este m.;thodo de discussão ; porém a 
camara na KUil sabedoria decidia na conformidade 
do p·1recer ; entretanto ncho ínconvenieute neste 
methodo de discnssiio, pois quanto mnior ó o in te• 
res~e d:L mnteria em lug"r de Bf~r discutida em 
breve, dllvo·o I!Or polo contt·ario com madura 
coo~i.lr.raçi\o parR que o resultado seja l'rollcuo. 
Se qu•mdo a commissiio Apresentar o trabalbl), 
e a camara entender quCl seja o mesmo methodo 
de di8cnssão do c<>dígo penal, . então sim : mas 
antes disso nada c;le antecipação sobre tal obje.:to; 

. portanto nppro'i"o o requerimento, supprimíndo-se 
· est11H ultimas palavras. 

Mandou á me~a . a seguinte emenda : 
« Supprimão·se a~. palavras-pal'll ser discutido 

nté o fim. 
« Paço da cantara dos deputados, 8 de Maio 

de 1830.- Ernesto Fer1·ei1'a França.» 
A qnnl fui tumbem apoiada. 
o Sr'. Ltm,,o do .Abrou· :- O .metho.do 

que se sP.guir Oll discu:;são do codigo cl'iminal, 
de certo niio é util para que . se empregue na 
do C•ldigo civil; mas pa•·eça-mB . que devemos 
procurar um modo de discussão q1le abreviando o 
trabalho, ao mesmo tempo facilite .o exame a que 
S6 quer proceder. 

Eu níio votando pela ºmanda s~ppr~;~~siva do 
Sr. · Ernesto apoi· ·i·a; todavia · mandarei · á mesa 
uma emenda saostitutiva, e direi que a ·commissiio 
na . occasião em que interpuzer o ·seu parecer a 
respE:ilo do codigo civil, nos apr!)~eQtA tambem 
a mnneira pur que se póde discutir este C•lffi mais 
racilidaJe, expondo ao mesmo tempo os . meios 
mais conducentes para que possamos com conhe· 
cimento de causa dar nossos votQs a respeito 
destn mataria. . . . 

Mandou á mes.a a sel(uinte eme!lda: 
<< E que a me.-ma comrnissão apruseuto um me· 

thodo qne facilite a discuss.ão .• 
c Oamara dos · deputados, 8 . de Maio ele 1880. 

- Limpo de Abreu. » 
O !Sr. E••:nest:o:-'- Apoio o requerimento 

do illustra dtlputa.do o Sr. Fel'l·cira de Mello ; 
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convém que já se trate deste objecto, pois os 
codigos substantivos !H), scgrmc.lo as exprcf.!~õc:s do 
Dr. Benthnm, nl\o valum de rrad:1 sem haver co· 
digos adj11ctivos. . 

Acho muito justo IJUO se cree a commíssiio 
especial para rrite ohjecto: c;nnfio tambem muiL'l 
na eleitião d•J Sr. pr<:sidcnte, pois deste mod" sa 
evil•1 a delonga. Approvo tudo menos a ultima 
parte do roquerimcuto, e aqui faria uma cnHmda 
suppressiva. A commiss•io apreaent!l qu~rrto. ante>~ 
o resultado dos seus trabalhos, e quando o npre· 
sentar .entilo n61 declararemos a maneira c.rm 
que ha de ser. di~cutida com madureza, c n cu· 
mara resolverá. · · 

Em quanto á emenda do Sr. Limpo, me parece 
dcsnccPssaria. 

O Sr. L l'ID P o :- Er1 j ulgu necessnril) IJUC se 
autori:~e a cummissão para interpôr s~u pnrccer n 
este respeito, designaudo a maneira mais facíl com 
quo se ilevc discutir ; e tanto mais mo confirmo 
nesta opiuino, . quanto é certo que ·a comrnissiio 
encarregada do codig•r criminal foi tnmbem au· · 
torisada para isso: portanto julgo desnecessnria 
a emenda. · · 

O Sr. :c.uh\ Cavalcanti:- O art. 153 da 
constituição não tern sitio lembrado por nenhum 
Sr. d~p~ta.Jn. (Leu.) E.xiste um pa1·ece1· que .a 
con,mrssao do;u a respe1to de um codigo apre· 
senta~n p~lo ministro da justiça, P . agora dr.t"e 
ser d1s.cutJdo..; na presP.nça delle : pa1·ece-me que 
esta d1scussao e todas as emendas siio c .. n~ 
trarias á constituição e ao re •imento · o ,1ue 
tem lugar é discutir se ti parecer dad1> ;.o armo 
passado, talvez os Srs. rleput·•dos entrados de 
novo n:'io saibão . que a commiss:io deu seu 
parecer. · 

O Sr. Fcrr~lra do Mello :~Eu quando 
fiz o meu ~equeruncntn, tive em vista o pnrecl!r 
sobre o codrgo apresentado pelo illustre deputado 
o Sr. 1\!Iaill. por<(UO o apresentadu pelo Sr. mi· 
nistro da justiça. Jogo que He .leu nesta camara 
appareceu uma de~Hlppruvaçjio ~eral, porque elle 
p_riva _ o jur~4~ que n cou13tit11i'iào guranto · ao 
c!d••dao lm!zllP.![o, a c!lmmi~siio ·interp•·z se11 p~
recer porém nllo os emendou · ella achou ,1ue 
eriio insuffici!!ntes, • 

O .Sr. Paula e Souza:·- Sr. presidentl'!, 
eu encaro a qu.n~t.io de out1·o . rnodo, ·parece-me 
que este requer• meu to é geral; diz a Mmlnissão 
- p1·oponho o codigf• _.:..isto . não exclue este c;ldÍ"O 
apresentado pelo governo, eis a . raziio por q~e 
:vot'? pelu requet·inrento, porque nàu emba1·aça o 
projecto do governo) seguir sua mar.:ha, porém 
agora é causa diversa. N :1 casa ha mais que um, 
h a um do Sr. Vnsconccllos, outro d•J Sr. Maia, 
não .sei se mais algum. Portanto voto pelo re; 
querimenlo porque rrão embaraça. . 

O Sn. CusTODio Dus :-A minha emenda falla 
positivamente do codigo do processo. 

Posto á votaç;io o requerimento principal, foi 
approvado até as palavras..:.. 1·esultado dos traba-
lhos--, corn todas as . emenda.~. . 

O Sn. MATA! ...:. E; tão ·em cima da nH!Rá os 
exbmplares dns notas para s~rem distribuídas, 
e rug11\'a ao Sr. se.:retario lJOrrvessfl por bern 
guardar o restante. dcpoi,; ~da distribuiçâ••, para 
que se dêm acs Srs. d"'putados que vierem en
trando. 

o Sr~ · FerX"alrn França :.-Peço . a pa· , 
lavra para ler uma resolução. Eu niio sei se ella 
é urgente a cam~&ra decidirá. (Leu.) Eu cr.,io 
que corn isto se evitaráõ as guerras externas, e 
qu~ se t•·atará niio dd nratar hamerr~ por ca· 
prrcho, 11tas dev~o·se fr1zer a sua felicidade • a 
fel~c~dade propria vem de cada um procuraf a 
fel1c1dade i1os outros, fazendo a~:~sim tambem a 
felicidade reciproca uma gente da outra . . Eu 

creio, scnho•·os, IJllO não h a cousa . mais ( niio 
s.;i quo nc•mll lho de) santa, e parece-me quu 
isto r·e~pontle a tun pedaço da falla do throno. 

1Jeu, o manc.lon á mes11 o s~guintc projecto de 
c.lecrntu. 

cc A assP.mblén legislativa decreta : 
te O gover·no d·• Brazil J>•·ocururá o seguinte 

pactn eutrt> as ntlliÕcs americanas : 
<< A's naçÕolS amoricanas cornpoJtcm renunciar 

a !l'Uerra imtre si, e crear um ·conselho das 
nações amr:ricnnas . o que estabelecerá as 1·e· 
gr·ns l'eciprocns dclla para mai•JI' felicidade de 
cada urna, e corrrp'lrá ou julgará quaesquer des
avenças. 

" O conselho se ajuntará a pl'imeím vez aonde 
as nações convencionarem, depois aonde o mesmo 
accordar. · 

c< Será composto c.l e tantos con~elheiros ou sup· 
plentes, ou supplente,; Lia supplentcs quantas 
!orem as nações habiliLadorriS da A•nerica. · 

'' Cada · couselheit·o será . nomeado · pelo poder 
l~gíslativo çl~ re~pectíva nação o amissível a arbí-
trio <lo ·mesml). · 

« O conselho niio resolVerá sem a presença de 
toJ"s os membr·os. · -

<(A maioria ab~··lut~ dççidirá as resoluções. 
'' As resoluções S!ll':'io obedeciveis rrecessaril1· 

mentfl pelas nações mais reclarn11veis. 
'' Os .consdhciors nriu serão respnnsaveis. 
'' Paço dr~am:!fa dos depll~ado!!, (i q.., M!lio c!e 

18:30.-Antonio Fe1·reü·a França. ,, 
Ficou para segunda leitura. 

Q ~~. ~1a.1u :- P~ço a ~>_alavra pat·a ler uma 
.indicação que é urgente. Eu digo que ella · é 
urgente p:tra s.er nllmittid!l á leitura, porQue nos · 
ultinH•S urtigas additiV(lS do r.:gimeuto Interno 
da casn se diz, que . haverá· · um dia desti· 
nado · na seman 1 . para a .leitura das indicações 
etc. : por is:~o é que digo que é urg.mte. (Leu.) 
Eu jr\ houtem trazia esta indicação mas niio · 
quiz . npresetrtal·a; · porém ~anto . pelo . qQe se 
decidio . bontem com·• hoje, e'l. fiquei mais 
animaclo a apresenttLI·a, po1··~ue ·j4 vi 11ma 4il3· 
posição conforme com ella approvada pela ca· 
.mara. 

Leu, c lnandou á mesa a seguinte indicação: 
a Indico que nesta legislatura não seja admit· 

tido á ordl:llll dos trabalhos da c:rrnara objecto 
algum dos que foriio propostos no decurso da legis· 
latUI':I nnfP.cedente,"iiejn l]nal"fõru··estadu em· que 
1:1~ acbP, salvas n' . seguir\.tes excepções: 

a I. • Dos·. projectoo~ •i e . lei uu resoluções · que 
tendo sido adt~ptatfos pelr\ camara vierem do '!C· 
nado com 11mendâ~. 

<I 2.a Dos prnjectos fllrrnados em .virtude de 
pro~rosições do puder exP.cutivo, . com declaração 
porém que todos entr.&ráõ em 1• discu:;süc> ainda 
que pur ella já tenhão passado, e pela segunda 
se su acharem em terceira. 

<< 3. • Dos projecto!l formados em vh·tude . de 
resoluções elos conselhos geraes das províncias ; 
com declaração de se não levar em conta o que 
tiver occ .. nido na •liscussào, que já se tiver ence
tado de algum delles. 

cc 4.a Do~ pnt·eceres sobre repres.,ntações dos 
sobre.Jitos conselhn's geraes, ou sobre requt!ri· 
mentos de purticularP.s cum . a mesma declaração 
antt!cedente. . . .. 

a Pc.d~orá qualquer das matarias projectadas na 
ant<lrior lt·gislatnra ser ••pres.,ntada de ·novo; e a 
res1•e•to della se procede1·á na fórmn do regimento. 
-Maia. r• 

o Sr. Ernesto : ....... Qneira V. Ex. fazer ler 
esta iudicaçfio pot' a1gu1n dos Srs. secretarias que 
tenlfs-a vitz mais alta, por•JUe eu não posso. apoiar 
a u•·guncia sem ouvir sobre o que é. 

o SR. 1° s~:CRETARio JoAQUIM MA.BCELLINO leu 
a iudicnção do St·. l'llaia. 
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' O Sa. Ea:-~ESTO :-Sr. presidente, se nós en· 

trarmos a interromper ·quotidianamento a ortlnm 
do din, tudo !Hln'l urgoute c nalla se fará. E1t 
creio 11ue o prímei1·o ohjecto deste dia é a rco~· 
posta t\ fnlln o.lo throno; t•Hlos est;io á nspern diJsLR 
l'espo:õta, e como mc~mo é o primeiro trnbulho que 
nos incumbe r, 1\I)RSo •·egilueuto, julgo duve ijUI' 

prcrertvel n •lStl'. P"rtanto vnmos com a a·c,;po;tB 
á falla diJ throno. 

o Sr. 1\Jnla. :- E11 não me opponho a que 
não seja urg•wte; porque eu decla~ei que pP..Jia a 
urgencia uuicnmr.nte para o Sr. pr~shlente per. 
mittir a leitul'a da indicação. 

Tratar-se·ha quandc. fc'.r tempo conveniente. 
Ficou para tl:la' primeira leitura. 
O Sn. PAUJ,A E Souz~ : - Creio qne pa1·a se 

oiTerecerem propostas ou indicações não é pre· 
cisa a urgenci11. ·E' d,, lluSM . regi1nento que 
acabada o. leitura da neta se leião as propostas, 
indicações, etc~ 

0 SR. PRESIDENTE: ·-Fui alterado ej;te artigl) 
do regimento; e determinou;se qne se marcasse 
um dia nas semanas para se lerem as indi-
cações. · 

O Sn. PAULA E . Souz.~:-N;io sa))ia . di!li'IO. 
Passnn,Jo-se á primeira parttJ da ordem d11 

din, o Sr. sec•·etnrio i.\lnJ'cellino de Brito leu a 
i:ltegra do voto de graças em resposta i\ falia 
d~ tbrono ; e lendo depois o P..rimeiro (laragrapho 
UISSC. 

O Sn. EnxEsTo :-O Sr. secrj;taril) queira re
parar se esLá- c1>m .a c!'lrlc.za, 9\l n!lo ç~rtll~~ ...;... 
com a cPJ't•!ZB · tleclara que esta certeza é 1ue 
nos faz transportar de jubilo. 

O SR. SecRETARIO leu noYarriente o topico da 
resposta i\ falla do throno, e o Sr. Ernesto ficou 
satisfeito com a leitura. 

o· Sr. Custocllo Dias: - Comquanto eu 
veja a respnsta li fal!rt do throno des~Jnh11dn com 
er.genbo, juizo e artt!, comtudo eu queria otre· 
recr,r un111 emenda. 

Eu reconheço ucsta pnrte que a joven rainha 
do Portug •l voltandu ll•J Ba·azil, niio ó ll'IAÍR infdiz 
do quo sendll rainhtt . d<l um povo o~cruv .. , ,,ua 
descendendo do hcróo~ chr·gon a um c•st·1du mni 
triste : e quem puderâ luuvar um reinadn enta·e· 
cadnvere:\? S·trt\ pttssivel qun nó.; dt!Sceudenolo de . 
tiio iJIU!ltres herÓtlS cumo foriiu-ns p"rLII~UHZus, 
não tenhamo~ uma viva dôt• dos mnlcs dol~lu . 
naçiio ·r E ·será pussivol que o ,:tnvcrno (r,miniuu 
pussa. remediar esses · mules? Niio: o gnvHrn•• 
!t1m1n100 é S~mpre · gov,~rnado tambern p"r llomen~. 
Ella no St:in do Bruzíl é mnis fehz do qu11 como 
rainha d& Portugal ; porque ella Mendo rainha ue 
Portugal e ~overnando cont a cnn,tituiçii•), o mru 
voto seria que ella fosse, e se nói f!stivess,mos 
em estado de conpet·ut' ou coadju·mr esSI\ naçiio, 
eu seria de voto que sustentussemos os seus 
direitos, mas nem · a constituição nos permitte 
nem nós o podetnos fnzer. 

Quanto a dizer a falia throno que elle não 
nbaud,,na ou ·desampara a sua causa (leu) ; com 
tudo elle te111 a causn . do i111perio; é dell·• perpP.tuo 
defensor, e os bl'azileiros sendo seus filhos. Elle 
não pôde dividir snRs faculdadP.s Sijrn a~ diminuir; 
portautt) o · bem do maior numero prevalece ao~ 
direitos du raiuha Je Portugnl, e eu estou bem 
persuadido que· a sua gloria não resulta ·de ser 
rnin~a de Portugal, mas sim .de sH pl'inceza do 
Braz1l. . · 

O :3a. OusTonzo Dus mandou · À me.sa o. segllinto 
emendn : 

" E lamentando as desgraças de ]?qrtugal a 
n~sembléu so compraz de l'ect:.ber em se\!. ~\liV . be· 
mgno uma i•)Ven, que sempl'ü " . con!!i.dero..va 1uais. 
feliz no nmor dos b1·a1ileiros, que regr~ssando a 

Portugal talvrz para succumbir ás intriga!! ela 
santa allianca, dn junta npostolica e da aristo· 
cJ·ncia.- O tlcputn.lo Custoaio Dias. n 

A fjU 'tl foi apoiw.la. 

o Sr. Ca.IJnnn :- S1·. pr.!sidr>nlr>, levnnto·mc 
unicamente para dCJclarnr q•to o uCSC!JO da cnmurn 
sobre nstnbclllcor ri!lnçücs de amizade com nlgn· 
mr1s putencins se ach:t prcv.mido pelo governo, 
desnjo que 1!11 reconheço justissímamcnte dictado 
})elos Vlll'uadeir.os conlll!círne•lt"F! do ~.·ntercsse do 
Brnzil, t,riJavía ou dtJvo tambcm decln1·ar que o 
ministol'io quo me pt•eccdcu, de•l n)guns passos 
uteis, que acnlmfmio parte das ditficuldades quo o 
governo ti11ha achad,, nté então e nos ultimoR 
8 anno~ tem solicito pl'omoviJo as relaçõos com 
os uovos est11dos do. America. 

A camarn deve suber que temos um agento 
tliplomatico em Colnmbitl acreditado; e nll Amcriçn; 
um agente no Perú, e ternos urn consul geral no 
Rio da Prnta, etc.; nn mesmo . tP.mpo que nos 
ultimas :.l annos n.;nhum ,represcutaute temos 110 
Drazil, da Americn, S•m:l·l ·- um agent1J que appa· 
receu do Pdrú e nm consul ultimam!lntc nomendo · 
p~l•lS g .• veroos das províncias re1anidas do Rio 
da Prata; por isto mostra-se que da nossa pa1·te 
tem havido mai~ solicitude, e vão a ser proxill'ln· 
meute mandados consule~ pnl'a o Mexico c pl·n
vincias ai'IJ;entinus, etc., e ~~J niio tem sido feil.n 
dt!sde já, é porqu~ nttendendo-se . á dístnncía •lo 
lu:;:ar para onde s•io manrlarlos, convém que o 
ministerio tonha cert~za do credito para as . d~s· 
pezns ueces~arias, ma>~ está proximo o dia talv~z 
gne uma das uos~a~ fragatas passe o cabo do 
llnrn-1. 
Po~ta á votação a . P.menda do Sr. Cnstorlit) 

Dias nrio pns>~ou, ficando a 2• parto do paragrapho 
como rstava. 

Entrou eu1 · discussão o paragrapbo . seguinte .• 
· O St·. Fcrroh•u. ··ta. Vclgà. :-11 Senhor, a 

camnra dos deputadO>~, etc." (Leu.) Eu acho muito 
boa c.-ta recummeri,Jnçiio. Se acaso nós exalllinar· 
mos as relações qno se t~m feit''• ·veremos 'l'"' 
até hoje tem sido mni,; esquecidas . u>~ relaçoes 
da Arner!cu. Se aco:;o existe um projecto da pal'lll 
J,, mi,ist.Jrio de estreit:n· mnis os laços que nos 
tlevem ligur aos govua•nos livres da. Arnerica <.J,J 
l::lul~ nlio (>b:~ta a quu se approve este vuto da 
t:o&lll•lrll, voto da naçiio. · 

O illustrfl dt<putudo disse quo nód tP.mos t.iúo 
sempre mais eiiCilrregados nos p11izes da Am!lricll 
do que os llmP.ricauo!! aqui; se por ventura dlr.ll 
n1io têm . corr<Jsponuido, ~nvíaudo urn suffLiente 
numero ele . •·missarios acreditado;; junto a nós, 
em retril.luiçiio áqu,lle que o illustra orudoa· 
pn:ten,J,, h•1ver o governo parn Já enviado, é ·por· 
qne J'or d~tsgraça, pela marcha tortuosa c ambi· 
g!lll .. o n11sso gov.!rno, .1 :;uspP.ita so havea·á ori· 
grua•lo erltre llll~s, que o governo do Brazil é a 
vang!lflrl~!l go !Jystema da santa a!liança sobre' 
a Ameríca; eis pois o motivo de falta de retri~ 
ln!içãu, e não admira qge elles prl1çurassem mesmo 
eyitar as nossas relações :·· haja f•·anqueia, en· 
vaem·sll para l!L o~ . corup~t\lntes ministros oi1 
erni;;!i~rios, ~ em breve Vllremos que apenas cunhu· 
cida: a m!!n;ba fr!lo!JÇ!I ., legal do ,::o vemo, tP.!'emo,; 
nqua aquelles envuulos de quo o honrado membro 

· deplora o. falta. :pllss.as ~ar;õAS · d·a Eu!opn, com 
quem have~n<J::I ate h"Je fe1to tr!ltados ·nau ·pode'm . 
prç>V!f senao ~esvaJHag~n!!; ell!1.~ s:\c;> rica~. in· 
dustr1osas, actavas, e nos por emquanto ínbabi· 
litadn$ para manter E:ntr(l nós e elles es::lns 
r·elnçõe~; liguerf!u·nos puis c•.•m aquelles, cujà 
~n~tenw~ade rectproca cst!l.belece a !lnictnde de 
rDtl!.resses. 

Etlivi~m·se oois desde já esse~ emissarios, r.m· 
boa·a nao tenhamo:~ sido corre~ponuidl!S, por,1ue 
elles. tólll tidu est·1 desconfif.lnça, e se uós que1·e•u 11s 
sef:i'Ulr. Ollll'o caminho, nós é que deveml's dRl' ..,s 
prunearos pnss.:~s sem repararmos nessa faltu, 
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por isso que nóR temos sido os culpados. Por· 
tanto achu muito boa a l'ecommendaçí'io feita nn 

. resposta á falia do throno. 
o Sr. Cal.n1on. :-O illustre deputado que 

me pr.,cedeu podia P.scnsar todo o discurso qull 
acaoou de fuzer. Eu niio me oppuz n que se 
fizP.ase esta recommendação; este é 1~m desejo 
rtue eu chamo Justo do interesse do Brazil. Eu 
lcvantci·me umcamente paa·a me lisongenr com a 
camara, mostrando que o miuis:erio passado 
aplanou parte das difficuldades que h~~ovia em 
estreitAr esses laços, n existe um projecto sobre 
istCI. Eu não m.., oppuz á recornmeudaçãn, e em 
consequencia não se pó.Je consideraa· em resposta 
áquillo que eu CXJHmdi, o .qn.e acabou de dj~er 
o illustre deputado. Quanto mais a mesmo 
Sr. dc,putado parece que deixou ver que havia 
algumu difficuldade, e eu disse tambem qaze a. s 
havia e provei que da nossa parte tem havido 
mais solicitude em estreitar estes laços. 

O Sa. HJ~NRIQUES DE RJ~ZENDI~ f•llou em sus· 
tentação da rel'lpo:~ta, e concluin dizendo que jul· 
gava muito conveniente a nomeaçrio de consules 
geraes. 

o sr. Marun1 FJ:'ancisco:- Sr. presi· 
dento, pelo que até o prfi!sente tenho ouvido, 
primeiro dos dous Srs. deputados que. fallárão 
sobre este artigo da respn11ta a falia do throno, 
são ambos c .. borer.tes nessa p11rte. O excellentis· 
simo miuistro dos negocios estrªngeiros quiz fazer 
saber á camara que ~:xistia este projecto no go· 
verno, era por consequc-ncia approvnr a lembrança 
da commissiin em lembrar o f!Streitameuto destAs 
laços tiio necessario.s; era tlli•Jb~m justificar de 
algum modo a conJucta e os pz·ojec::tos do g••ve1·no, 
por CIJnseqnencia um illustre dllputado que m.; 
rreceden fallou no senti.:Jo dtt falla, n•as du facto 
elles não dil!conlárão. O govcm" tem o projecto 
de estreitar estes bços, a camara os recommencla, 
tanto melho1·. 

O que o illustrd deputaJo o Sr. Henriques de Re· 
zende acabou de dize•·, não é n~g·,cio da falia; 
o governo de S. M. Imperial apresentrm\ o pr<)· 
jecto na. lei do orçamento e então tratar·Se·ha 
dis~o. Esta falia só lembra qnll !!C nstreitem.est.:s 
laçns ou que tenhamos relaçõns d.e amizade com 
os e.st11dos quo fazllm parte integrante c••nmosco, 
com os e:iltaú~os com que nós as deviam••s ter, 
com os estado~ da Am•·ricn; po1• cunser,uenr.i;\ 
elles niLo discordáriw, e o qufl o illusLl't! d upu La•lo 
acabuu de dizer nt'io é para agora, é pura outra 
ocr.asi;io. 

o Sr. Cal m0n :- Lcvanto·me para dizer rw 
Sr. deputudo Hcuriques de R•·zendc que o orça· 
menta do::~ nP.gocios ~slr:mgeiro,; jiL está imprus.;o, 
e spresen tará á cnmara as duspezas du:1 nego· 
cios diplumaticos que vão estabelcr.t1r·so, e eu 
posso dizer .á camara que nm ministro plenipo· 
ten• im·io faz a mesma d<l~peza que 3 ou 4 con· 

-sules g~raes, de maneira que .se tem adoptado 
um modo mais economico. 

o Sr. Cu:ooto<lio Dias: -K A camara dos 
deputados lisongear-sc·ho. sempre, etc. ,, (Leu.) 
Segundo acaba de txpór um illustre membro 
nós reconbecemo!l quanto dispendio s.e tem feito 
com encarregados de negocias taes como este 
que dizem que·está c·m Paris o ha de escapar 
por infelicidade nossa; o que cumpre é que se 
reduza o numAro desses empregndos postos em 
pnizes onde o Brnzil mlo ha do tet· relações fllgu' 
mas, como, por exemplo, a Russia, etc.; que ne· 
cessidade t~mos nós de mandarmos negociantes 
fallidos como encnrro•glfdos de negocies em paizes 
onde n;'io temos relações algumas, e gastanclo 
desta fót·mn dinheiros que nós não t•1mos? Atni· 
zades. de pe!!soas grand.,s só se tê;n com grande 
dinheiro, nós niio o temos, e quem não. tem não 
troca. Nós nüo temos dinheiro. para mandarmos 

TOl\10 1 

e•ses pnpAlões, o melhor é não os mandtumos, 
purque até vrio far.r.r um P'Pfll triste; ne~ociantes 
fallido,-, hmnens sem crucJito, inimigos da consti· 
tuic;rio e outr •• s con~as assim é ~ue se rna11dão, 
bem como estt3 que foi para oi! Estados Unidos; 
quando é que se me póde mPI.ter em cabeça que 
ost.e que fo; para os Estados·UniJos fosse consti
tucional? Nunca. Portanto eu não me opponho, 
mas cumpre reduzil·os. 

Sendo posto o paragrapho á votação, foi appro· 
vado tal qual estuva. 

$ega1i0·se a leitura do paragrallho...,.ir.:ualmr:nte
ató as prllavras-na carrr.ira das negociações. 

O Sr. Antonio Maria de 1\loura:
Eu apoio emquan to a isto- igualmente a car· 
rt!íra, etc. (Leu.) Daqui por dianto não approvo, 
a razão disto é. Eu v~jo na constituição que 
uma das attribuiçõRs do piJJer executivo é fazer 
tratados de paz, alliança, commercio, eLe.,·. e por 
isto uão approvo estr1 parte. Agora o resto deste 
período tleu), parece·me alg11ma cousa offensivo 
á nossa honra, porque dá a entender que nós 
aind•lo não temos tido a coragem para saber dos 
nossos interesse~<, visto que os tratados que ·se 
têm feito comnosco têm·nos sido prejudiciaes; 
po1· iss, eu reprovo esta phrase e a substituiria 
por outr~~o. 

Porta11t(), approvando a primeira parte. reprovo 
a. segunda., e eu mandarei uma emenda suppres
Siva. 

Mandou á mesa. a seguinte· emenda: 
'' Proponho que se suppl'ima no voto de graças 

no artigo em dascussiio o resto do mesmo. artigo 
das palavras-mas consinta-até o Jlm.-Moura., 

O Sr. Pt~ulu. o Sou:r.a :.;..O Sr. deputado 
quer que se supprima esta partP, e na sua falia 
pal'PCia .suiJstituil-a com outms palavras : se elle 
substttui:~se talvez eu subscreves~e; mas satp· 
prímindo·so so111 substituiçiio algnma, não posso 
deixar de diz.,r que poJuco im1Jorta. que isto se 
exprima com est11s palavras ou com outras quaes· 
quer; r, que curnpl'e é que a cumnra interponha 
o >~llU juizo sobre trnta<1o:1 feitos c por fllzu••. 

E' principio Rahiclo de todos e é tlm preciJdeotQ 
e.•tul>eJeJ:Jdo, que na . occa:1i•io em que se disput11 
a falln do throno e se expedem as opiniões nacio
naes, se combina a marcha do governo; por· 
t·mto nós agora que rcspondomns a Calla do 
tbron.,, agnm que tt .. mos · urn minh1terio quo que1· 
1unrcha1' anHlricana•ne.:to, niio hav~m•l~ ile dizer 
a. uü:; •• a opinião .11obro o quo. dr,vitio ser os Ira· 
tndos;· c qullm me pódo •iP.~;ra,,.. quo os tratado:~ 
s>io n verg•>nh•l ele t .. cJo o Brazil ? Snrá preciso 
appdla1· pura a língun~om. quu a.qui tem bnviúo, 
pna·a d iscua·sos ern que. se . tem mo:~trado que o 
gov .. rno tem sidn ostupido, qne tem. cedido por 
fraqu••za: o niio S•)DJO:I uós testemunh•Js qne o 
mimstro de estado disse aqui 9ue por Craqueza 
cc,Jou a tratndus? Duas ·ou ma1s '~'ezes o disse, 
uma vez a respeito do tratado da escr.tvatura, 
e os povos civilisatlos sabem mais do que nó.; 
mesmos que o governo do Brazil tem aviltado a 
honra nacional e obrado como· estupido, e não 
havemoll dizer a nossa opinião, que o governo 
do Brazil fez tratados que vitalmente violava a 
co,-.stituição. do estado? 

Não entro na discussão da questão se o governo 
de\"e apreseutar ou não nesta casa esses tratados, 
n:io entro nesta ·questão, mas o governo violou 
a constituição do estado na maio1· parte dos tra
tados; no~tes ultimus, depois do governo talvez 
illuminado pela cumara electiva, não tem vio
lndo a constituição, mas nos primeiros· tratados 
tirárâo·se tributull e S•l dtminuirão, . artigo este 
o !J.lais importante, por isso q~e a inic.iativa é da 
C11mara .dos deputadot~, tal fo1 a marcha seguida 
pelo govt!rno do Brazil. Nos ultimos trata.:los niio 
se fez isto porque já <lstavafetto, mas continuo11 
violação da constituição emquanto não houve a 
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lei que t'etluzio a 15 % os dire itos da alfandega, 
por is~o cumpre que a cnmnra expenrln o voto 
nncíonal, c o voL•> nacinn 1! . é que ,, Bm~il tr.rn 
feito tratnrlo;; vcrgnnilosos, pol'que o .Acu g"vui'IH) 
tem siJn tlio c:~tltpiúo, qu., pcn>~ou ficaria pet·· 
dido o B1·azil S•J urio cc,le!IS<·, como se n:io fosse 
tlo intAressu Ull~S •:s govHrn••:i JHOcnrnr I'P.hu;ões curn 
o Brazil, 011 como 1:10 f,,ssn mnis dn interes"fl do 
Brazíl o fazer esse:~ tratados ; felizmen ~e a Ingln· 
terra não upprovou o tratado da · França, pOrtJUO 
era injurioso á mesma naçlio contmctante, . e ha· 
vemos nós e:;t•tr muL\•>s, sem interp4r n nossll 
opini!io svbre os trat:tqos '? 

Depois da lei que rcduzin a 15 ojo o tributo 
elas ulfanllegas, pouco imp•1rta q1te liouv~s!lern 
tratados, mas é fsto mesmo 1) rtUfl se deve dizer 
e que· se diz, quu para um povo quil e»tú. fr:111co 
e livre . niio erão preciso tratat.los, qur111to mais 
se nós dermo~ crP.t.lito aos motivos secrdos tle:~~e~ 
tratados, mas n•io bul•lllWS ni:;:;o; o que é pre
ciso é que :1 camam clectivn, como org•1o da 
naçrio, falle fmncamflntc ·ao thruno, diga qu" tnes 
tt·atados siio oci•;sus. 

Portanto voto pela redacçiio ·que existe, e se 
apparecet• uma outra . redllcc;ão que suste11te 
precisamente isto, não me embnt·a~o rtue passe, 
mas oleixar de enunciar ;L opinião da camarn, 
que é a opinião nacional, uiio convém, por isso 
mesmo que um membro . do govet·no 1\ctual diz 
que o governo rtuer marchar americanament•1, 
que quêr encetar c eRtreitat· as roln•;ões com os 
estados americanos, e nós dcv~mus 11izcr iRto 
para vet· se o governo actnal emenda Oil erros 
do governo pas.sad,,. Nós sabemns qne o governo 
pas<ado tem marcado cada acto com u cn11llll 011 ela 
1gnorancia, ou d t i11imir.ade das instituições e•lll· 

. stitucionaes, e j 1\ um 8r. de_putaolo notou rnuit\l 
bem que se as nações amertcunns n tio têm en
cetado 1·e!açõus · tem si li o p •• rquo o Brazil tem 
assombrado essns nac;õos americanas, venllo que 
elle só . t.em enretad•l relaçõe,.; com potoacias as 
mais hostis para com a liberdade úos po\'OS, e 
que em 1821 se mnndou p•lr· enviado pnr.1 a 
Amcrica do Norl•! urn hiJmcun •JUe .ni'io g.,:<:llVB 
da opinião publica, até aqui o governo tom 
marchado em opposi1;Ü•) 1\ opiniii•., co~nstitttcionnl, 
e se ora elle quolr mat·chat· tlt1 outro mo•lo, 
terei a fürtuna de vet· a minha patri:l Cdiz, 
mas i~to não tirn que a cnmar' d iga ll 11U1l 
opinião. 

o Sl' •.•••.•••• ; ......... : -Apoioi a suppres • 
são feita p3lo St·. Mouro, o alóm da:~ razõe11 •JIW 
apoutou, do quo seria indeco11le confos~ur 11 
nossa !raqu~Jza s•,bre n n~grrcinç1\o dllsses tratado•, 
tenho a uccrescnutar quo CI!LIL pnrttl t.Ja !ullu 1!111 
resposta á do tllruno, me parec., cunL•·adiL(lJ'ia 
com o outro bocndiaho j1\ vencido, qutl ó-que 
a cnmara dos deput tdos se lisongean\ B•:mpro 
com as relações de amizuole onlrü V. M. ImptlrJal, 
e mais mon •Jrclins e estat.lol'!, dosPjnvn poróm 
que o . govemo tosse mais ,. olicitu em o,;tt·ci ta r 
estes laços com os novos estados da Amel'icn, 
como parte integrante do Brazil.-Niio sei como 
.possa o governo estrP.itar e~tes laçiJs com os 
novos a~tados .:ia Americn, senão P••r meio t.le 
tratados, e aqui nest•t ultima parttl deste perinco 
que se acha em discuss:io, se pt·oscrcwem us tra
tadns, e talvez que isto désse occasiào ao go~ 
verno a assentar qne a <:amara reprovava todos 
os tratados, o que me p :1rece não SEil' conve
niente. ; porque tendo nó~ feito os primeiros 
tratados, persuudo·me que convém fuzel-os com 
u resto d11s naçõ~s, por•Jllt:l o contrario seria 
privilegiar aM primllirus; e muito priucipalmente 
tendo·se signifi;ado j1\ ·~Uo o gnverno estreite 
estes lnços com · os na•;ões am'ericanas, e . por 
isso não de.ve passar esta idéa de que nós l'e· 
t•·ntam.os to1tos Oi! tratados, principalmente ha· 
vendo n'um período ao topico da falla do throno, 

em q~o annnncia. haver t•nt.lficallo. tratados co.!" 
os Pa1zos Baixos. P•>rtanto desejava que nao 
omitt.is~nmo~M, QIHJ niio nvcntums~r.rnos este juiz(), 
por•JUtl •i lllll juizo do pmvonç:'to, fl U'llfi vez 
qutJ se cuhio rw IH'ro do se Í•IZ•Jr tJ·atadu:~ com 
a~ Olllra:~ naljÕes, nii•J devemos cmittir sem•!· 
lh~nto i.táa. 

o S•·· v.,HconooL 1 ns:- Ern . minha opi
nb'io . utio d•!VO ser nppa•ovat.la a emenda sup· 
prns<ivn dest I !I palavm:1. (LI!o,) 

Bast•• r,•flijcLirm<~s n•J que é a Cnlla do throno, 
o a respost11 n ell ••: n f>lll•l do throno contém 
o phno da administraçã11, e n .resposta, o sen· 
ti111entu e n opinião lia ~:amar 1 respectiva . 

Ora, posto isto, pergunto siio os Lratado~ d,J 
coJnrnt;J'cio qno :i•! têm feito prejudicíalls, ou 
llii•l pr,.ju.liciat!S ·? Siio, logo, como n1io hn de 11 
camara elJIIOCinr ao throQo a ~;~uf1, opinião sob1·c 
estes tmtados em g1ll'f: I 1 

Mas di:~se <l illustre deputado, fazer tt·atlldn'õ 
é da atLl'ibuiçiio do poder executivo~; não sc 
lhe uega e~sll attribuiç;'io ; mus o . q\le se segue 
é que deve fazer esses tratad<~s . quando as ci1·· 
cnmstanchs ÍoH'em favoa·aveis , e não a•lmittit• 
como regr:1 grlrHl que todo o tratado de com· 
mt~rcio é interessante, ll esta regr1 geral qne 
admitLÍ• l o governo, .ó que a c1>mmissão entendtJ 
qn o devia ser .censurada pela carnnra, que se 
deveria. declarar ao throno que taes tratado!! 
et·fi<~ prej noliciael'l, além 1le desneceRsaritlS. 

M•1s dissa o illu~tr~ deputaolo, é offJJtsivo da 
honra d,, Brazil :\ expr~::~sno-mais fraco ou mais 
nt~vo na can·uira das negnciações.-Niio entendo 
que seja otr.msivo da honra 1l.t1 q .u.alqnor .o .rallnr 
a verdnrle: sum1.1s mai~ frncos ti•> qne a:1 nações 
c,,m quo Lemos u·atado, ellas nos têm dictado 
a lei, .u j{L o illustre ueputndu diso~e que nesta 
casa se tinha feitn uma cnnftssJi•> mtut1.1 uxprcssa, 
rio que p111' Crnqlleza so hnviu sanccitJnado ou ra· 
tificn•l·• 11 cnnt:!lt:•lo nlguns tmtado~ ; e quanto á 
outra P.Xpt·essih1-mais novo nu carreira das ne
gocia~õt~s '? 

Jti. so> ltl lll tloclur.t<l•> rtnaos lón1 sitlo nl~ .o 
prr.t~ente Oi no!lsna tlncat·rtJglld,,s, Os · senhores 
que tóm coml>uliJ<J no~tu pnrlt.l nr\o tóm llllll:ltr!Ldo 
n rnz•io, pol't]ll•l nú~ 111lo •l1JV!um.o~ euuttir n 
n.-.ssa <.~pinilio, 11 om gorai, sognnuo r1 oplni:lu 
tl11 t0d.u1 0:1 o ser i ptorm~ uH I li illu11lras, 11e reproviw 
tue11 tratat.ltl:i do commnrcio. · 
Di~-~0 quo ó cqntratliLoria n~ta purte do P''" 

rac111' com a outru que estfL voncida , quo 
\'em n Kllt', q1Hl o go,·erno proclll'll estraitut• laços 
da autlZ111Ie com os est11c.i•1s 1\IIIOI' ÍCILliO:I, e disso 
o illu~tro dopntntlo flUO só poa· meio do trata· 
doK lsLo 110 pó .lol contt~tguit·; ó umll equivocaçdo, 
p•Jr<ló<J o illu11t •·e deputut.lo. 

O mesmo tir. ministro dos neg·lcios di~stl quo 
niin era por mel•• de>~!ICS tratfldos q·n.; hnviam••ll 
dil esLrettar l111;os de · amizatlo ; u por ventu m 
só. trat.,dos de commercio poderáõ c()ntl'ibuir pat•., 
esse lim? Muitos outros meios h11 de e~treitat· 
essos laço,; sem recorrea· a taes tratados dé 
commcrcío, c é muiLo provavel que e:;sas mes
mas nações, a quem oflerec~~mos tmta.los, re
cusassem f·1zel-os peLt rP.gra geral que tratados 
de commercio . são dosntlctJ:;sarios, e não rara,; 
vezes prejudiciaes aos estados, on mais fracos 
ou mais novos na cal'l'eira das negociações. Não 
ha contraflic:ção, muitos mtlios ternos nós pam 
estreita•· laços ele amizade com esses estados . 

Coucluio o illustre deputado que por este Jueio 
nós neutrali~avamos os males de:;ses tratados, 
mns a assHrnbléa gt>ral j1\ ueutralisou os ma· 
les qu•J tinhãu re~ultnllt> des11es tt·aLados·, es· 
tnbelecendo pnr lei que os generos e marca• 
dorias que foss1!m imp••rtaJos no Brazil não 
pagarião mai~ que quinze por cento e dimi
que e:;ta quota niio se p.:>deria augmentar nem 
diminuir sem lei '1 N;'i.o sei pois porque não se 
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ha de expressar a opinião da camara sobre 
trotados, pa·íncipalmente quando nós niio ox
P•:erisarnos a opinião 11obre cada um delles: nói 
nan . fuzemos . senrio adoptar os sentimentc.s do 
todos os escnptnres do saculn, que trotados de 
·cou!rnr..rçio são desnocessorio~, e não t•aros ve:r.r.s 
preJ udactaes. 

o Sr. Lln~po do .A.b1•eu: -A con~tituiçiio 
no nt·t. 102 ~ f:!, ent.ro . as attribuic;õ~a qu~ '}Mn· 
pet•1 m ao podt'r cxecutavo cliz. (L~o o artigo.) 
E~te nrtígo da constituição establllece uua tL dou· 

trina muito ess.;ncial entre tratndos concluirll>s 
e tr!ltados ratifi~aclos, e_ diz qua o~ tratados 
depo111 de cuncluados sr.mo levados ao conheci. 
mentu da assembléa geral, quando o interesse 
e se~urança , do estaôo o permit.tir, antos da 
ratahco.dos. Se 011 houvtJsse de oll'er .. cer al,.uma 
emenda nelitfl topi?~ do voto dt: graças, serill 
uma emenda adcl1 t1v:u , accrescentándo dP.pois 
das palavras --: l'tJspeatosa observnncia. ( L~o J. 
Eu ~~ccrescentnrJa obS•!rvancia nbvin, bem !Jer
s.uada,Jo de que o governo devia tnr sub~t~et
Udo todos os . tratados, depois de concluic.los, 
o anto,; do ratificados, no conhecimento da as
MembléB geral, . e se o g.i'lorno tiv6;;se prllcedido 
det1te modo, como p:1rece mnndnr a cout~tituir.:'io 
estou persuadido que tllria remediado t11do; o; 
males que têm resultado ao Brazil mas não 
prete•!dó offerecer esta emenda, não é luglll' 
propno Je se dnr a este . ar Ligo .la constituiçiio 
a intelli~encha que elle deve . ter, .mns sustento 
esto topaco do V'ltO de graças tal qual estã, o 
para o sustentar cada vez me .convencem mais 
as razões que deriio os illustres deputados que 
o eombaterl'io • 

. Di~se um Sa·. dept~tado rtne por este modo 
h1am~s. contm o aa'ttgo da. constituição, que 
pt:rmitta·~ ao governo fllzer ta·atados de commer~io 
e que poa· con~eqnencia hitamos dar ·a E:ntende~ 
que niio em necessario r,,zer estes trata•ios ; mas 
nesta re!!po~ta que . se dá . nas palavras-respeito 
ú obsarvancaa que aguae:1 tratado!! siio desn~ctl:~· 
sarios ao estado. (Lto.). ·· · · · · · 

l:!.alva·se net~tas palavras o qua determina o 
artago da constituição; ni'io · ao ·n,.ga que . tenha o 
poder exeç~tl':o essas (lttrH>I.liçiills, ma!! porque 
tem a attnbuação mnrct:Lda na con:~tituiçi'io de 
quo pótle fuzer trata•los, seguo·S!l que us deva 
razer hoje ou amanhã, · o.u depois? Não·; deve 
ftiZilr trata1los . quando as carcumstoncias du Brazil 
forom !~voravei11, e quondo o augmento de seu 
commercao o permittir, o se at~sim nii•) é, diga
se-me no mesmo artigo ~ 9, nno ó lla nttrii.Jui.;üo 
do podea· .executivo dt:CIKral' a guerra, nilo tem 
esta nttribui~ãu? E porque nãu dflcla.-a g11Brra T 
Po~·que . não deve fazer uso dosla nttribuiçiio, 
senão quando as circumstancias do Brazil o 
ex1girem. 

011h·o _illustre deputado fez a observação que 
este topaco do voto de graça;J era coutraditol'io 
co~ o antccede~te: .·no primeiro se dizia que es· 
treatnsse relaçoe:~ de amizade, principalmente 
~om os estndo_s da .America, como uma parte 
mtegrante do tmperao do · Brazil, e que nesta 
segunda se reprovava o meio de tratados· mas 
já o illusfre del?uta:lo que. me precedeu,· r~5pon· 
deu que _este . nno e~a o umco meio para estr<litar 
as relaçoes de amazade; com outros meios se 
consegue, ·e quando neste to pico se recommenda 
que estreite es~es laços, não é de · olerto por 
meio de tratados. 

Não havendo ~;~ois mais que estes d•lUS ar
gumentos, em mauha opiniti.o, eUes têm produzido 
um atreito contr•n·io, e me têm convencido cada 
vez mais de qa1e deve passai' tal qual es tt\ este 
topico .da a•o:~posta â falht do tha·ono . 
os~. Qu.llnon:- E' cet·to. o á j1\. um prece· 

tleute estabelecido. IJUe n14 occnsiào da discussão 
da respostt\ á filllt\ . do throno . ile faz a censura 
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contrahir laço;; de amizade o estroitaL' rolações os 
tratados s1!0 ne\les~ndos. · 

A' vista destas rdl"xões clnl'O eslá !JUe ~IJ ni10 
póde sustenttll' a ultima parte d~sse pnríorlo, elle 
ó imperativo e não ailmítlo modílica(;iio; porque 
se diz que íguaes tratados siio cltJiiuecessaríos ; 
e não podem haver tantas hypotheses em que 
sej1io neccssarios? Pod•)rn. Se nós n1io tomos já 
vantagen~ reaes ; eu cham<l vantagens rell.es e 
sensív'oís a reducç{in de direitos com que se oeua
iiciarãu algumas na~'ÕtJS que pi'ÍIIHtÍI'O se aprovei· 
tnriic. mas temos algllmas ontl'a>~ vantagens snm 
neubuma leslio do nosso dirt~it<l pltblico !Hl dí· 
reíto pMLícular; temos no mesm•.• tempo p!·oha
bilida.:l't: e possibilidade tn<}Stnn d•) hav .. rmos al
JZUmas prllrúgativas e algtl<JS Í!lvore~ da,; nações. 
Porque poi::~, não havemus de erip~>rar ganhar 
alguma cousa 1 E' nec~s,;ario á vista do que 
tenho dito modificar essa segunda parte, quaudo 
não seja supprimida, 11 não me encarrogo d"' fazer 
n defeza do governo, como al1ás devia, porque 
compete respdtar as prArogntivas que tem a 
eamara de fazer as censuras ; todavia a camara 
reflicta naii círcumstancias de governo, e na pl!· 
sição em que se tem achado. 

O Sr. ·vasconc~llos:-Quando se discutiu 
essa outra parte, o Sr. ministro d"s estrangeiros 
dbse que o governo estava nas vi~tns de estreit>lr 
ns relações com os estados americanos, e que 
tiona nomeado, ou havia nesses estados eucarre~ 
gados políticos do estado do Brazil, e por esse 
motivo julguei que o Sr. ministro parecia ser 
de opinião, que par:t estreitar esses laço:~ do 
amizade não erão necessarios tl'atados de com· 
mercio. 

O SI:', l\-IL\rtln1 Fra.ncbco : -Sr. presi· 
dente, estou espantado de ouvir as rdlexões 
que tem merecido esta pa1·te da respostu, e es· 
panto-me ainda mais de ouvir a riupplica de uma 
suppressão da parto deste artigo. (,!uni ó a obri· · 
gnçuo da camara n'llm vutn de graças á fall•t do 
tllrono? Primeiro cumprir com o seu dever: e qual 
é a obrigação do mandatario? Approva1· o bem 
geral, e provirá o bem ge1·al desses tratados, ou 
entrão elles na clnsse do bem ? Niio entrüo se. 
gnrnmente ; esses tratados si\o damno>~o~, stlo 
nocivo;;, e é do dover da camar·a rcllectir o 
observar ao monarcht•, mas com rBspeíto ; e· que 
faz n com missão'? Qn;~erva gunr~da a lei da 
conveniencia e limite de respeito quo se devo ao 
rnonnrcha ; e qual ó a outl'a obrigação dn cn
rnnra? R.espomler aos topict)S ela falln do thr·ouo, 
o o que é uma fnlla do t111·ono ·? E' o re,umo 
'\a 11tlministração quo acnua; um ponto tio vi11t11 
l'esumido da administraçiio. Qual é n o!Jri~Miio 
da camara ? Rot~p••nutJr aos topicüA da falin, 
ruas se na falln esquecerão necessidades da na
ção, ha de Mer· a camara omissa ? Ha •le a c~\
mara esquecer·s~? Respon.J~r ao topico simples
mente da falla do trhono se :ria aumissi vel UI\ marcha 
ordinaria <.la viJa politica de um povo, mas n'uma 
marcha sempre turbulenta e s~mpr·e mutavel, no 
meio de desgraças da patria ha de a camnra 
guardar uma m11dez silenciosa sobre males que 
se têm feito, ll que se estiio fazendo 'l Sr. pre· 
sídente, nada ha. mais desgraçado de> qun o :;ys
tema monarehico represeatativo constituci .. nal 
falseado, quando se falsêa este systemol à cami
nhar para n borda do · abysmo. Que faz a Cll· 
mara 1 Observa, s faz uma observr.ção respei
tosa; mas diz·se- é um at•lque ao artigo lO'~ 
$ So •In constituição, porque impede ao monarcha 
!.le fazer tratados. 

Agora vejo quo se entende esta parto da res~ 
posta li falia do throno I!Oll\O urua ordem ao 
monarcha. Observar, narn ê r~comrn~ndar, é lcm. 
brar e nada mais, pot• cousequcncia niio ha o 
menor vislumbre de otrensa ás r·egnlins da co~ 
rõa, e ll eamara entenqe que os tratados antiga-

monte feitos tínhão sido desvantajosos, o entende 
que os tmtados de commercio silo quasi sem pro 
desvantajosos, porqr1o 11110 r.HJi qwl h •jito fuvot·cs 
em IIIIIL(II'íll do c:o111ur·•rd·• ,(a Jlllrto de um povo 
que goza rJ,, um c'Hnmc)l'l:io. franc" e li vr•l, rrii.o 
sfli quo favot• Hfl po:;sa ftiZ•ll' a qnnl•lcwr unção,· 
que tem a fr:lll'fllCZa c a l!bordnclc do comrncrcio a 
não ser a mu,lanç,l dos direi tos que o poder le
gislativo estn.bcloco; c qn~ favor ,;c pó<U aspirar 
d(l outra naçã"l? Nenhum. Então a commissiio 
t<ivc l'ar.iio ele; díz11r qne tacs trat.nloi! l!il\l Hompro 
d'Jsvantajüsos ao e:~t>lclo mais fraco on mais novo 
ll•l carreirti das nllgocia<;ÕP.s. Mas diz·so, é um 
ataqll\1 ao Br· ,zil'? Jesn:i, senh•wes, tantos estados, 
qnn tõm fo1to tl'!ltuclos, r: trat11dus desvautajo:>os! 

:3r. prc~íd•mte, 11111 h•>lllCm bastante en):(rar;ado 
de crrge.oh•l dJZ•a, tratado::~ do c"m'n"rcio são tra
tarl"s cle:mecessaJ'i,,s; o estado maí,; novo ó or
dinarh.r.mP.ntf3 cng.LOlltlo e aquFJlle quo procuróu 
iguaos t1·atados cmt•Jncle en:zanar o mais fraco, 
ou o edtado maí:i novo. Mas . disse o il!ustre 
deputado : os tratad••S de commercio niio envul
vern sómente tratados dsl commercio, part"s destes 
tratado~ envolvem nbjeeto dfl gues·ra, bloqueios. 
Respondo : o gove:rn•> faça . tacs tratados, o ex
pl'ima essa mo,teria int~iramente separada, o que 
nno .confu11da objectos de bloqueios, pirataria 
com tratados do cummercío. 

Siio precisos tratados de eommerciu? Nego, Sr. 
presideHte, nem masmo antes do reconhecimento; 
e é principio jí1 praticado e reconhecido entre as 
nações, qlla du;LS n açõs•s podem commerci:\r sem 
o l'econhec:imcnto dellas, é o que 110:1 acontecau, 
e é u que acuntt>ceu em toill\ a Europa, as em· 
barcações entrão e >~fi•) admitUdas an commereio, 
e para que cntii.n t1·at •dos de commercio ? 

Disse-se que estt'l urtigo hia <i<l lilgun1 rno,Jo do 
encontro com o nl'tígo jfl appr·ovadu, rnnis a !dto 
jâ ro~pondcm(o os OJ'lUS !llustroR collcJgall da com· 
missii•>, pl)rquo no,lruma l'lllnc;,io têm esses tr11• 
tadQs du commercio pnru so cstroltarcmr os ·l11Ç08 
dtl arni?adt!. Votu pois que pnsso o urtlgtl corno 
t:SL{I. 

o Sr. Evu.rlstn Forroll'tl: -Nit•) pos~n 
npp1·qvar 11 suprwoss/lo clllsta fHlrto d11 rAspolltB r\ 
f11ll11, 1111 CJil•l di1. ruspnlto 1'111 pnhlVJ'US (leu): con· 
l'IÍ••to quo v1\ ntó ll l;ummnrci(J tranco. 11. E' urna. 
vot•dfldt~ •1110 as nnçuns quo nt•~ hoje foriin favo· 
rocíJas 11•18 llit{)ÍLilH dn lrnpm·tac;tlo, rwssn p11rto 
fl,;iio cquirnrndus 1'111 nutmH, o 11nmpro no11 Oc11 
llvrtJ 0111 toclo o ts1mpn nlll•r·nr (•ste11 dlrnitoll de 
irn portaçiio, o 'l""''S•(ll'!l' tr·ntados a tlSt•t r·~~P•llto 
que frv;11mos com csr~uN nar;uu11 íramns proncl~>r•nos, 
o lM'IÍ•> nocivos 110 int,:resscr e c·iqne~a d•1 Brazil. 

Qua11t•• t\ pl'imeirll pm·t·~. julgo conv.,nionte 
()UA ost~ l'r,apeito!.l\\ obsP.rvad\Q Sfl leve petoLnLe o 
thNno, é o voto da cam111'1l e dos homens ,;en
sntns; mas p:,to C). \lO úíz re,;peil<) a estas pala
vras, mais n••VO e· mais fraco; votnrei peln · sup· 
pressão e aintla qunndo. sej•l verdade que o Brazil 
na. realíuaue 1;eja uma potoncin frucu, e ainda nova 
1m carre1ra des•ns negocinçõe~, niio convém a esta 
camara dar esta demon&traçào ; não convém que 
no seu dil:1cur;;o m~l!nscabe a lwnra nacionnl; sou 
de opinião que se fal!e a verdnde ao povo, mas 
niio ::~ou de parecer que se pinte o Brazil vasto 
e grande, para delle SP. exigir<lm imposições com 
que elle não pôde. N1ío npprovo que esta camara 
abata ess"s s.e .. timentos que deve ter uma ua
çl'io livre, que dQve sempre ter mais alentos. e 
não ver·so desalentadu. 

Temos outra razão ; estas palavras que esta" 
belecemos como principio, que tratados dcl com
mareio são sempr·e Jlr·ejudiciaes ao estado mais 
fraco é. mais novo, ê 111M indirecta desculpa que 
nós ilamos aos erros do ministorio p••ssado pot•quo 
estabelecendo que estes tratado~ snu q. uasi sem pro 
prej udiciaes ao estado mai:i novo na carreira das 
negociações, <•s nrinisterios q.ue procederão dirão, 
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que a eamara dos deput!ldos reconheceu que 
urna nnr,ão fraca, o que urna na,üo neva na car. . 
l'dira uas n,g.,cinçõe:~ quar~i sempre faz tl'atados 
qnn scj{to dcsvnntojn:~os, qu11nd' niio patlecB Ju- · 
\'ida que a noç;io brazileirn, apczar <J,, suns l:ir
cum:;tuncia~ 111ío serem tão f,tvornv••i~ cor~~o al~uns 
qunt·nm desct·over; todavia pudiüo-se celebrar 
Lrntados mu'is convenientes. 

Votarei que se conservo o-te artigo da resposta 
á r .• ua do throno ató aquellu:; palavras. 

O Sn. FEnnEtR,\ DA VgiGA mandou á mesa a 
seguinte fJrnandn: 

'' ::iupprirnão so ns palnvt·as desde- e quasi 
srmtpre, ete., até .o fim.- Fel">·eira da Vt:iua. >> 

A qual fui apoiada. 
o Sr. Castx•o o Silva : - Niio entro na 

qu.=:stiio, e sOmente dnt'ri as ruzões llm qur: fundo 
u meu voto, e julg" quo níio é lugar pr .. prio 
tll'sta enunciuçiio, o s egundo 11 p•·atica d.,sta .:a· 
marn o de todas as outras, os tt·atoolos sii•> sub·· 
mr;ttidos n urna comn1issãn, c quando e:;tn com· 
wissão dav,~ o seu pnrecct·, então se conhor:in 
esse voto uacionnl. Qnc bom rel!ultará no Brazil · 

· do fnzer Assa ubservuç:io a<l gov>lrno, que e~s~s 
trnLa,Jos têm trnziclo .essn verg .. nhn e essa fultn 
cl<:l interes8e 'l O qull .,Jesejo é que essn cobser
vncão !'lejn feít11 por meio . de uma com missão e 
cnt:il) ~e p:·onnnc1a um voto, o dPSSil vnto re· 
$11ltii•• granrl~s b"ns ac Bmzil. Pot•tnutu julgo qull 
111io é proprio o lugar par11 se tratar des~e no· 
g•JCÍO, 

o !i>•·· ç~p,rnon:-Quaqdo não passe fi sup· 
pl'o~s:'i:o parece-me qllll a rnlldiflcuçilu nP.ce!~tlal'ia
lllf:nte deve . passnr. O uobre rlepntRIIO, o illustnl 
ot·n,Jor reclnctor da rHspostn á fnllÍt <.lo tltrono, 
ncnba de me convenc:et· da n••cn,.sj.J .• du 4o Jllll• 

diflcnl·n; tl um outro nobrcl dcputrtdo cum a ele· 
gnncia quo lhe ó proprin, no11 (,.z ver que Kuns 
uiJsurvaçõcR I!Ó tinh:io lugar a rcRpeitCJ do um 
trntn.lo put·ame!lte comm.flr·r.if\1: Pilo corlhi!C!) o 
confessa a vnntng•!m •tuu póue resnllur ll<l .Brnzil 
dll decl1lir pontn11 do direito .. utro nnr;ões, firmar 
nllinnt;ns e collisõtJs · c•Jru outros pov·•~ · pllról de· 
l>ellur certos 11a.gdl .. s que oppl'irn•·iu n humnnidado, 
o convém quo curnpactus tl11 tud11 outm n11tureza 
po~srio .-e•· nocesS•trto~; e dis~e-:~e que . o gpverno 
OH. llze,.so, maa então n11te C' illustre orador que 
por essa meHmu razão ello justifica o qu,, ,,u 
su~tonto, o vnu do .. cc .. r~Jo corn pe•tU~nns ubse•·· 
vat;ões. Forço~a ó modificar n expres:~ão dessn 
parte da resposta. Pt"flci~"ment'l o tratllrJ ,, ccltl· 
brnd•: com os Esta~los-Uni.Jo:~, ~em útt\'ida o 
melhor trnt•ldu, e o traLRtlo ccl~bmdo com o t·ei u(IS 
Pnizus-Bttixus,. :~ond11 est:lo decididos pontos . de 
int~resso uachmal e muitos outros objoctos de 
in[cresse c<•lllmum que. Lt'llllscendcm, não se (j, 
mitno a pequenos cuntractantes, e aonde estão 
cimentados p•·incipios de interesse que merecem 
alguma distíncção. · · · 
Fez-s.~ um:1 distincçi'io de tratados de cornmer

c_io ; porém a diplomacia tem . con!!agr11do · cE>rtos 
tttulos a seus actos, .e ern verdade nessc:; trn
tados de negociação da commerci() )la um poqueno 
artigo de relações commerciaes sobre a reciproci· 
dade. 

Eis-aqui pois IJUe tenho provado a necessidade 
do modificar ·esta parte da f111l :.\ da resposta, 
mesmo pela confissão e pelos princípios do il· 
lustre .redactor d•1 resposta, e uão farei nenhumas 
uutras observações. 

o !i>~·. PA~l<' c Sotp:~:- Piilse Qu!l niio 
me embaraça".'a quA se 11u11tenta!lse a ictóa tal 
qual est:\ ununcia<la, mall !IH~,, que os tl'atf\d.IS 
fuilo!l ndo tóm sit.lo vunttlju!Mt1, li estl\ itló, li a 
que eu sustento:. nt~o .tnt:l . !lJIIll•ll'f\ÇQ com r~l~çÕ!l~ 
de C0Jnlll~rCi0, maS I) que lllll pa!'l!(le neCCSSai'ÍU 
ó que a · carnart\ enuncie !l •ua opinião. 

1\'lns uisstl· se quo debaixo do ~rnl!ldo~;~ de commer· 

cio se !lnvolvem muitos· outr.·.a artigo.3; todavia niio 
so poclern fazrlr nssr:s trat,tdOi sem !'ler com esse 
nomf: de trata•l11s de cnrnm,,rdo. NiiiJ me entendo 
mui~, ·o torno · a r ll petir, SFJ houvet· rm:a omendo. 
quo Sllstente 11 idéu, vCJtarei pm· c:Jla. . . 

Aguro. vou dllf·•ntl•' r·tnrl dll uma irnputaçi'io : 
disse-sc qull a cen,mra que fiz foi acl'e : talvez 
deVt!SSe usur do outra CJ~prcss;lo, mas a br•:VÍ• 
d::t!o mo dl!scrtlpa o o quo não poS$o cteixar do 
Jrzer ó que o honr11do tlr:putatlo CJ.I1C me censurou 
parece rp1c ainda qufJr cun:;irlerar-se no estado 
muito II •>Vo n r1 currf!ira pnl'lnm1:ntar, 1nu,; ha do 
~;o.ber IJU~ lliO to.las as curnara:; reprr•sentnLivas 
as censura~ il:io ainda mais ac:res, o espero que · 
da indignidade dfl>~SC:i tmtados se me .rdave osso 
lcrnto1 o n:lo sei como se po,.;sa qualificar, a não 
HfJr com 11 qualificaçtio <111 tr11iç•io. Purtanto ntiO 
sui e1n qnll p<~ssa . ser 'lff,,ndido o melindre do 
Sr. ministro, não S•: julgando solidario t.los erros 
pa:1sadus. (Apoiadoç_) Nada maia direi. 

O Sr. c ., 1 •non : - P.trecc que a emenda não 
concilia a difficuldRd" que tem apparecido nn cu· 
nram d11 se con-;ei'Vilr tal qual se acha a res
pm;ta a ess.t parte Ja f .ua ''" tftroóo. A emenda 
manda snpprimir aqnella J.ll\l'te, o eu me con
fot·rn·• cnm " s.eu illustre autor, •11ltl é i11decoroso 
ao orgulho nat:ionul que uó> devemos promover; 
mns tud11Vi11 a emc::u.la apresentaria nno resalva 
a outra SPgnrHia pnrt .. , que ::l•l refdrll a ob~erva· 
ç:io do igrwes trata los : pot'rtunnt•.J . O!:' tratados 
quo 81) fiZ<li' Ütl corn os E<tados u.ddos o com n 
Di rrn 111arc11 niio estl\o nessa . razão , e é o que 
submettc> á conside~·~tÇno da carn:u·a, e cumpro 
resolv·n· es~a idén o .tn .. clificar essa respo,;ta. 

Niio rno atrev.•, e niio dHSr•jo mondar emenda 
neuhun1a, mos deixo á cun~idera•.~lio !.la canram 
o :·~:-flrlctir. · · 

Quanto ao que me tlirigio o illnstre deputado 
quu me prccmltm, uppnllandn pam o que se passa 
nus c:amaras de Ingt ote"rn ·e Fruuçn, t•e,-pontlu ao 
illn>lh'e orador qucl lambem upp~·ll·1 pa1·a a de· 
c~tncia elas drscusSÕilS dn flliMnrblén flernl lrgis
lattvn 1111 Drazil, em que sempro L•Hn pre~idido 
11 prud,nciu, e devo ter 11 glurin como moderno 
nu· mo<.lcr11çtio e na iUJpo.rciulitlrtde. 

o s.·. Murtlrn Francl .. OO:- Eu niio 
pns~o conformar-mo com o rarccer do S1·. Eva
riste F~n·eir a qu•J se t~upprirna a parte dt1St1n 
ruspoHt~ .•. c r.:spondeutlo uo que. s.o diSSu, direi: 
mil esta.Jo:; tóm f,f(n lratnrlns, liUl.Ípon\iamOS ís'to, 
e tem sido por V()utum olf.:n>~iVtl o rliz··r·Sfl quo 
tratados de cllmmf,rcin siio ~crnprB d"::~vnntajosol! 
n um estadu nnvo? N!\o o.le r."rto. E' algum SO· 
gred•l ist·•? Por ventura. a Etlropn inteira niio 
sabe que nó.- tomos si•J•• engawt<.lus? T.niiio·so os 
j.lt'nn~s rias camaras de Fran•;a e de Inlllaterra. 
Qual pois o motivo porque niiu confe-ssat• uma 
vertln•l~ qqll tÍ 011t<li"ÍU 'l 

R ·Npondendo ás mai~ observações. feit11S pelo 
Sr. C,.lmon, direi, artigos .commercines não sejrio 
envu!vic.lns com . >ll'ti(.lOS de outros tratados, por 
conSf.111Uencja çonvérn que st;,· faça essa simples 
emenda, e el:ll lugat· de igua;rs trutados, se diga : 
trlltlltlu!! t.IQ çommercio .. Ha da se desculpar a 
illustl'e comrnissiio, porque ella tarnbem ainda se 
não ach 1 sab~dora desso::s tt·atados, e só quer que 
a honra e glnria do nome br!lzileit·o respire, . e 
nüv quor ata~ll.r ao guvcrno ; mas a commisslio 
julgott do seu deve1· lembrar que simplesmente 
tt·atados de · com mareio siio de ordinario desvan
tajosos, e està Vc.!l'linde não póde ser escurecida 
por uingucm. 

O Sn. l\obnTm Fn.\NCisco mandou ã mesa a 
sog"int~ orn••mlrl qnt~..fui npninrln. . • 

« E ~tn Jugnr de . tgUIIP.s trntndos ..;.... dJgn-ae
trat11dns do commercio. - Ribci1·o de ..-lncli,ada. 11 

o Sr. Eva~:•.lst,, For~:·o.lra. : - Levauto· 
mo llllic~menlc pnra insistit· llll ;;uppi·essão dPII 
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pnl:lvrns cc qunsí' sempre prejudicines no estado 
mui:' fruco c rnnis novo rrn corr~tirn dnR nego
ciar.~õcs. » O illustrc dPpulatlo qu o me .prrcr.deu 
pn!'o!C•l entender iRt<J conw nrgníção qun se faz no 
goov ., rno, e eu nrio n l'o•puto us;;irn, 1wlencln coruo 
uma desculpa que su cltí no governo ueslll phraze, 
Cfilnbelecendo cnmo pr·incipio geral quo• tratados 
t;;io ::;empre prcjuaiciacs no estado ruais fraco ou 
mnís novo, ll se isto é em Lheso gHa!, se n:io 
tem npplieaçiio ao Bruzil, IJIII'a que vem roqui? 
Ent:io é inteiramente de;;necessario, mas se ó · 
como parece entender·~e do SCJotíJo de todo o 
di"curso, RCJ é em J"elaçã<l com as circumstancins 
que têm existido no Brnz.il áccrca de RPUS tra· 
tados colllmercia•'s, entrio dir·ei que ucho muito 
conveníf'ntll qull p •1ssem estas palavras quo con· 
!'idero como desculp.l do tudo o que o ministerío 
tem feito ; mas note·~O . quo a r~spost& a\ falln 
do throno continún a censura em oull:o nrtigo 
que se\ achn, quando fulla da demiss1io do minis
tcrío passado. 

o Sr·. Va~<conccllos :-Sr. uresidcnte, 
c.pponho ·me á eml'nda Rnppre~siva da's p11lavrus 
clu mais fro1co, e de mais novo ; o mesmo Sr . 
deputado que off.·receu. a mr.eoocla, . e qu& n tP.m 
sustenLado, julga que por E'!ISO lliOdo se desonlpa 
n ministo·ri it que t>•m feito t>stes tratados. l'am
bo oo o Sr. deputado reconhece que é um axioma 
em política que taes tralndns siio prejuuicíaes 
aos mais fracos, e ao~ mais nov .. s na carreira · 
das nações. E , ses mínisteri oo s qu., têm f .. itn tra· 
tados n1io têm guardado e,t,, axioma pela raziio 
cloJ que a oa111aru a!l!lim se P.Xprimio; pdo con· 
h·nrio eu Sf,roi s~mpre o mais .::onJ~scend··ntP. com 
um ministerio que erra, do que com alJU~lle que 
transtoruasse estol nxiomn que é d" justíc;o1 mais · 
criminoso. 

A commissiio alPm de muitos P.rros dos tratados, 
em cujo exame não entrou, conhece \ambl' m qne 
o mini,terio postergou estn nxioma, e o Sr. de· 
pulado não póo.Je · julgar qu,; a~sim se desculpe 
us erros dos diversos · ministeríos . 

o s~. ÇDsli"O Alves : -Eu pretenJIO man
dar á mesa esta emenda. (Leu.) Em apoio á minha. 
<'mllnda per,::untarei que resr1ltados se tirarão do> 
trata<loJ de ·1::!10 que rec•procamente hnuv~< ·? (0 
Q/'ado1· ntl(J (oi ouvic:to po1· algum tempo.) 

Tambem sei que nunca se tirava uma vnntagrm, 
o é triste cousa, Sr . presidentn, ver qu .. o r,ollllsto 
luta com o fraco, e que o anão disputa forças 
com o gignnte. . 

O · SR. CASTRo ALvEs mandou á mesa a seguinte 
emenda: 

" E que têm sido prejudiciaes, etc.- Castl·o 
Alves.'' 

A qual foi apoiada. 
O Sr. Ferreiro. do. Veiga: -!)r. pre

sidente. E•A vou lP.r o Si 35 do art. 179 da con
stituição. (Leu.) Este s; 35 não foi posto) em exe
cuçt'io pelo modo que deve ser· modificado, e que 
forçariio ao governo a suspender nlguma;; das 
fonnalidudes das garantias do cidadão, e nímia 
que eu respeite os taleuto.s dos Sl's. dt!pUt!idos 
que compoem . a commissão que redigiu a rcs· 
posta á falia d., throno, parece· me que niio atten
derão bem a ~sta medida excP.pcional que só póde 
ser justificada pela necessidade uq~ento, pela 
mais madura reflP.xiio; porque o ministerio ·ainda 
que reflexionasse pur longo tempo naola jnstill· 
cava a medido•, e no ouso de ser alguma madiola 
ternad•' em cousequencin do uncos!lillndo lll'f::llllte, 
neste .caso slglllllca uma medida quo RÓ p6dl) ser 
filha da necfl!l&idolde 11111111 nrg.mtA : porém o dizer
aiO •JIIO devêl'll procetlar·&ú 1\ llHII~ clrc:nruspect" 
refi .. xão, . nilo ju11llllca a IIHHlhla: lllll ambu11 (111 
casos se a rnor.ihl•• !oi illegal mlo ba r.! e 11er j UH· 
tiflcada, e proporui eala emenda substltuUv~. 

O Sn. FJmnrtiRA DA V11:10A mandou á mesa. a 
seguint!l enrendn : 

cc Que ns pal,.vrns - n pela mais circumspectn 
refl··xilo- scjiiu sul>stitnídns pot• nsta~ -.o a que 
de\'CI'rl pl'Oceol et• fi mais I:Ír!llllll~pc:cla reflexão. 
- Eval"isto Fe1•,·eir·a da Veiga, '' 

O Sn. LmPol : - Niio ha emenda nenhuma de 
ma ter ia, e " Sr. Evaristo coml,ateu dou~ pontos ; 
um de materia, outro c.le redncçlío. 

o Sn. FJ>nn~IRA p,l. Vmo,~ : - r;;ata minhn 
emenda 111~0 é só (11\ fó•·m ,,, é tambem de m"te· 
I'Ífl, umn iUP.a ó m~tcrja quanto ao objecto della, 
e ó fórma ql!llloto {1. maneira de ennnciar·so. 

o Sr. Yasconc<.;llo" : -Diz n emenda que 
ju,;tillcada da mais circumspectl& reftexiio. 

O Sn. EvAntSTO : -Quo devêra ter precedido 
n mais circumspecta reflexão. 

O Sn. VAsCoNrELLOR : -Se é circumspecta a . 
refh.x1ioo, 10iio quer clizer flUA o ministro ni'ío con
sider .. u o objecto j u~tificado P.ela mais oircum
spectn r~fl·'Xlio, pPia maioria. Que ner.P.saidade ha 
de clizea· que esta circumsp<Jcta · rrft,.xão . ndopton 
a n;edicln : niio ha nr,cessídade du firmar· essa 
raziio ; de mais a circurnspecta refiP.xão devia ter 
prPcedido á medido, o niin vejo uecessidade . de 
alterai' estn parte da rcdncçtlo ; e por isso me 
uppoonho á emenda. 

O Sr. Ferreira. da Vofgo. : - Só póde 
Rer ju-tificaoia (leu) : llStas dua.; circum;;tàncias 
estrioo postas a par, mas a paridade da mais cir
cumspecta refl~xiio niio augmenta o fnnr!Rmento 
da primeira : póde haver reflexão da parte do 
ministro para l'uspender as fo•·malidades d11 liber
da,Je do cioladão, mas é necessarío primeiro que 
se n11resente a neces:~idade a ma.is urgente : a 
circum~pectr~ r,·flex•io nrio angmenta em nada a 
ruz>'io da medida tomad••· Que importa qne o ml· 

· nistro proceda a mandar su<pender as ~anntias, 
Se se driiSer CJUil fla J)P.CPSSÍdBdol a mais urgente, 
e uma circnmspP.cta retl~xiio precede a medida? 
I<to é par~ o rutqr.o se re~><ctir muito a, o o~~" dE) 
se tom!lr a !l)êdidn. p .• rtar!tO jqlgQ q11e n~o póde 
p!f.s!u~r uma i(l~a 5emelhante. 

o . Sr. vusconcon ... s: ._O Sr. deput11do 
pareco-me que diz que baven•lo urgentH nece$
~id .. de que esLava justificado, tendo circumspeeta 
refJ..W.o, e pela su,.t eonendn diz que devêra pro· 
ce~a mais circumspllcla refl .. xlio. Parece que 
d•· ;tróe a sua propria emenda. E'. nccessario que 
hnja essa circum:~pl'cta necessidade e toda o\ cil·
cumApecta refiex:'io. Víamos trator da suspensão 
dos movimentos dOJS colnmnas: O ministro prO• 
ced~u a ella, supponhamns que havia essa rebel- · 
lião no Ceará, e que se tinha declarado>, 1eu n'âo 
estou bem certo se os officios declararão que 
essa rebelliiio se tinha desenvolvi\lo, supponha
mos que . sirn); o que o ministro á . vista desta 
declaração mandava suspender as garantias; e por 
isso devia-.-o julgar que havia urgente necessi
dade? Dig•) que neste caso não se podia julgar, 
porc:ue· o mimsterio suspendeu todas as garantias, 
e pruhibío aos cearenses a expres~iio dos seus 
sentimentos por escripto e por palavra. 

Note·se boon quanto este ministro é criminoso ; 
porque r,iio foi julgada o\ sua medida pela mais 
ciro.:umspecta retlexii.o, e temerariamente suspendeu 
as garantias e atá o dnm da palavr:l : em outro 
caso que o pre>~idente appNvára ns medidas :lo 
governo, sem esta circumspecta reflexão, julgando 
quu o minlst•·o podia suspender as garuntias no 
Ce11rl'l, o que assim o pedia a ut·gente nocossi· 
da!le, e só pelo ol!lclo do prealdentt~ dovlQ elle 

·,ouap~ntlol·,•• '1 S•1m •lUll fo~ae Jnatillcado peloa 
m11i1 .uctout u circnmatanolaa de urgomte OIICt'llli· 
da<ltl, e t~mllum 11 mul11 clrcum11poctr\ rfltlaxllo, 
nlli\a nlnl!a 11110 hnja a mnla clrcumo~pocta rc· 
noxlto ~em u tu·gvntu nocedsldudo uu sornpt·e con-
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demnarei essa medida, pot·qu~ urgente necessi· 
dnde exige a mais circumspccta rdlexão. 

O Sllt", Rcbnuça"':- Sr. presidentt>, SOil do 
voto que se supfH'imiio e,;t.a~ palavrns- prda 
mais c1reun•specta r•·fl(Jxrio- s,•ndc quo p•,lfl ne
cessidade a mais urg'ento o nlinistro hn dí! nP.sto 
ca;;o Sll!'lptmder ns gcuuntias ; istu 11iio ó ubjecto 
quo ~e t.rnte com Juveza : pnl'll se mostmr a snn 
j ustiçn deve-se ,·.-fJ,!ctir o conside1·nr !J•iiiL rnnis 
circumspecta refiex.io, e devt:-se enttmuer como 
bem disse o Sr. Evaristo que se póJe com n mais 
circurnspecta raflexrio julgar o procedimento do 
mini~tro innocentc .. Diz o ministro, .r.u já ro· 
tlecti muito hern : o como mostrar que julgou 
muito mal? Porque não havia u1·gente necessi
dade. O urg.mte é o grande ponto, porrJUe o rni· 
nistro ha de mostrar erisa necessi.J:itle u1·~eute, 
o pódll ter retlectido muito e proceder mal, ll quflm 
ó ignoraute não é ministro; p .. rt>~nto, 81·. pre
sidente, eu mau darei a f!llltJIIda :mppres;iva destas 
palavras-pela mais circumspccta reflexão. 

J.\llnn1lun á mesa a seguinte ~menda: 
cc Proponho. que .se supprimfio as palavras- e 

pela mais circumspecta retl~:xão. -.Rebouças. u 
Foi apoiada. 
O SR. FERREH\o!). DA VEIG,). mandou á mesa u 

seguinte em~náa : 
cc Mandar suspllnder temporariamente alguma:-~ 

dns garantias individuaes na província do Ceará. 
- Evaristo · Fcrtein~o d.a Veiga.» 

O Sr. H.ibcir.n de .A:nd1•ada.:- Eu crüio, 
Sr. presidente, que c1:; Srs. dnput.ulo:< estão to<ios 
conformes em quo· h a um engano .. Trat>I·Sn do 
que o governo fez nu Ceará, e passasse ao ~ 35 
art. 179 d•• c,m~tituição. Todus nós sabemos, o 
a camum toda o sabe 'I UA é um artig.J ·excepcional 
que a constituição C•Jnsidern, qu<J se uzar1í neste 
caso •JXC!lpcional, ll que só. llócte t:er i~ll~a.d<l ... ~~a. 
necessiolade a mais urgPnte, e pela n•ais circum· 
specta reflexão: e supponharnos rru~ á preceden: 
c1a da rne.Jida siio ntJCHssnrias a retl~:xtlu circum· 
SpP.cta e. a 'Urgente uecessidarl". 

Um s.·. deput IdO. j•ligJl quo precisa dar UOIU$ 
casos ao g••verno para. usar desta medida f!XCQ· 
pcional; mio é uma confu.;à., additi.vu? Ül.ltl'•l 
l:l1·. deputado di:~: que a nec~ssidade urgente é o 
resultado dessa madura reflexão; a 2a é co~Se· 
(Juencia da 1•, que po1· uma helleza vai ao 9• 
lugar. Póde hav.er uma abunt.lancia de e~pór 
uma i<léa, logo, devo. passar o artigo da com
lllissão. 

O SI:". Pa.ul.a e Sollza:-(Náo se ouvia.; 
E' não haven.lo mai:> q11em fallnsse, o Sr. pre

sidente póz a votos o par&grapho, o f,,i npprovado 
tal qual, ficando rejeitada a emenda elo Sr. Ferreira 
dl\ 'Veiga, e prejudic.ulu a do Sr. Rebouças. 

O Sn. PRESIDENTE, a r()querimento do Sr. Cu;;. 
todio Dias, declarou •tue esta cumora recebia com 
especial agrado a. oft'erta do Sr. deputad•> Mah 
dos. ex~mplares d<l projecto do •·egimento interuo 
desta camara ,que so achavão sobre a mesa para 
serem di~trii.Juidos pelos Srs. deputados. 

Dada a hora, o Sr.. pn•sídentA rn•trcou para 
ordem do dia na sessão seguiutP.: C •ntinna.;ü.o da 
discussão do voto •ie gt·aças. Continuação da dis
cus:~ão . do pa1·ecer da commissãn de poderes a 
respdto do Sr. SalvndOI' Jn"é MtlCiel ~om as 
emendas offdJ'ecidas. Nomeação da commi~são 
especial para organiZ<ll' uma lei geral de ses
marias. Requerilnento · do cir. deputa.!o M11ia 
sobre os p,.ojtJctos offerecidos na legislatura pas
sada. Discussã•• da proposta e parecet· sobre a 
nom•!OfJàO do red:1•;tqr do,~s d.la.no<i de.!!.ta ea\\lll.ta. 

J.evantoU·Sil a 1!A$são ás duns hurus e ciuco 
minuto:~.-Jost! dt:~! Oo.•ta Cm·vt~lho, pt•eo.~idente.
Joaquim .~.va,•cellin" dtJ Bl'ito, 1~ t~ocrelaL·iu •. -
Jollo Mrmd111 Via.nna, 3° secrutario. 

Sessão em tO de Maio 

PRilSIDilNGU DO SC!· COSTA CARVALHO 

A's 10 homs acllanrlo·RO reurdrl•>R os Sra. de
pntadoH, •J feita a chamaria pelo Sr. SilcJ•etario 
Marcellino de Brito, c,tavü.u 60 St'í!. deptttR•tos, 
falt>IIH1o com cnusrL os Srs. Sebastirio d•J Rego 
Bar1·"~ o L•lssu, o sr.m ella o Sr. Alencar : e 
ri H pois de lida a a~"t 1 plllo S1·. secretario Mendes 
Viauna, foi appruvad·1 ; entrando-se no expe
diente. 

O Sn. SECRE'L'Anro M.~RCELLINO DE BRITO passo11 
a l•:r os officins seguintes : 

1." Do ministerio. da guerra, de 7 do corrent•l 
me? participando qU•J S. M. '' Imparador não 
sanccionou a resolução d.l as~embléa geral legis
lativa de 1l de Ago:~to :!e 1829, a respeito de 
Manoel Pinhdro de Almeida, alf>!reri do batalhão 
n. W do primeira linha, >1e1' •:onsiC:et•ado ciol11drio 
bra.z.tle.ir<~, e. comu ta~ com \lírci\.•1 1\<l P••Sto mi· 
l1tur qufl tinha uo tHmpn om IJUe foi jurada a 
constituição do imperin.-Ficou a can a1'" inteirada. 

2.n D.1 ministr.. do imperio, em data de 7 do 
cot'l'ente, t•emdto!lldo dous decretos da as~embléa, 
quo f,mio sancciona . .Jos por S. i\I. o Imperador 
no praso mar•;ado pela constituiç•io, não tendo 
!<ido conun unicada immediatament;, esta •leclaração 
por se acha•· já ent,io enc .. rrada n ~s11r.rnbléa ; 
um de 2~ d>l A.go.,tn proximo passado qtle m·•rca 
os v~ncimentos dos vice-presid•wtes, e a épocha 
da eleiçrio dos conselheiros dos governos das 

. províncias; ou1.r,J de ;31 do Jllesmo mez, que 
det.,r.rnina o sub4dio d••s Srs. deputados e sup
plentes n11 segunda legi:datura. 

:3.• Do mes.no mi:listr•l, e data, remettendo o 
otiici·• do vi.:e·presirJ,,nte dtl província da Parahyba 
data.Jo de 26 dH Março do anuo corrente>, acom
panhando a cópia da acta do conselho do go
verno om sessri.o de 5 do mesmo mez, na 'lllal 
julgou necessal'ia a creaçã<> de tres novas villas 
nas pi•Voações dos. Pastt>s e B<lnaneiras, e na 
f•·eguezia ao Píancó, da mesma p1·ovíucia.- Re· 
UJetthlo á commissii<> de ·estatística. 

4.• Do ministro da. justiça; em 7 do corr13nte 
mez, remettend,> o re•1uurim~nto de Jaeintbo José 
Piut•• M .. reira, vigario cnllado n:l igreja da Se
nh.,ra da lJonceiçiio elo Piratinim, da província 
do R10 Graude do Sul, com os documentos que 
o instruir;io, e u inC.,rmuç:io do Exm. biSJ!:l Cll· 
pellàO·hlÓr, P. cópia do decreto de 2'-dé Outubro 
<lo ann<> passado, pel•J qual S; M. houve por 
bem tlu aceitar-lhe a renuncia que fez da d1ta 
igreja, continuando a perc.eber os 200HOOO de sua 
respectiva con~rua, em attenc•io aos serviços por 
elle prestados.-A.'s commissões cccle:;iasticas e 
à de. fazenda de 5 membros. 

5.• Do mesmo mini:>tro, e na mes1na datl\, 
remP.ttend,> o t•equ~rimento do capitão Manoel 
da Silva Pueir~, o outros moradores do arraial 
do Tui·vo, da· ft•eguezia ela vilhl çlo Príncipe, 
bispado do Marianna, a informação do bispi> 
daquella diocese, e a cópia dll de~reto Je 30 âe 
Maio do anuo passado, pelo qual S. M. Imperial 
houvo pot· bem e!Hvar á capei!~ curada n .ea
pella da Senhora Mãi d•.JS Hllmens erecta naquelle 
arraiaL-A.' conuntssào eccl.,:;iastic<l e á de estatis
tica. 

6.• Dei mesmo ministro e data, enviando a cópia 
as~igna<ia pelo otn.:ial da secretaria respectiva, 
do decreto! dtl U:! dtl Maio do anno p·tssado, pelo 
qual ~- 1\f, houve por b~m apo~entar ao padre 
Mauoul GOIIÇalv.,s Victol'ia, vigario cullado ela 
ítegue1,ia. da vma V t~ll.la. do Espírita Santo, co-m 
Q VA·•Cimento da· SU•I COII~l'Ua, pt!IM l'llZÕes 8X· 
postas nos o.tHcio>~ do presidente daqu.,ua pro
vinciA; e informa~iio do Ex:m. bispo capellão-mór, 
que ncompanhíill o officlo.- A' comrnisaiio eccle· 
sln!itlcll e il :!n de fa~onrla. 
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7.o Do tnllsmo ministro, n rlntfl, rnmr.ttnndn o I 

requorrmento de Nícolnn Víegns rle Pr·oonçu, nffi· 
cial maior da t:H:crt,tnrín da iuten•lnucin grmrl da 
pnlJC_ill, .:om n cópin do tler.r~~n fl1, ~27 1lH ~OV!!IIIlll'o 
proxuuo passntf.,, pdo qual ~. M. lmpHI'IItl ut!.f~n· 
!lendo ás rnr.u••H rnfPridus no r·equHrimrJuto, h•IIII'O 
por br.m apos~ntal.o com o vcncimrmt•• dd ·WOH 
n.nnuaen ; e nssim tumbem out.ro requerinreulo •lo 
mesmo Pronnr;n, pretendrndo que 1:sto vencim•mto 
Reja de GOOH, total do ordcnndo que vencin. -
A' s~gun•la comn1iSfliiO de fazenda. 

S.o J~en mr•is o Sr·. secretario l\Inrcllllíno dtl 
. Brit•) 12 of1ici•1S rln s1:crctnrio •fo conselho geral 

da província de Mina~. a sabP.r: 
Offir.io de 15 de Abril du corrente anno com 

uma rP.prt>sentn<;âr) d•t mesmo clln~elho 11. :H R10hre 
o lova11tamcuto do nma pont•J no rio Par·ahyba 
conforme o que rcprescntoll a camarn da vrlla 
de BarbacAna. · 

Officio da m·~sma rlat.a com a representação do 
dito cfJnsclho n. í35 sobre a incCol'porru;ão da 
renda do. suhfiidio .voluntoric <las venda:> e tnb,r· 
nas, ar·recadad '" nos c!iv~:rsos t~rmos da província, 
ás rPndas das rr.sper:tivns cnmarns m•micipaes 
em auxilio de suas desi>"Zns, confnrme n repre· 
sentnç;io da camar·• da villa do Príncipe. 

Olficio dtJ 1íl de Abril dtlste annn com a re· 
prescntaçi'io n. 3G do mesrnn conselho :;Oht·o a 
t:nnc•lSS;i.o de. nm rocío ·na vil!• dP. Pimcatú, de 
que perceba foro ou arrcndamtJntiJ a camara 
munic:pal da dita villa para augmento de suas 
ren.ías. 
. Oliicios da mesma data incluindo a represen' 

tnçiio n. 3i do mesmo con~elho> geral a respeito 
da infrac:çi'ío dtl lei . commdtrd., {wl•• juiz da paz 
tla pnrochia do Ouro-Preto, Juarp1in1 ,Josó da Silva 
13ran•ião ~obre u pris;lo d •.. J,sé B~ntr> da Arauj••, 
segun<lo a r•·presenlação da camarn municipal 
.:laquella cidade. 

Otncio da . mesma dnta com a representação 
n. :38 sol1re a prcstnçfi,, annual do d,,us cvntos 
de réis pelo thesonro nacio11al paN a conclusão 
c:la cndêa da cidade do Onro-Pret•• <:unf.,rmo 
a "representação da cnmilrn municipal da merima 
cidn(le no co11selho g•Jral Jn provi11ci1. 

Offido d'l mesma tbota crolll a reprASPnt.nção 
n. :3() do mP.smo conselho geral sobre ab •• L:u:n· 
se os direitos de passagem, quu er:lo destinados 
pQr:1 pagamento das guardns milicianas no• p .. rtos 
dos rios Pm·ahyhuna e Paruhybn, s. guudo. a 
representaçr1o du camara ntu:ticlpal da villa de 
Barbac,na. 

Officio de 17 "tle Abril do anno corrente com 
a representação n. 40 do mesmo cousdho geral 
n respeito. da ínfrat:çiio de lei contmetti•la pBlo 
juiz de fóra da vtlla do Pl'incipe Jorio Procopio 
Lopes Monteiro sob1·e a prisrio de Delphino da 
Silva, .~egundo o que T(;presentou a canlat·a mu
nicipal da mesma villa. 

Oillcio da mesma data incluindo n representação 
n. 41 tio mesmo conselho geral sobre a factnra 
e cons~rvflçiio da estrada denominada de Mn· 
thias. Barbosa, que se dirige ã. esta córte em 
atvnçiio 1\· justa representação da camara da villa 
de Barbacena. 

Ollicio da mesmll data 1:om a reprP.sentaçiio 
do mesmo <'Onselho g.;ral n. ·1:! sobre a norneaç:lo 
dos ,;oJdados dos corpos da segunda linha para 
officines de f]Uartuirões. 

Officio de 19 tio mésmo moz do Abril com a 
rcpresentnr;iio n. 43 do mesmo conselho gP.ral 
pelliudo at1 t·csoluçõ~s dns :.W propostas c repre
llt'ntnçõ"s do dito consL"lho dirig1rl11s 'no poder 
executivo na sesstio do unno do ll:l2i:l. dus. quaoJs 
duas forrio jl\ npprovudtt~ pelo poder cx .. cmiv••· 

Officio da mesma d!tta com a reprcs~ut·H;tlo 
n. •11 do ntesmo conselho· R"'·al sobru a recll· 
pçiio u:\ moctJ,\ ,j~ cobre .!111 Bul1ia no t':rmo dn 
villa de Minaa Nova~;~, ordenada pelo juiz de 
fôra \1;:1 di tn vílln. 

Offir.io ele 20 1lo Abril do cort•ente n nnn, Cll<n 
!) nsolru;õr•s rlr) uwRrnn crmsnllw gernl, 1lo 1111. 
4::í n. ;,;3 snhro 11 c•·onr;iin rio M escoln:1 de pri · 
rn1•Ít'aR l(•tras cm divCI'i'IOS lugurM rla pr11vincin 
de Mirllhl,, para cdncncn!l do! mr.ninus n mr.nín•,P, 
n11 conl'orrnidado da lni de li) do Outubro de 
l827. 

'J:,dos estes pnpeis forão á commissíio especial 
cr·orHia pnrn os ncç:ocios dos conKelhos geraes 
dal'l provinciaR. 

Leu mnis o mesmo S•·. soc•·ctnrio um officio 
cln cnmnra municipal rln cídado do Onro·Preto, 
datado de 20 de Abl'il do anno corrente com 
dtlflR rrprcscal açõr·s. 

J.a Snlm) n mnrl:lnça do hospital tln santa 
casa da miRr•ricordi 11. daquelln. cidade para o 
hoRpir:in rlll T•lJ"ra Santa. 

2.a Sohrc a adopçiin da p1•nposta do cnnsolho 
geral dn provinr:ia de 9 d•t Março dll 1829 pllr:t 
Sll <1~tahelr.cllrem nlli alo! m"sma;c nulas que ha 
na ncademin medico·cirurgica desta córte: o ns 
doR dlllt" pl'imriros annos dos curSõJs jurídicos. 

F"i {t commiss;in r:swcial pnra as representa· 
ções dns caniarns mnnici paes. · 

Entrou o Sr. Alencat• ás 10 horas e tre 
quartos. 

O Sr. Fcl"reira. Franea:-Sr. president,.,, 
pP.ço lt~:ença pnra .lei' uma <'xcepçno de um pro
Jeo:lo f]Utl upro1sentei o n.nno pas,;ado e que niio 
é grande pnm S•) comprehcndel' a oxcepção. 

O SR. MuA :- Esta licença ndoptando-sede:;· 
truiri•l 11 fim t;lll uma indir:açiio que cu fiz, e pot· 
isso julgo ur1o olevtlr' t•:r lugnt·. 

O SR. FErtRI•:InA FttANÇA:-Eu julgo que a cousa 
é intaressnnt••, e peço que vá lugo pnN a C•!lll
missrio de fazt:ndn, e hei . de· let· tambem C! pro· 
j.•cto a ']Ue s" n,r~re Robro trt>s artigns tmp!Jl'• 
tantes d., impnsto.i da :•lfandega <l •la divirla 
pn[)licn, isto é muito it.'lter•)Ssanta. Eu disse o 
ann., pas.;ado ·(Lé;. . . 

<~ A us.;embléa legislativa decr·eta : 

Imposto unico. 

" Decretadas pr;l,l podar legislativo as !IP.!>pe~ª$ 
do imperio, o poder eX•Jcutivo repnrtirá pelas pr<J· 
vincras na razà•1.de sua popular;iio. 

" A q11ota provincial o governo provincial 
repartirá pelas parochias na razão de sua po-
pulao;iio. " 

" A' parochía um jury nomeado pela fórma do 
j uíz do p ,z repartirá a quota. pnro.:htal entre 
os parncbianns na raz,l.o de 8<·Us haveres. 

« O eonselho · pr,vincial tachará as de,;pezas 
da província, e npprovadas, o govornn provincial 
repartirá pelas parochias na t';tzão ·de suas po· 
vuações. 

a: Na parochia o jury r~ferido repartirá n 
respectiva quota pelos parochinnos na razão de 
seus haveres. 

cc E,n ca.Ja parochia um conselho eleito· pelos 
cidadãos activos na fónna do juiz de paz conho· 
cerá as. d"spezas uteis da parochia, e approvada;; 
pel.J conselho provincial, o jury referido repartirá 
pelos paroclüanos segundo os seus l1avar•:s. 

cr Ficào abolidas todas as contribuições pas-
sndas. 11 

Faço agom esta 
<c Excepç;'io : 
cc Exceplnão-se os impostos sobre as fazenrhs 

t'Straug>:ir·as imp(•rtadas para consumo, as quncs 
se npplic tn'lõ no pagamento da divida publica 
ruconlrccida, e dnr~~ot·úõ até a exlincçno. 

<r E $Qríin tachnclns todos os· annos como bnstP.m 
áqu .. ll•l pagnmerttll. 

" E Ne coutcrúõ Mobro o manife;;to qne ·os i11J· 
portadores qulzeroJm das fazond.1s clnsemhllrr.nJnl4 
pnrn consumo, o se (liiSDrt'lõ 1\ vlslll com des-



c'onto OU por letras, ClOro Abonação bastante a 
tres, snís, novo e doze mezea. 

cc Das fazendas desernbarcndas, niio para eon: 
sumo, mas para sfl reembarcarP.rn, havP.rá mam
festo e fiança aos ímpo~>tos dos que se consu
mirem. 

cc Os impurtadores MdHráõ ímporta1· parR quaes· 
fJUilr portnR do imperio frequeuta•IOR, ou n1io : 
nlilstes a autoridade. fiscal receberá os manifestos, 
as letras, a fiança. 

cc Os importadores que abusarem da . franqueza 
e boa fé consignadas ne11t~ lei, a~é~ de p~~are~n 
os impostos sonegados semo proh1b1dos de Jámals 
commerciar neste imperio, o seus nomes e mal
versações publícadaR. 

cc Paço da cama.ra dns deputados, 10 de Maio 
de 1830.- Antonio Ferreira F1·ança. 11 

Eu peç.:J urgencia deste projecto pela impor
tancia. da sua matería e plll•J bem que me pareco 
resultar del\e, se pot• acaso se adoptar, e que a 
commissão dê logo o seu parecer tanto n este 
respeito como sobre a materia de impostos que 
assegurem o pagamento da dívida publica. 

O Sa. XAvmn DE CARVALHO atac• ·u a urgencia · 
por julgai-a prematura, e. posto IJUil apoiada, 
posta á votos não foi vencida; ficou par,t ter 
primeira ·leitura. 

O Sn. Luiz CA.VALC,\NTI mandou á mesn o foi 
lido o SP~uinte requerimento : · 

(c Requeiro que a illustre commis~iiv de faz"nrla 
de sete membros dê seu parecer que declare 
quaos são os objP.ctos da competencia da com· 
miasiio. de fazenda de c.:incf) membros que se 
nomeou.- L1ti.zo Cavalcanti.,, 

() Sr. Luiz ·ca:va.lcanti:- A Cf)mmissiio 
do sete membro~ . é a · que pôde sabet· disso ; 
depois nomeou-se uma segunda . commissiio de 
tr&s membros, e eu fui . um dos nomeadn~ para 
esta commissão que se chama auxiliar. Eu não 
entendo o que é commis~iio auxiliar. Fez-se uma 
commissão . primeiro, e uma commissiio auxili,~, 
eu não reconheço ser membro da ~omm1ssao · 
auxiliar, eu sou um deputadc> primeiro, não sou · 
deputado auxiliar. 

Eu declaro que ni'io vou servil· na comnnssao 
auxiliar; se a camara me mandar stJrvir de 
pnrtf:iro, ou de continuo, eu n·i'io vou servir ; 
nem outro qnalquer objecto desempenharei alhtJio 
ao meu devet·. 

O Sn. PAUL.\ E SousA obaervou que fl camnro, 
e niio á com missão cumpetia f •zet· essa úecln
ração. 

O Sr. RlboJro de Andrada:- O exame 
do orc.;ameuto da receita e dHspe.zn, c"ntns n di
vida publica são as obrigações da 111 cummissiio · 
creada, e vem isso bem explicito na emendu 
mandada á mesa; 

Quanto á nomeação da ~~egnnda com·missão 
nada posso dizer porque niio estava prcseute na 
camara; mas esta commissão tem la~t~bem que 
fazer em diffet·ente ramo que é o projecto de . 
lei relativamente ás pensões que têm · sido pro· 
visoriametite pagas, e bem que eu não estives5e 
na occasiiio em qu.e se nomeou . essa com missão, 
com tudo as obrigaçõtls ·da primeira com missão 
de que eu faço parte, sfio bem declaradas na 
emenda que eu apresentei. 

Posto o requel'imento á votação, foi rejeitado. 
O St:. LUiz CA.VALCAN'ri : -A' vista do que 

decidio a cumara está entendidu, e já se snbu que 
não vou a e~sa commi~são. · 

O Sa, PtRES F.~.:anEIRA: -Sr. presidente, pet·
guntP !!O é livre a cada deputado acceitar . ou 
niio acceitur a cnmmis.iio desta camara, t•1nto 
mal" que a .c.ommissiio já tem sep.arado os papeis 
quo dovom ir p11ra essa outra. 

.Vns.&lln•IO·IItl 6 ordem do &lin, lllu o St·. secre· 
'l'NIO 1 

tario Marcellino de B1·íto a sexta parte da res
posta lL .falla do throno. -" El}lpenhada. na f!!a· 
nutenc;ão da bon ordem e felicidade d<l 1mper1o, 
etc.-11 

o Sr. XavJcr de ourvoL11o: -Sr. pre
Si(lentll, tenho dfl offarecer Ulllll reflAxão a. es_te 
topico, que o:~ illu~tre~ membros da comrmssao 
recligiriio Aro resp • .,sta ft. .falla do. throno. . 

E11 sei qull h'' esses abusos de hbet·dade da rm
prenRa, e quando vi a falla elo throno recom
mcndar este objecto á · assembléa. geral, julguei 
que não havia lei repressiva de taes abusoa ; 
mas nós temos lei que conhece dos abusos da 
liberdade da imprensa, e se fór executada á 
ris<:a não ha de parecer frouxa. (Apoiado$.) Ha 
abusos desta liberdade · de imprensa, mas talvez 
tenha sido a causa d~lles . a falta da execuÇão 
da lei, · isto é, de uma . execução imparcial. 

Senhores, eu a.ppello para o vosso testemunho. 
Vó:~ vistos uma gazeta do Brazil, um Analystae 
outros · ejusdem fUI·fw•is, e não .;forão chamados 
ao jury. (Apoiados.) 

Ap .ntnrei outro facto que aconteceu o .anno 
passado deba!xo das nos.sas vistas: Houverão 2 
escríptns pumdos pelo tnbunal do Jury; um por 
atacar a assembléa geral legislativa ou a um!' 
das suas cnmaras, outro .por atacar a um par~t
cnlar agente Jo governo, E~tes réos requererao 
ao pnder modemdor : o lo, que ata.~ava a assem
bléa, foi completament6 de~presado, o 2°, que 
tinha calumníado a um particulllr, foi a~m~ttido 
e j ulg•ldo . a se11 favor ; esta é · uma p~rc1a.lld11de 
co·nhe~ida, Ais por que ha os abusos: ,~poaados,) 
E l'endo isto um abuso, e a comm1ssao respon
dendo aci throno. assim, facilitará a continuação . 
que · suppõe falta de medida legi~lnliva, porque 
diz quo na continuac~o dos seus tr!lbalhos terá em 
vista os abusos <lu liberdade de unprensa ; mas 
os vot•)S da na1;ão de certo uiio são taes. Ella 
quer a liberdade da imprensa. Esse~ abusos ~ão 
devidos em parte á · falta da execuçao da le1 e 
em parte á execuçiio parcial. 

E1t não mo atrevo n· mandar a emenda ·á mesa 
por não anne:xar uma emenda de sara_pilheir•l 
em uma pP.çll tiio fino; porém ro~o aos Jllustre:~ 
membros da commissiio . que hajao .de emendar 
esta parte da resposta li fulla do tbrono. · 

o sa·. oustl)dlo Dlu.s: -Sr. presi:lente, 
t~nho d.1 nfftlrecel' uma . emenda J!.. este tQpico, 
alJVia•lo de alguma fôrm:1. pelo . membrl) que mo 
prc-:ed••n. Ha n lei existente, portanto o quo 
restn é executnr esta lei, como já se disse. 

DHvtjmus mostrar que este incommodo "da li
buruadc da imprensa vem de uma facçiiu, qne so 

. julgo~n ant11risa~a ou talvez apoiad:t pelo guverno 
a ata.cm· não so os membros da camara, mas a 
mesma fôrma da constituição jurada ; por abuso 
desta liberdtlde de imprensa, disse-se que era 
necessario acabar .uma facção republicana, e qne 
para isso era necesso~rio recorrer ao absolutismo, 
quem não ''ê a bonbomi~ destas pala_vras para 
o remedio do abuso da liberdade de Imprensa, 
portanto eu man~nrei á mflsn .esta em~nda. (Lto.) 

cc Senhor, prov1ndo os abusos da_ hberdade ~a 
imprensa de uma obsecada facçao que far!<l 
talvez eclipsar o mesm<! . sol da córte, de c~J? 
influxo ousavão temeranameute ostentar·s~ VIVI· 
ficadt>s ainda mesn•o trilhando o absolutismo : 
espera' a camara cujo orgiio somos, que os abusos 
desappareçiio já com o proj~cto de l.ei que ~e 
discute no st>nado, quando SPJa snncc10naao, Já 
quando V. M. Imperial .e . Constitucional t~nha 
acert-tdo ua csc"lha de mm1stros que .reunao a 
confiauça publit•a á de Vossa Magemde.-0 depu· 

· lado Custodio Dias. » 
E accl'escentou : - Eu a sujeito a .melhor re

dacção. 
o sr. o .... rno!ro da .Cunha:- Eu pedi 
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a palavra plira refutar o quo <líii~e o meu ccllcgu 
a respeito da lei, 

Sr.· presidente, llmbora passe esta lei qun11do 
não tiver 11 Nua rlcví,Ja "X<J<:uçiio, a lni IJ iuutíl. 
'rrarer um só facto, pc11s nrb 1110 quL•J'<l estender 
n fallar Robre est.:s objr:ctos. 

Na assembléa coustituiute p~ssou umn lei 
muito a meu pe~ar sobro ns socledacl'ls secrc:ta:i, 
mas ella teve a sun devida cxecuçrio ? Os factos 

•• rnai~ publicos, os docullleutos noais authenticns 
foriio p1·eseute:~ ao gov•n·no sohre essa sociedade 
do~ columnas ern Pot•nalllbuco; e11 nquí teuho 
uma lista tifl todos os qtw compunhiio a socíedado 
dos columnas e dP. quu f•JÍ Sl:lllllte o mimst~rio. 
O ministro tia justí•;a rnunclou timr uma devas~a, 
c ellcs ainda agum oJrn Pernambuco trat:io ele 
atacar a to.los, e é o que resultou ele tal P''•>Vi· 
dencia. Todos o:~ abuso~ provêm ela falta de 
execucão da lei, porque se assim não fosse, 
estnrião jiL se!)tencíados, e tudo t:stavn acai.Jad.,, 

o s.-. Maio. : -Como aqui se ·estabeltJccn ntl 
legíslatur., auteceJeut•• que esta comn1issão AÓ 
propUZf!SS•3 as baS<!S. da resposta, rogo <(UC Rll 
tomll isto em cou~:~it.lera1;i1u : pare•!e-me qun fllla 
para S(•r conforme com a falta rln thronu doJvêra 
ter tantos (ltriudos qn:mtos foriio· o,; topícos ela 
mesma falia a qu•J n resposta so ref~re ; por 
is:w proponho esta omenda. (Leu.) Depois tnnh11 
estas (Leu·a.~.) Parecu me que mais s<> p•1t.l•:n\ 
derienvolver, ,.alva a redacç:i•• Joa fórma que já 
dí:;o:e · e que :;o praticou na lel!blntnra .passada. 

.Mandou á mes:l a rt:ferida segnínt•: enH!nda: 
(( Que este período S<l dívida «m tr~s. 
fi Depois das palavras.-... a rnesma liberdade

accrescente·se- a camara teve pQr um elos pri
meiros ubjectos do St:US cuidados. a organisa.;tio 
de uma lei relativa el.,sdc o comec;o Ja prece
dente legí~latul'U. 

(( Depois Jas palavras-e jusliça-accJ·escP. .. te-se 
- continua::\ a e><mernr·M em descobrir, e nppli· 
car-lh•:S os remedios 

cc D':pois das palavras-á nossa dispnsição
accr.;sccnte·se- se c·sfort;ar,\ parn adnpta1··lh'as 
njudada pelas inf,;rmações que o goJveJ''IO tem a 
dar-lhe na fórma da cc•nstítuio;ão.- Maia. 1> 

O Sr. Paula. o Sou .... o. :-Primeiramente 
elevo responder llú Sr. deputadu quH se s~ntou; 
o :5r. deputado lembrou qutJ isto eriio bas~s, o 
assim se cnnsi•lerou ua priweira sessão da legi,;
laturn pass~~a, !Jit.ls na~ o.u.t•·as s~~.i'j_es nã.'.!.._Se_fuy. 
o mesmo, retilgio'se o discurso ímmediatamente; 
era sem a precedencill dus bus.,s como se fizura 
na primeira sessão. 

Fallarei ag .. ra sobre os objectos que estão em 
discus~:~ão ; o S1·. deputado opinou '1Ue S<;J devi1L 
l'esponder . a cada passo, isto ú uma questão tle 
ordem : eu entGnel<J que o que a cOIIIIIIÍssão 
propõz é a ~esma dputrina qnu o Sr. deputado 
ludtcou, ma1s energ1ca, P•1ré111 melhor e mais 
completa: a· co1umissiio vío 'JUP. os conselheii'Os 
da corôa ap•·esentão cinco objectos, sobre que Stl 
chama a attenção da assembléa, o da liberdade 
da imprensa, o da justiça e fazenda, e o objecto 
de exercito e marinija. Se a com missão se fizesse 
carga destes <~bjectos poderia dai: U.Jllfl resposta 
~uito circumstnncínda sobrt> cada um delles, mas 
1sto é o que a commiss:1o não quiz, pnis que levaria 
muito tempo. 

Principiarei agorapehl primeiro: os conselheiros 
da curóa lllmbrarão a necess1 da de de legisla•· sob1·e 
os abusos da imprensa; o abuso da liberdade da 
imprensa pt'lde se1· de dou.:; rn·•dos: um, quando 
o abuso é feito çontr11- o governo, outro é qul\•ndo 
contr:1 os particulares ou moml public!l. E' jâ 
quasi geral o çooheçim!ln~o I!Cibre es~~ PHI~Cria , 
que abusos çontra o goverr1o n~o fa~lllll mal; :!Ó 
governos novos, governo!! po~co ll.tl'~itoli! li marcha 
constitucional é q~JI'l ~e lellll)lll dtnl nbU.:!OS da im· 
prensa; sr;Jndo certo qu~ t ·1es abusos stio col'rigi· 

dos pela meRma ímprcnsll o cle~atlllnu•l o espírito 
de c:on-títuic;iio, põe fJ poV•I •nuífl habilitado para 
cr,nhllclll' o antlani•JIItO .los negot:í<IK puhlicos, o 
cRpirit•> du opprcs~iio; quan.Jo o gl}veJ·no ou o 
povo novo na ca1·reiJ'Il constítucio-.nfol, ou IIJe:;mo 
os invejo:•MI elo CRpirít•l (f,L liherdad!l vêm aca· 
bruuhur a imprensa qull ó o quo acontr;ce ?. Mal 
no governt;~: a JJist•1ria no l-o lllllStra, o rn uíto 
priucipnl111entA u historia moderna, os governos 
que 111t F1·an•;a qníze1·iio 1\cabJ·unhar a imprensa 
C11hirrio, e os qui) a quizerii•> corl'igir se con.-er
vat•ito; porque p11r cau~a tia imprensa não é que 
h a l'evolnt;iio, se h(Jn v c urnn revolnçti•> qualquer, 
é P•ort.Jil•l o estado sociul e os abu~:~os antertoi'CS 
a furr; 1viio pondo ern acc;tio e r~acç•io tlS ole · 
mento:1 que as costurniio produzir entrfl os quaes 
n11,, Re Cflntn a i111j)rensa, cujos abusos Sli() reb•l· 
t1elns pot• <Jlla me>~mu. 

O outro ca:~o é dus abui!os particulares; sobre 
esttl uhj•1cto me animo a diz•~r que <leve ·haver 
uma let forte, qua1ulo menos o que resulta delle 
é a irnmoralídade r)llblica; por isso devo entender 
quo . ~:st:l parti! da falia de) thr,mo abrange as 
duas especíes de ablt:~os; abusus contra os parti· 
culares o contm o governo. 

A camm·a c.onhece com elfdto que têm havido 
11bus .. s, e que os tomará em consideração ; mas 
l•lmhra .que alguns ohjo:cto:~ já for;io attendidos 
na legislatura pa:~sada; e:lta lei exí:1ta n•1 senado, 
e já SI:' f,•z segunda discussrio se niio me e. o gano: 
comprimiio·s~ algnns abusos rnórmentll aquelles 
que atac;io os parti~:ubt•tJs, para se n:io propagar 
no Brazíl o espírito de immoralidade que é a 
oríg.,rn da e~cravítltio e do despoti~rno : mas elle~ 
ser;ío corrigidos menos pela lei q11e pela marcha 
da nossa constituição, a consr•Iidação do nosso 
syRtema ha doJ fazer com qne se cree a moral 
publica; e por consequencia cessaráõ quaesquer 
abu-.us, o que :<e nã•.• cunsP.guírá só pehl lei, aintla 
quo s~ja a melhor possível: mas a com missão 
ltunbrou que nii.o é ~ó " nbu;;o da imprensa, é 
o abu:1c1 contra a lib;~rdade della que se deve 
acr.utP.lar; cr.1 p;•is mi:~tet• que na mesma lei que 
s~ fizesse, não se dé~st!:n só garantias á .liberdaele 
de es.:ro:vtlr, mas r1uo tambem se impuzessem 
penas n rJUP.III quize-se fazer cessar este direito: 
o corligo off.,reci.lo actualmente na Luizíana es· 
tabele.:o. penas contra o.; que querem abusar deste 
m"do, fazendo cf!ssar qual'luer de communícar 
seus pensam.,ntos: é prer.íso carr•·gar não ~6 os 
abusos da impr~ns,._. mas os abusos contra a 
liberdade della : parece-mo p•)iS que, segundo 
a corurnissiio redígio esta parte está muito bem 
dito. 

Passemos agora nos negocios de justiça. Em 
qu.Liquel," l't•gimen o mai:; difficil ó org111isar o 
sy.;tema jutli.:iurio e o sy:;terru!. financeiro, muito 
1Í1ais qua.llciO se passa Lle um sY:>tema colonial e 
despotic•• para um sy.;tema ro:prestlututivo. Mas 
um systerna completo jud.icíario e fi11anceiro uão 
é obra de um dia, talvez ni'io f!eja obm de 
muitos anMs a o que póJe faz~r o corpo legif!· 
!ativo do Brazil? Creio que não poclia fazer mais 
do que f,.z ; e que é o que r~z ? Cllrneçou a 
corrigir alguns abusos; n nos:;a experiencía nu 
carreira legíshltiva nos devia aconselhar mes· 
rno este S)~stemn; porque se nós tentassemos 
um· system:\ completo da refonnt\ absorveria 
muito tampo, a mesmo ainda que quízessemos 
não sei se o conseguiríamos, e não seria muito 
bom. 

O Brazíl no govemo que o dirigia, segundo o 
syst~ma coloniul vivia elestacado, isto é, todos 
os bt'azíleíros vivíão divididos, mio bavíão typo· 
graphías. niio havíiio periodicos, e donáij pod1ào 
haver nl~uns Criclarecirn,mtns era do g.,verno ; 
mas os meios •1ne ngora t.;rno~ A1i11 OM suftlcientll&? 
Creio que não; era pois ir.;pco&llivel que pu•ICB· 
SlliiiO:I completnr 11 nosso. ub•·a: logo, 111 111\0 ó 
louvavel au menos ó u.oaculpavol o mothouo qu.u 
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temos seguido nté agora; pot· isso diz a com
miRsíio que conhece a necessidade de reformas 
o as .Pt'omcette; lembrando cnmtudo quo já se 

. tém Ífllto algumas; parece-me pois que tenho t•es· 
pondido. 

O ultimo pr.riodo é tambem uma cousll qne 
conhece o brazileiro o mais inculto; que o Bf'azil 
na po~içii'> dolorosa em que se acha, não póde 
ter tanto exercito e marinha: o exercito r. ma
rinha têm ab~orvído se níio 3/4, ao mBnos 2/3 das 
rendas do estado; ora, como é possível que uma 
nação qne conhece quanto se f11z do dllspeza 
necessaria P.m outms paizes, queira nrgauiMar o 
exercito som ter esclarecimentos CJUP. mio podem 
vir senão da parte do govE>ruo? Refurme-se o 
exE-rcito e marinha: isto sr·mpre se tem dito ua 
camnra dos depntndos, mas sem quo nunca o 
governo se tenha aproveitado do que aqui se 
diz. 

Agora acabo de ler o budget do Inglaterra, e 
vejo 89 mil soldados e não vejo separallão do 
llxercito da Indi,, donde concluo sP.r este õ c·xer· 
cito que a coróa paga, não contando as tropas 
da companhia;. segue-se poi,; que a nação inglc;za 
constando de .18 n 20 milhões de habitantes, 
tem um excrcitu de no mil soldados e sr:ndo ella 
a primeira potc:ncia mo1rítima só fiX<lU em 30 mil 
o nnmcJro dos marinheiros; e o Brazíl com uma 
população de pouco mai& de 3 milhões deverá ter 
36 mil soldados I 

Faça-se a comparaçiio da riqneza da Inglaterr11 
nctualrnen~e e da do Brazil, raça-se a proporção 
á pllpulnçno, u'uma palavra a turlo o mais , e 
vcr-se·ba que no e•tado em que o Brazíl se acha, 
é onde ha ·mais .abusos na administração, pois 
que a Inglaterra com mais de 18 milhões do lan
oitllntes tem 90 mil soldados, o Brazil com menos 
de 4 milhões tem 36 mil. E' impussivftl que o 
Brazil saia do abysmo em quo se acha, se o 
governl) não se quizer unir cum a representação 
nacional, e reduzir o exercito a menos do 30 mil 
homens. 

P~e,.~ntemente nós não temns riquezas, as que 
hav1a Já .se têm . esgotadó sem refl.-xr.o ; ainc1a· o 
Brazil tem recursos mas é preciso que lancemos 
as primeiras bases, e as prim~iras base!! !!iio 
refo1·mas ; só iMto é que ha de fazer o Brazil 
compatível com o seu estadc;>, com () estado do 
paiz, tornando-o conf.,rme com as nos:1:1 s insti· 
tuições. Quem IHio conhece que a <>rtntnisncíio do 
exercito.e marinha niio é org•mi~>açãll compatível 
com ns insLituições livres? Quem niio saba da 
organisação da lnlllaterra? Náo fallar~>i da Ame
rica do NfJrte, cuja administração é homflgenea 
com a sua fórma de governo representativo, mas 
torno á I.,glaterrn; quem ha qne tenlm lido as 
obras de Carlos Dupin, c não saiba qual é a 
adrninistr•wãn do exercito e marinha? Mas que 
tambem se faça· reducc;iio n'um e n'outrn corpo 
para irmos compattVP.is com as instituições que 
Jurámos detendor: eis.aqui por que a commis .. ão 
julgoll dizer que ba de faz!!r n reforma· compa
tível com os· nossos meios actuaes; por conse
quencia do modo que a commissào se expressou, 
parece-me que desempenha todos os objectos, e 
nªo era mister diminuir, porquo até não re.spondia 
con1 energia e simplicidade : a conuni:;são reco
nhece que o pocler legi;;[ativo t<:m feito algumas 
reformas, ref. •r mas que têm sido . parcines; que 
e.stai refo1·mas . são tão couformes ás nossas ne
cessidades financeiras como ás nossas necessida
des politicas; mlis a com missão tambem lembrou 
qua :;eria inutíl qualquer reforma se . o governo 
não aunuisse a pol·a em. pratica, eis o que diz 
a commissão. 

O Brazíl inteiro nos é testemunhrt que tanta;~ 
leis poderião produzir alguns bons sendo religio· 
samente observadas ; c têm ellas sido religiosa• 
monto observadas? Vêm .todos que m'i.o : a 
commissi\o orgiio da camara, a camara orgão da 1 

nnc,;ão protesta que todas as reformas serão nullas 
se n:io forem religio~amente observadas. Por 
consc:qawncia parece-me que a •:ommissão des
empenhou as vont11dP.s da camara, segundo este 
art1go estf1 redigido, que julgo deve passar sem 
emwda. 

o Sr. Mala:- Sr. presidente, se eu enun· 
cinsse esta minha emenda querendo que o pe· 
riodo se dividisse em tres, então pareceria que 
eu exigia um rig .. roso, ou para melhor· dizar, 
um servil acompanhamento dos topicos da falla 
do throno ; ma!! além disso eu accrescento · as 
pnlavras a esse período que eu antencln so deve 
aecrescentar; o porque o entendo assim? Por
que mA parocia que assim a rcspost·1 fica mais 
cner~o:iea, , abrange torl"s tJS objP.ctos da f•1lla do 
throno neste tnp•c"· (Leu·~ 1a emenda.) Eis-aqui 
o que quero detr.rminar a respeito ela I.berdade 
da imprensa, que j{L havia um projecto que 
sahio o an~10 passado para a cnmara dos se
na•lores. 

A' . rllspP.íto de ;ustiça e fazenda •. (Leu a 2" 
emenda.) Ei~·aqui está tambem o quo promette 
a carnara para o futuro; a carnara prometta 
aquellns medidas que faltão tornar, ma~ deve dizer 
que ella já tem fdto da sua parte quanto lhe é 
possível no andamento de set•s trabalhos. (Leu 11 
redar:çl1o do cammis.ção.) 

Parece-me que é d•~snecessaria e sou do voto 
qua seja tirada deste período a pdmeira pnrte, 
a cnmara já o disse; ·sabe o governo aquillo 
que nós ~abemos todos, que o espaço da sessão 
annu·1l é curto para o quQ se ha de fazer ; e 
h.to é já da constituição e não precisá. dizer-se: 
as ult1mas palavras (leu) parece-me ·de algum 
modo niio oliZoJm aqnillo quo <l governn propõe, 
e que determina a carn<~ra, pnrque ella ha de 
escolh"r na ordem de sens trabalhos os que lhe 
parf:cerem melhores, c achar muis convenientes 
ao bem geral rl•t nação. 

Portuntn tanlrt)-rne explicado; eu não pr••ponho 
um acompanhamento servil á fa!ltl do tl.rono; 
p1·oponho istu porque me parece que a res
posta deve ser mais categorica em c11da !lm dos 
ponto~. 

Quanto á ma teria o Sr. Paula e Souza res
ponde muito bem. 

O Sr. Xavier de Carvnlho :- Sl'. pre
sidente, npprovando a divisiio da em6nda que se 
apre.;cmtou, tlU uão pus>~.o. ap.provar emquanto á 
primeira parte o sentidO della. Estou persuadido 
que se devo d1vidir a re;~postt\ em cada um dos 
tupicos da falia du throno. 

Em quanto ;Í prirneir>~, lo .abuso da liberdade de 
imprensa, ainda continuo a pensar do mesmo 
mudo ; ai11tla não fui convenctdo na opiniiin de 
que ella prucede mnis da iPel!.eçqção da lei do 
que da f11lta della. 

O voto de graças não deve s!lr mais elo que a 
entuneração fr~tttca e leal da vontade da nação: 
e a n~cã<i brazileim está toda per~qa<fida, est!\ 
intimanumte cnnvencida que os abusos ela liber
da<ie d!!. imprensa procedem da ine;ocecução da lei 
actual; a lei como já disse, nunca será tax11da 
de fnmxl!., l!.nt,)S 3e se P!o'Qcf;lç\_e a uma rigvN!Ia 
a11alyse ella é em alguma:~ partes exc6ssiva ; 
consequ<mtemente o desenvolvimento desta pri
meit·a divisão oft'ere(:ida na emenda não me agrada, 
não voto por elle, não me conformo. 

Ot·eio que a íllustre commissão devia expender 
ao throno estas idéas que tenho enunciado, expen
del-as muttu respeitosamente; dizendo que, des
graçadamente os abusos da liberdade da imp1·ensa 
procedem da parcialidade com que s.e tem olhado 
e;;te objecto, quo proccdetn da falta ela execução 
dá lei ; e em tal caso antes irei para a .illustre 
commissão do qu.e para a emenda 

A illustL·e commissii<l quando envolve este pri• 
meil·o ubjocto no conunum, diz que na progl'casão ele 
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seus trabalhos d!it'á Jll'ovidencias; vai de certo modo 
melhor que a emenda, porque eu aind:1 descubro 
uma fnltn de lei sobt•o. a mntr.ria; já um i! lustre 
membt·o da commi~siio diz que é a falta de re · 
ftexiio contra a liberdade de imprAnsa, convenho 
que será necessario ncautelat· por uma lei, ma~ 
ainda julgo, ainda desculpo a com missão por 
envolver o objecto por out1·o lado; o governo actual 
vê·se embaraçado na falta de exr.cuçíio dá lei, 
por falta de uma lei de responsabilidade dos 
emprt'gados publiCO!!; por estry lado do alguma 
maneira a illustre commissiio envolveu 'bem, 
envolveu melhor do que n distincção feita, eu 
rogava e tomn a I'OA'ar . muito instantem<mt,l á 
illustre commissão qu11 separe no men11s este 
primeiro objecto, quo faça Rentir no throno que 
niio é tanto da falta de lei que procedem des 
graçadamente os abusos da liberdade do im· 
prensa. 

Pernnmbuto, s~nhores, está a ponto do per
der-se por f11lt<l íla J'epressiio do abuso da libcr· 
dade do impl'ensa; Pernambuco vê com muita 
lastima at11car·se injnstissimamente o primeir<> 
de seus cidadãos o não é chamado o atacante 
no jury competente; Pernambuco vé por outro 
lado que o escriptor que defende a liberdaclo 
da patria é por mais de . uma vez chamado no 
j ury; umn. parcialidude destas traz consequencias 
funestíssimas; eu quereria pnis que a illu:;tre 
commissão se fizesse cargo de expõr com fran· 
qucza e lealdade, e com toda a submissão 110 
throno as causas verdadeiras dos abuso~. e não 
envolvesse este objecto na generalidade do voto. 

Portanto sou de opinião opposta á emenda otfe· 
recida c.>ntra o dcscnvolvimeuto da prim•,ira divi· 
são; quereria que se exprimisse com mais leal· 
dado, com mais franqueza, por i~so mesmo que 
reputo o voto de graças a franca express:io da 
vontade da nação. 

Julgando-se discutidas as e!llendas, na votação 
do artigo ficát·ão prejudicadas. 

O Sa. SECRE.TARIO MARCELLINo ·DE BnxTo :-Estii.o 
aqui varios parP.•:eres dn comm1ssiio de poderes 
sobre diplomas de algun" Srs. deputados; julgtl 
que se devem ler. (Apoiado.) 

Então leu os 7 pareceres da commissão de 
poderes respectivos ons Srs. deputados José Linl) 
Coutinho, Manoel Alvares Branco, Cassinno Es
piridião de Mello e Mattos, pela província da 
Btlhia; aos Srs. :F'rnnci:;co José Coelho Netto e .. 
l?rancisco José Corr,!.a de Albuquerque, pela pro· 
vincia das Alagõas; ao Sr. Antonio Ft·rnandes 
da Silva, por Sergipe:; ao Sr. Manoel dos Santos 
Martins Valasques, pelo Mat·anhão, que forão 
approvados o na fôrma do regimento atlmittidos 
a prestarem juramento e tomannn assento. 

Leu mais o parecer da mesma commissão a res
JlOito do diploma do Sr. João Jos~ Lopes Mendes 
Ribeiro, deputado pela província de Miuas, que 
foi approvado. . . 

Continuou a discussão da resposta á falia do 
throno. 

o Sr. Ribeiro de Andrada: -Levan
to-me para sustentar o parecer da commíssão c 
fazer ver os princípios que dirigirão n illust1·e 
oommissão na redacção deste paragrapbo, e des· 
envolvendo-o responderei ás reflexões que se fize. 
rão sobre as emendas que se mandãrão, e farei 
as qne julgar convenientes á parte deste para· 
grapbo. 

Sr. presidente, uma das obrigaçõe~; do voto de 
graças é· a resposta aos to picos da falia do 
tbrono; o que é· uma falia· do throno 'lA revista 
IIUCc!nta dos trabalhos da administraçl'io, e revista 
sucetn~a. das !egras porque se. eontiuúa a dirigir 
a admm1straçao e das necess1dade~ da naçiio, 
qual será a obrigaçi'io do voto de graç.ns? Ter 
em vista r~sponder tnrnbem succintnmente á paa'te 
das neceSSidades c á pnrte da ndmiuisli'Ut;iio, 

por isso a commissiio j11lgou que das necAssidados 
quli fol'iio es•J118Ci<lns nrio lhe 1'<1i!Ultava a obri
gnt;iio elo seguir n mct~mR diviHiin, pnrque isso 
que cutfin seria uma Aspocie de analys•l d<l prin
cípios, analys,J quo por demandar grando oxpli
caç:'io tornaria o voto de graças, S\lore extenso, 
fastidioso. 

Já se notou quo na falia do throno ditftll'entes 
mnterias for:'io unidas em um só parag1·apho, om 
um só capitulo; ora, se a falia do thronn tem 
essa liberda,Je de reunir um ou mais ohjectos 
para quo nas emendas feit·1H se quer considerat· 
cada um dlls topic•>S da fnlla do throno de 
per Ri? 

Fallon-se ignnlmAnte sobro tratar-se em primoiro 
lngnr daqui! lo que é de neC<JfiSidadt~ mais urgente; 
é um facto reconhecido p 'r t11dos; rlfio ép11ssi vel 
q11e 110 cu1'to e;pnço de uma se!!Sii•'• no espaço 
de 4 mozes sP.j{io traludas todas as necessidades 
da nação. Se o gov.:rn,, julga que a camara se 
esqueceu de alguma, ou não tem tempt> de pro· 
videnciar, o poder mo,ieratlor pro1·oga, é este o 
motivo por que diz a commissiio, indieando no 
governo a nuu·chn que segu1ria no exame destas 
ll<JCessidades e· nos meios de St;>. acu.Jir a ellas. 

Passaremos agora á 1~ parte dtl capitulo s11bre 
os .abu~o3 da Jiber,Jade de imprtJusa. (Leu.) In· 
teíramente eu ni'io sei bem o estado destas 
materias, não descet·ei aos abusos que têm havido 
já da pat·te do g,>ve•·no, .já de outra pal'te; pet·· 
A'Uilto, ha abusos de liberdade de imprensa? Ha, 
é nm facto; vamo~; ver se a lei da liberdade de 
imprensa podr.rh ou não cohibir esses abusos. 
Prim~iramento a camam não póde neg 1r .q.u.e 

existe lei, que esta lei foi principiada a discutir 
na assemb!P.a constitui11te, não se p6,1e negar que 
a primeira di-<CilSSlio e~tava. no Si 6° ddln ; cumpre 
dizer que neuhn111 destes artigos até ent:io tinha 
pns~ado sem emenda ou sem se pedir a suppressiio 
delle, foi pois uma desgraça a execução desta 
lei; esta lei é de su·1 natureza vicio~a, é um facto 
notorio, entro-se nn exame <lus bases ou eltlmerttos 
que cor~-;lituem uma verdadeira lei de liberdade 
de imprensa e vcr-se-ha He a lei actual pódn re· 
primir os abuso~ de que esta liberdade é sua· 

· ceplivel. Uma lei desta natureza con;;ide•·a pri
meirilmon. te. a liberdade de imprensa e sua policia 
indica aos juizes de facto que cousa é uma 
calurnniu, qq.e cousa ó uma injuria, deliae os 
abu~os, e considerando as offensas feitas pela 
liberdade da imprensa no espírito coHstitucional, 
gra.tua e classifica esses abusos, tirando á auto
ridade o a1·bitrio de gradua•· a pena, emflm con· 
sidem o processo, n marcha delle e do juizo, etc. ; 
arn, lancem-se Od olhos para a lei da libel'dade 
de 1mprensn existente e ver-se-ha, primeiramente 
que não tem divisão e que tudo al!i se acha em 
uma confusão completa de idé·1s contrarias umas 
ás outras; em segundo luga•· esquecerão-se dos 
princípios verdadeiramente vitnes para a liber• 
dade de imprensa, a~sim como se esquecêr1io dos 
verdadeiros nl>usos deUs ; tenho rno:~trado que 
a lei que actualmente existe no Br;1zil é má·. 

A commissão, senhores, poz de parte os abusos, 
talvez produz1Elos pela es,;encía d<> govel'llo, poz 
do parte os abusos da sociedade por falta ou por 
omissão: a . commissiio considerou a lei em si, 
sendo·lhe indifferente que o governo, ou promova 
a coutinuação desses abusos ou os queira reme
diar, posto que a commissão esteja persuadida 
que o ~overno actual quer marchar segundo os 
principtos ela coustiLuição ; é debaixo destes prin
cipio>l que a commissão julgou de primeira ne
cessidade uma lei que vá pôr termo a estes 
abuso., c ao arbítrio dos juizes, ticaudo comtudo 
gozando o poder judiciario da necessaria liber
dade de que nem mesmo o governo o poderá 
~rivnt·; a cor~ missão julga. quu a medida legisla· 
t1_va quo .1ev1amns t<?mar_Já estt\ feita pela le
gislatura trnnsacta; drsserno os meus compnnhci· 
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ros da cnmmts:mo que llflta lei fôm UfJUI uiRcutirla 
e rcm11Uiua pam o sonatlo; ois po~rquo 11 coulllliSBiio. 
d:z-"hjectos, algu11s dos fJUiltlS nlllrecórii•J cel'la 
considol'llçiio d1l Ir:;pshltnra passada,- e p,orquo 
lwvemos do inutilisnt• os t1·abalhos que alogbla
tura transactu fez? 

A falia do throno, nssim como.o voto de gracn~ 
niio é senão uma nan·açiio ~uccint11, JIOL' conse
quencia creio que a emrmd1l dev8 ser desprezada 
e que esta parte do voto deve pa,;sar toda sem 
a menor alteraçtio. 
~O Sr. X-Xcnriqucs d(l Rezende :...:.O il· 
f !.•.~trA deputado relatot• da commisaão diz quo a 
, falia do tht·ono é a exposição da conducta dn 
f udrnini~tração p·lSsada; pela primeira raziio apoio 

a emenda. do $r. Xavier de Carvalho, o pela 
sei(unda accrescento que ainda maio•· abuso d<J 
lil>crdade de imprensa é quaudo o ministerio pa~a 
ou protege a quem esct·evA contra a libordade 
nacional; já outro dia veio uma repre~entaçrio 
do Oeará fazendo ver que lá appurecóra uma 
facção, .á testa da qual estav,, Joaquim Pillto 
Madeira diztlndo que S. M. o Impnrado1· quMia 
ser absoluto, mas queria que o pu\'O o flzess•J, o 
neste sentido têm escripto o CJ•tt.::ei,·o, o Amiyo 
do Povo; a inspecçiio destes papeis l>asLn pura 
convea,cer que .niio so prucura s1maio cstul>(•l•)cer 
o systema absoluto, pelo que presumo quu pou~a 
vantagem se tira dessa lei que se vnl ruzur uu 
que já se tem feito com st:melbaute ministerio, 
porque se o que se tem escripto niio ó proutuvoa· 
abertamente o absolutismo, 111io sei o quo ~oja 
mais : o certo é q11e o ministerio pal'llCll f!tltar 
em contacto intimo com o Bra.:rileiro Impnrdal 
uo Rio de J .. neiro, e guern é o relluctur do 
Bm.:ileii·o Impa1·cial? Um sul>sLítuto de Jo1io 
Maria da. Costa, quo se .afiirma ser pt·otegido 
como · elle foi pelo ministerio, portanto se o mi· 
nisterio ou governo de Sua Magestade cuntinuar 
a pagar ou p rt~teger. a ta .. s esci'Í ptores cu mo o 
Brazileiro Impm·cial, Amigo dli Povo, C1·u
.::ei1·o, etc., não temos fdto nada, ainda que 
tenhamos as melhores leis. O B1•a.::ilei1'0 h a de 
dar-ll.te o mesmo pago que deu J.oão Maria da 

a .escreven.do em ... N".w-Yo.rk e .. d~s.col>rmdo 
s os tramas que pu r cn se urdirão !! 
Sr. Lino :-Levanto-me para apoiaa· essr1 

e:nenda do Sr. Maia, qu•! niio sabia flUO se achuva 
na mesa, mas eu requeiro que V- Ex:. diviJa os 
tres objectos para se discutirem de p~r_si,por.que . 
os Srs. deputad•lS quererão fallar 'priino sobre 
os abusos de liberdade da imprensa, sol>re o 
m·r·mjamento dos negocios da fazenda c sobre a 
reforma da justiça, porqurmto ni'io ('Onvém que 
sejão estes tres ol>j•Jctos em um só ponto, duvem-sll 
discutir separadamente, com toda a furça c 
energia. 

Proponha V. Ex:. este meu requerimento. 
o Sr. M•u·tlDl. FranolscQ: -S1·. presi

dente, já disse que cousa é o voto de gra1;as, c 
que cousa é a falla do thruno. 

Voto de graças é a resposta succinta n succinta 
exposição da f11lla do throno. Esqueceu a com
~~~ssiio algum dos artigos da falia do thl'ürto? 
Na o. 

Disse o illustre deputado, mas é preciso tratar 
em particular de cada um desses objectos. A 
cnmara está inteirada c até diz que é misto1· 
reformas de leis que vão obviar todos os abu
sus; creio que a camara está. conforme, a camnra 
vai tratat· de~tas leis e destes meios; a camu1·a 
r~conhece qutJ ha abusos. Demais, deverá a falia 
da commissão tornar-se uma lista e uma seL'Ífl, 
marcaudo cada um dos nbusos? Parllce·rpo que 
não, seria uma f11lla até o inllnito, cujo tormo 
nunca se poderia aeh:u. 

A com missão pois niio esqucctlu. nenhum desses 
to picos do throno, o t•econhecc esses abusos o 

dllclnra ']IIB nlgun~ d•!stes males procurou a le
gi.;la•;lill Ll'!lll.~•t•:la obviar pOL' 11111 dr~cret,,, qull se 
ac:l~r~ IHl outm c: LJnam o que está para se dis· 
cutíl' lliJStiL camnra. 

::liJ a commiss uu demarcou o ensin011 a marcha, 
tem · Í•lito. tud•J quanto era .:la sua competc11Ci>l· 
.O illu~tt·e deputado o Sr. Vena11cio fnllou dos 

abuso~ de rod uctore~ que tinbão escripto em 
sentido diver:~o; segurumente é o que aconteco 
em uma mona•·chia representativa que assenta 
sol>ro tres pilares diffllrenttJs, e hão de have1· 
SIHnprc esc ri ptos em se,,tido di vrH·so. E qllu pretendia 
o Sr. deputado? Impedir? Tl'iste meio; toda u 
lut.ituJo da liberdade de impronsa é util, e se 
ao depois houve um nbuso, segae-se tambem quo 
niio ha cumprimento de lei, e se é isto o que 
que dar a entender o illu8tre deputado, se estes 
a~u~"s ~ort'io_ perr;nittiJos1 _f,Jrã~ impellidos pelo 
mmtsteno, nao set que muusteno fosse, mas creio 
que é o transacto, mas sobre isto mesmo na 
resposta da com missão no paragrapho antecedente 
se lamentiio os males tra?.idus por est.c ministe
rio. Pa.ra que repetir pois continuamente ataques 
no ministe1·io transacto, para que entrar nos 
motivos desteil abusos? Esse:; motivos são con
siderados rapídumente na~ grnçns rendidas ao. 
monm·cht\ pela destituição dõ ininisterio trans
uct.o. 

Portanto não vejo motivo para se discutir sepa
radttmente cada um dos objectos, quanto mais 
que •1ua!quer ::ir .. d•lputado não .está inhibido de 
fazer suas rdl.,xões sobre cada um delles, e nó~ 
devemos economisar o tempo. 

O Sr:-. Re.r.ondc: - O Sr. deputado p.ar.e.ceu 
entender qu,, eu desejava coarctar a liberdade da 
in•prt•nsta, o que de certo offende a. minha reputação 
polltica. O ·~ue eu di:~se é, que dizendo o Sr. Xavier 
du Carv"lho que se havia falta era da execução 
da lei etc., eu di8S·J que devia acct·escentar-se da 
coopet•açào do ministerio: e i8SO é difft~a·ente de 
querer coarctar a liberdade :la imprensa. E' voz 
gora! que u ministerio propaga cscriptos tendentes 
uo al>SIJlutismo, e· creio, se me uão engano, que o 
ministe_rio llOVO tem o mesmo espírito do primeiro, 
qu1' vat segumúo a. mesma marcha com excepção 
de um ou outro individuo. 

O Sn. PRESIDt;NTE propoz se passava o reque
rimento do 8r. Li no, e decidia-se pela negativa. 

o Sr. Lino Cnutinho; -'-Sr. presidente, 
. Aiz a commiss.ào-da".--~a., .. empe.r.!:J.ada na ma-. 

nutenç1io da boa ordem do imperio etc. (Lêo.) 
Finalmente que esta .:amara ha de formar leis 

que hajào de reprimir os abusos de liberdade da 
impa·ensa .. Não se póJe duvidar como já o illustro 
dtJputado disse que a lei. actu,,l sol>re os. abusos 
da libet·dade da imprtlnsa é. i111perfc::itissima, é 
p1·ecisa uruu outra lei que melhor regule os direitos 
de qrtem escreve, e é facto que a legislação 
passada tomou em sua alta consideraçáo este 
ponto e fez um'' lui sobre a liberdade da imprensa, 
mas desgraçadamente ella tem jazido no senado 
por espac;u de tres annos; por isso talvez'a culpa.· 
não seja da camat·a uos deputal•los. 

Mas perguntarei, os abusos da liberdade da 
imprensa têm sidn tanto~ que (fuço aqui meus 
protestos de que a falla du throno tem siJo sempre 
considerada como pec;a ministel'ial, é cousa sepa
rada do. pode a· moderador) tenhão arreptado. o go~ 
verno para nos ftlZel' uma lembt·ança destás ? 
Sr. presidente, se tuio fosse o governo talvez a 
liberdade du ímprt!llSn uão soffresse ta11tos abusos. 

O que eu teuho visto são periodicos liberaes, 
tratar com moderaçi.o, e vejo asses infames pe
riodicos pa.tt·ocin·•dos pelo govemo vomitarem infa
mins cuuta·a os ·costumes e contra tudo que ha 
de mais sllgrndo no mundo. 

E' este nta:~mu govern.o que tem postergado a 
lei, e como então falia em abusos da liberd•du 
da impr.msa? · 
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Quem abnRou mnis <la libm·dnrle da imprensa 

· d•l que essa i 11 ft1 liZ Ga.:eta do lll·a:;il? P11r V<'lltura 
11iio so snl>o do onde Hnhirtir• ofl typoR r. dn dí· 
nheírn quo caclf, um dava para Hll nttt\' ÍI' some· 
Jhnnte pec:t ? Niw so . Sltbo qunefl r.n'io nqncllcs 
quo csct•eviiio os Rcus arti~os? Qt1em tl'm nlmRado 
ela liberdtHln da imp1·r.nsn sc~>iio os mí11isterios 
t1·nnsactos? PossMnos 11 esse que acahmt <~li monen, 
a c~tc Analysta, não se ~al.le i}Utl era llpoiado pelo 
minít~terío transuct~>, que <lS mii\\Stt.>S mant\rm'i.o 
muitos papeis So:Ui! a imprimir· se neste . iufarne 
pcl'íodico qne l!llasphernavá elos cidadãos, dnl! hon· 
t·ndos deputado>~ muito illustt'Cil a qn•·m sn dev:~ 
talvez o trinmpho da libet·riade con~titucionn! '! 
N1i0 se sabe quo istn foi mauejado polr ugP.nt~s 
do p;overno para vitíput\di\\rem .os m emb\·cs dr. 
Cnmara dOS deputad"S ; C é CSle g••V~ I'IIO fl111l falia 
om abusos da Jibcrdado da intprtlnsa? V1<jamos 11S 
pcríodieos liberaas, pÓdf!•Se ne~nr qutl se tem 
1:onsarvado nos limíte.s da decencín, c quo sfl tCJm 
excedido, e mui levcml3nte á vista dMses infamPS 
pflp~<is. Não existem em Pt>rnnmbu.:n ess••!'l rlnus 
i11fnmes perioclicos intítulaclos um AmigfJ do Povo 
( nunca vi epítheto mais ~nju"to) c não ~~xiste 
e~se outt•o chamado Cl·u;;e~ro? Niio trnbalha a 
sociedade dos columuatieos 6111 Pernambuco, não 
c;ontinu1io n insultar os deputados da J>rt:scnto · 
ll'gislatura '? 

Ha pouco apparcJcen um Oru.;círo que dizia ao 
imperador:- Senhor, tomai cuidado que os depu
ta.Jos da legislutura prese .. tt.l siio vossos inimigos, 
viio pam vo)s. atraiçoar.~E es~e pavel circula ainda 
entre . nós? E' pois o governo qu~m nos falia >!lll 
a\lusos dn liberdade tla imprensa ? Era melhor 
que o governo se col••SSP, porque quem tem 
tantos crimes ou tantas faltas, 11ão pôde lancar 
em rnsto ubusos da liberdade da imprenst aos 
periodicos l1berae~. Por vcutnra a lei actunl dá 
azos a alguem ser insnltt~do '! Nfio. A lei quer 
que o~ criminosos passem impunes? Tambem não. 

E' verdade que é preciso t1m~ nova lei sobre os 
abusos da liberdade da i)Hprcnsa, ~as esta lei 
já foi feita nn legiRlatura pªs~ada pela eamara 
doa deputados e acha-se no senado, e o que u6s 
devemos íaz~r é i<HnbrP.I' ao s~n!l,\19 q\le não 
durma com semelhanto Jp,i para ver se quanto 
antes apparece uma m<llhQr lei, e Mstn parte el;!tou 
conCorm" com a resposta <! •I c• : mmí~;~iil.l e levantei
•ue para patentear ao povo br·a~il~iro q)le niQda 
existem infames periudic<~s e que exi11tem soei e. 
dadet~ columnaticas talv~z protegíd11s pelo goveTno, 
dig' talvez, po1·que não f;Ai cvm cerleza. 

O Sr. Ouunon:- Direi pouco sobre es~a 
primeira porte uo V••to de graças que está em 
discussiio. Já o illustr(' deputttdo em um di:<eurso 
cheio de razã<J, de logicn e boa fé, m"stro'u qual 
era . o estudo em Que se achava o Braz i!, e quaes 
eriio as difficuldades que se apresenturão, tanto 
da parte do co1·po legislativo como da parte do 
poder executivo para poder assumít· ·se ao centro 
da ord~em e tranquilljqade de qne nós •·arecemos 
e basta para se provar tudo quanto digo lançur 
um golpe de vista !!obre o e:"tado ern que se 
acha v~> o Brazil, e sobre ·o que lhe foi mister 
para ganhar a sua in~ependencia, e saber· emfim 
factos que aiuda existem e que se fazem · para o 
fim que desejantos. 

Igualmente o Sr .. deputado apontou l}ue a lei 
era imperfeita, que era . de absoluta necessidade 
corrigir o abuso que se fazin dessa liberdade da 
imprent~a, e o me11mo Sr. deputado mostrou que . 
esses ·males eri10 lanto mais graves quanto íi'io 
ferir a · moral public!l ; pot·que sem moralidade 
publica debald·•l o sy11tema constitucional faz esfor
ços ~de progredir; o!' eª forças aos legisladores, elo 
poder executivo, 6 (le todc;~s o~ poderes do estado 
reunidos não avançar~Q m11it9 na carreira que se 
propõe. 

Se pois está demonslr!ldQ por confissão de illus-

tres orRdorols que abusos existem da lei qu<l ó 
imp\wro itn, de quo t>crvem osRn~ nnalysfls e een~u
rns crue se têtn f11itu? E' ao ministerio passRdo? 
E o qnr,~ quor di~er mP.l hur fóm f'\ ue . o gover110 F!B 
cni11B~B 1 A qnt.m ~ii dirige essa ex:prtJSsi'io ? Di· 
ri):lfl·!i(l. ao governo nctutll'l ApparAI:e po1· VAntnt'l\ 
n1g11ma pl'lltonçii." rlo gov•lrn':l iu:t~al a semeii.Jal~te 
re~peito? Dados quaoS•JUfll' pnnctplos tenho dmnto 
em resposta olízer qne mlllh•Jr fflra que em tuu.o 
)ato l'll não fi!\\I!S!!e, qu~ trntassemm; dA nos reumr 
do ho•l fé e qn•l tt·atllSSilmos do lli1tfldo em que 
se aehn o Brn~íl o que cuidas~crnos só d., futuro. 

Eis nqui n minha opinii'i.:l, tl eis-aqui porque me 
lovantei, o ""Vorno . mio podi11 d·;ixar tlll recom• 
mot~tlttr tal 'àbn~o çla libert!ltdo d' impr·ensa, t(ldos 
reeonhacem fl I!UR exi::~t•mcia e imporfeiçlio da lei; 
e todos con\'êm que é do dever religioso .fl sa· 
j:(t'II<IO df!-<JUOI!HS qUQ estfto á t~sta d:IS. desti!JOS 
do Braztl pór termo á currupc;a<• pubhca. 
os~. Ltno coutinho:-Nrio entro na dou

tl'ina porque · c:oncord•; com a respo•.t!l que d{l. a 
commis&Jin. E' pt'eciso respunder ao J!lustre ora. 
dor: oxalá, 8r presidente, <jtte o que aeaho dc 
ouvir se cumpra, oxalá que o governo unido com 
P.stn camara tmba.lhe pa1·a a felicidade d1) Brazil, 
serei o p1·imeiro a concordar com elle em tudo 
e por tudo para ver o meu paiz. livre e consti· 
tur.ionR!, oxalá que jsRo succP.da. . 

Hoje prega .se qne se qu11r muita morahdade, 
11 ue o povo sP.m moralidade não póde subsistir, 
mas é · doutrina 11abida qull ninguom pôde ignorar 
quo sem moralidade não l)a nada: mas quer12 é 
o m'!stre do povo; 1'\uem lhe dá a instrucç~o, 
1111em lhe dá n moralidade··? Ntio é · o g<•verno 'l 
QuRndo o governo ni'io quP.r ser bom, DtiO conto 
que haja moral no povo, quan•lo ntio quer ser 
vit·tnoso, não conte que tenha o povo virtudes. 
E quem é mau mestre pódt:J ter bons discipulos? 
Não. 

N'uma palavra, tudo quanto nós snmos o deve· 
mos no nnsso governo, se . o nosso governo fõr 
bom se quizer ser !constitucional~ se qnizer ser 
mor~l , v cremo~ _quantos. Cntões apparecem • no 
Brazí!, quanr.os am1gos dtl mterRsse da ~ua patna: 
m~s · quando se vil um gvverno e~oit~ta haverá 
nlgnm que qullira sncritlcar seus. 1utere~se~ p11la 
patrin.? Qnando se · vê um goverrto que não olha 
p:1ra Oll interesses da naçi1o, quandu se vê um 
governo que dllSp<ldiça os dinheiros puhlicos, 
terá mornl o povo ? Seja o govern" tambem vir· 
tuoso q110 o povo brnziloJiro ha de ser o melhor 
do totlns os povos, tllln urn coração pt•oprio p,ra 
h!do qu.mto ó vhilantropia. Oxnlã pois, que o que 
diz o i!lustrc deputado\ flUe hnje é . membro do 
governo, se cumpra. á risca, qua n:io se choque 
com ns vistas pliilantropicus da camnra dos depu· 
ti.\ do$. 

o Sr.-. Ca.rl:ielro da. Cu:n.bo.:-0 povo que 
me nomeou me irn põe o rigorl!so dever de ndvo· 
p;nr a su11 C>1U!\a nP.sta augusta camara, ll nunca 
fugir·ei da occnsiiio principalmeuto quando se tratiio 
e quando se ceu$Utào escrupulosamente os abusos 
dos dlllegados do poder, maxime desse transacto 
ministerio que cahiu com geral applauso de todo 
o Brazil, o ·que ganhou mais 11m titulo do gloril\ 
ao sob•n·ano em direito da nosso rcconhecime~at(l. 
A scíencia do governo. esta em promov~<r a feli· 
cidade da naçã.n, c veremo;; agora. se o novo mi· 
ni~terio que tem essa indispensavel obrigação 
de!IP.mpentia . el\tes deveres. . 

· Tr.stou-se do negocio da t•·anquillidade do i'm· 
pel'io, trata· se do abuso da liberdade da imprensa 
e trata-se da inexecução da lei, e é da inexecução 
de que eu fallo, e\la existe pelo netnal ministcrio. 
Queix:IU'ãD·sa os povos, queixnrão·se as nutoridades 
dt! Pernambuco que existia uma srsciedade líber· 
ticida, que dous períodicos sustemaviio a sua dou· 
trina, derramavão a desc.mfiança e prognostícaviio 
a destruiçiio do actníll systema ; 'J quno;; us pro· 
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vidancias que deu o nctual min isterio ? Premiou 
esses mesmoij membros da Hocicrlnde. 

O mini,tro · d•• justiça, ou ellll peqnll por igno , 
rante ou ·por nrio amigo do Br· n~rl 111andou tirnr 
a devassa por um magistrado marc:adn com o fel'l'tlto 
da cxprubatiiiO geral .cl11 torlon OH p.:rnambucanr.•S 
honr.rdos ; mandou para <) governador· das nrrnns 
aqnclle que tinha sustentado é verdade, úS n~p;o
cios da líbordade ,Llo Brazil e do systcma j urat.Ío, 
mas um homem que naqudle pai?. entrou enr re· 
voluções, em partidos, que tem inimigos e que tem 
sfdo tachado socio dn mesmo club e da mesma 
sociedade, e que voi (dizem) ligar.se C<llll n fumilia 
desse homem desgmçado, hoje"nnthematisad<~ pot' 
todos os p~rn111nbucanos honrados. 

Portanto eu poderia not11r muitos erros do mi
roisterro actnal que e,tá concorrendo de alguma 
fórma para eu,tentolr as mesmas medidas que 
lanç<ou mal o ministerio transacto. Sr, presi .lent<l, 
se o ·governo não collocat· uos primeiros lugares 
da presente administra~ão, homens que merec;iio 
a confiança niio só do monarcha como da noção, 
Rerá tutlo subvertido e tem o actual minist .. rio 
desempenhado essa sua obrignçiiil? Nlw. T<:m 
removido de umas provínciai! para outrns, presi
dente:>. 

Por conRequencia . ·niir• tem desempenluido essa 
obrigaç.íio, c · ou serlli muito pr,mpto ·CITI apoiar 
as mcdtdas do governo, serei o primeiro em erniltir · 
o mt<u voto pam reforçar quaesqucr .11redidns que 
forem necessarias para ~u,t~.:ntar o nctual ,ystema, 
mas ~nm a marcha que ell« priucipia decl•ru 
que uao terá o meu votr, e niio poderá ter a maioria 
se eontinúa da mesma sorte. 

o Sr. Erncst:n:-Tem-se dito bastante {tcerca 
da parte dCl!Sa resposta á ralla, e eu me conformo 
com a sua materin c •!1•111 a fórma com qutJ está 
exp~imida. Niio posso p~ssat· em. sileuo:JO. pelo qull 
aqut se fallou a resp~:rto de Jmmorlilldade. Os 
primeiros mi1•istros · da religiôo christ:i princi
piarão pregando a tolerancia, e depois que sou
ber:1o illudil· os príncipes, alçariio o cutello de,:tol, 
lador o niio fallariio mais em tokrancia; tal o 
minbteriu transacto, que oxnlá . que uí'i<1 ti v esse 
~xistido, do qual h:1 algumas ·so11obras que era 
Jnimir;o da causa do Brazil. pois que passou 
uma sessão da legislatura transacta sem uma lei 
de orcnm.,ntu, não ·se fixarlio as f<~rçns ne t"rm 
e mar, e C!Sta · camum e toda a a~Sérublt!n su1Trllu 
graves repreheusões. O qut: se r m:umrnenda é a 
tranquillidade; mas P.ssa tranquillidacle 6 a trau
quillldade d<H! turnulos, e para (•lia é t:j:m cll~s 
aspiriio, .os periodicos com quanta f•Jrçn têm tra· 
balhão p~ra leyar ao fim suas dili~encias para 
plantar o 111rpeno de uns poucos sobre a ruina.tle 
todo;; quclntos estão sem força. 

Falia-se só em mcralidude, e temos · vis lo que 
não póde haver p(JVO moral sem haver liberda.:c; 
rogo á illustre camara iu~i~ta . que assim C<•mo 
não póde haver liberdade sem lllOrnl, tambem 
o povo rrão póde ser mural sem have1· .a libeL'· 
dade. 

Não fallemos da nossa constituição que de.vemos 
respeitar, apczar de uão ter duas circumstancias 
que é a liberdade de conscie11cia; e a .liberdade d~ 
opinião. QuanLo se tem dito dá lugar a presumir 
qne o ministerio actual caminha . como o pas· 
sado . que cahio com regosijo dos brazileiros. Fui 
o ministerio p~ssudo que . mandou pua com· 
mat}tlante .da policia um columna, uin l'evolucio
'llano desde 17 reconhecido por tal,' -JUe não so 
euver~onha de se f.,zer membro de uma familia 
que · se quiz sacrificar pela putria? Que uruudou 
para commandant" d11s armas o que em :H nccelerou 
o mal á provmcia de P,;rnambuco? · Mandou 
devassar dos columnas a um magistrado exe
cra~o pela opinião publica que declarou que tel'ia 
m~u~a h?nra em pertence•· a essa sociedade? Foi o 
mrn1steno passado q uc num dou para a B:thia 

dirigir os net:tocios pnblicos, um to:;:l\tlo que perten 
ceu · !l socios cJ,~ a.isassino . .; tlebaixl) do nome de 
COillllliSSIÍO militar? 

Aqui cumpro npresr.ntru· á voz dn contem· 
plar;:lo um facto honroso na noRsa hist•>ria; neBsa 
cpnt:lia um homem prllto que tinh:t infelizrnen te 
comrnettidn crime~, •> mllgr,;trad•> corrtand•J com 
elle para fazer o . infame officio de carrasco, o 
ncio quet·endo '•bedecer ás ordens desCJes assassinos 
e no decreto tia morte •lo Satyr~ rui Bahia, que 
aconteceu? Os dozembal'gad•H'c:l lizerrio degollar 
esse urP.smo h·•mern por·que não qtliZ pre:~far-se 
ao officin do carmf!cn, que teria cornm~tLido erros, 
pnrém que niio era inirnrgn do Brazil'; e aqui 
en diria que faço di1Terança de. 1una facç1io i Iludida 
P••r euthu~iallmo, e de nutra fácção que quet· 
calcar aos pés atJ instituições e po-;tergar . Of! 
direitos consLitncionaes; faço tli1T~rHno;a, n~ssa 
respira a lib~:r·dade c na ontra o .absolutismo: 
por is,;o 11 facção· em que .respil'n a liberdade 
póde achar· do~cnlpa; m;sH os absolutistas niio, 
Ora, esta ministerio tern feito .tudo co.ntra. o que 
devia, pcm1ue maneia para presidente da ~abia 
ess ~. ~ .socio de nssas!iinos, e ent;lu o ministcrio quer 
a trolri!JIIillidacle? Tem dl!cepado cabeças benemeri· 
tu.~ r: 4U<ll' que estejamos tranquillos? 

Levantei-me P·•is. para niio ddx,•r pasaar em 
sil.:ncio quo o rnin.istedo n<:tual quer inteirarnP.nte 
unir-se a nó •, cllo hem sabe '!Utl se appar.1cesse 
um grito pelu absolutismo, e~se mt::smo. que o 
proferisse ainda qufl sacrificas~e algum em b.rcve 
se veria passado de bailas, bem · sabe que o.; 
povo~ mio acred it.lo jo\ essas f•Jih •rs de paptll com 
prearnbulos pal'll commissões militares, e paro a 
dis~oluçiio da assembléa. 
· o Sr. Cu.L1n.on:-Serei mui breve, porque 
de certo fatigaria a carnara se oie:~se respostas 
purticularcs a ca<la um cios p.,rrtos que ag••ra se 
nlleg•io como em accusaçiio ao actual ministllrio; 
não me incommotla a acrimorria ou talvez a vio
lencin que tem ·ajopart:cid•J ne~"es d•>US ultimos 
discursos: tnllS julgo-me obrigado a apresentar 

. á cama r • breves explica<;ões pan q11e de facto 
a impressão feita por taes drscurgos não dure 
por muitos m<~meutos. 

O ministro da iustiça foi taxado de ignorante 
on iuimigo do Brazil pol' haver n<~meado um 
magistrado execraáo pela opinião publica para 
devas~ar des.<es column11s. O rninistt·o ,Ja justiça 
nãu fe:.: 111ais que obeJecoo· oi lei, indicar que era 
mist· :r dt!va~~or o estava fóra d•l sua alçada tirar 
a ·yara dt!sse:-iniiviilii'o que a lei iiíilicnoii •1ne 
a ld designa como extlcutor em casos ta~s. 
Sabia o ministro que es8e mn~istrauo pertencia 
á sociedilde dos columnas '! N>lO; só o poderia 
saber em virtude d•l urna do;vassB, e então não teria 
mandatlo devassar por esse rnagi~trado. . 

Igualrncnto se censura o titulo de um com· 
·mauJante dll policia que tambem é taxado de 
columna. O govei'Oo p<)Sto que nuvisse e soubesse 
pE>los rumores t:sp,•lb'ados que elle pertencia a essa 
sociedade niio tinha todavia uma só prova que 
o movesse a susp.mder seu juizo, teve ao con
tr~rio uma informac;iio do goJVllrnadot• das armas, 
desse ·mesmo governador a quem se faz justos 
eJngiolj, o qual até o pedi o para com mandante da . 
policia. · · . 

Passa-se a censu.t·ar do commandante das armas 
pruvisol'io quo para lá foi, e ·não sei o ·que 
se allega? Ouvi mesmo dizer-se que se havia 
posto á testa das liberd!\des publicas em um período 
perigoso; mas esse h·•mem, porque pertence a uma 
fami1111, por4uc . purtence a um partitlo: só a . leva 
suspdta bastar1\ para que o governo não lance mão 
de indivíduos tàes. · 

Não fallo da nomeação do Pl'esidente da Bahia, 
partd dtlsta Cl/o!PI/ol'll f~r,Í,. ju»tiça aO individUe> QUe 
fui nomeado; appel\o com loà!l 1\ confi!l!lça para 
a sua conducta ulteri~>r, certo quo cs:;;a coiiducta 
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g comportnmanto desmantirá ns más cspet·ançnf! 
que se díio de eun ndmínist.rnciin. 

Eis·RI'JUÍ simplesmente os r,:_fiexões quo tcnh_o 
n fazer para que 11 cnmnrn nao tome em cunst· 
der,lçti'l as recriminr11;õt•s feítns a11 gnverno. 

Dissn-se: o I{OVI!I'IIII cx,.cnt·l a loi Jn lilwr,lorle 
ela impt•en;~? Mas se r.lln é má. •>S mniAR nt1o 
resuiLiio dA sn 11iio executar. Além dll quP., o 
governo niio pódil chamar n c:r.rto~ Hscriptos 1\ 
responsn!Ji!itlncl~, porqun a !P.i 11fio nbriga qtVl 
metta em proces:;o certos escriptos que ntoeiio 
a opinião, a mornl dos. Cf•Stumes particuhtres etc. 

o sr: Carnolro ela. Cunh!":- DiR$8 o 
Sr. ministro d•lS estrangeírps que o ministro 
da justiça não sabia. S•J o tal mng!strado era 
columnn; pnill o ministro da justiça niio r)eve . 
saber a conducta tlaqnelles qu!l P.Sti'io na s~ta 
repartição 1 Não l!llbe; ergo ignoraiJtP, e se sabe não 
quiz dar providencias e portanto nfi,, ct1mpro com 
os seus deveres. 

o Sr .. Erno"t():- Leçanto-me unic:~mente 
para. niio deixar pnssat· n acção. a mais at1·oz 
do ministro da jnstiça, quando se disse que 
rnnndando dEvassar de~sa socieda,ie dos cniumuns, 
não fez mais que cumprir a lei. O minH!tr•l da 
justiça sabia ,,ne o octual ouvidor do çrjmA 
de P~rnanTbnco era socio dP.ssa sociMladll por 
propria confissão dizendo -:-que Linha muila honra 
pertencer a uma . tal sociedacie,-e istQ níio póde 
falhar porque foi declarnc;iio feita P•1r escripto. 
N:io poderia n ministro da ju;tiço nomear um 
novo .ouvidr.r da comarca afim tle devassar? Creio 
q•te sim. Portanto é este um· fa.cto que faz prova dQ 
crime do ministro da justiça. 

o Sr. catxno:n:-Pedi a palavra para re· 
fi.;ctir . sómento que esse ouvidol' do crime tem 
uma vara como uesembarp;ador, e é nnme11çiio 
do cbanceller; por con~equencia o ministro dn 
justiç•\ não podia tirat·-lbe n vara de ouvidor sem se 
remover da rdação. 

O Sr. Ernosto:-Qualquer juiz territorial 
era cr•!ll{'etente para tirar essa devassa, por con· 
seq~encia como é quu se escolheu o ouvidor 
do crime havendo na secretaria essa declaração? 
Disse-se que se confia na probiunde Jo · I•"!Si· 
dente da Bahia? E11 t·•mbem o P.spero ostr.n~i
vnmente: elles já sabem CJUP. não .póde t~r lu::(nr o 
absol~~i$!ll", qua esta CI1•11Rra se reuni o com grande 
força mon1l; poré:n reflicta·Sfl que ge!J.ª.ixo.: .... rut 
cinzo\ ha dA arder o fogo: quando tiverem meios 
de lalltjar fóra a maRcara não h1io da appa.r&cer 
palavrõe!i! con:;litucionaes, e quanto a esses pa
lavrões já o ministeri•J transacto U!'lnva, elle 
1liZiil nos comm;wdantes d>.\S ·armas: sejã,l muito 
constitucionaes nas 1Jillavros, fallem só. Je con· 
stituiçã:o, entret~nto vã() f.lZ•.Jnú..> o quo n63 detet·· 
minarmos. · 

o S••. Paula Oava.tcantl:-0 regimento 
das relações declara quo as devassas que. niio 
fórem do crimes, serão Lirad~s pelo ouvidor tlo 
crime. Ora, como o ministro· ún jusli~~a niio podia 
suspender o ou vido1·, niio sei so ústava nesse 
caso; e o Sr . .leputndo que fallou devo saber 
disso porque fúi ouvidor da comarca. 

O Sn. Ea~EsTo:-Depois desse rogimonto ha 
umn lei postet·iot' em l.JUI' determina o contra· 
rio, que é a lei das sociedades secretas, que 
diz que qualquer . autoridade proced;,rá nesses 
CllS•)S, 

O Sx·. Ferl'cir•'l. da "\o~oiga:-Partl que não 
passe uma iJ,~a i nexacta, levanto.me. 

· Disse o illust1·e deputado que o governo on 
os ministrCJS não podillo chamar certos escripto~ 
á responsabiJí ,laJe I E' verdade qne a lei da liber
dade tle imprensa diz que ::;e chamará a jurados 
certos abusos; mn;; tambem diz que qualquer 
cidadão o poderá fazer ne'!se mesmo ca~o quando 

o interesse e Bl!gnrnnça o permittir· ; e nfio tem 
o ~overno nm numr.ro de citiarliio~ semnre affeiçoado 
ao:-~ ministros pnra OR fazerem o por em campo 
em sua dt•feza? Se tem P"ís 400 I!Scrnvos por· qui! 
raz?io niio o fazem pnr alJ::Unt doRAes nflrn d11 clefen· 
dor á)l~tnra nacional lr.gitimamP.ntn ultrajada ll!Jl 
tndo o Brazil? li:' só pnro fazer esta retlextlO 
qne pedi a pnlnvra. 

O Sr. Puul•l. Cavalca.ntl:-Níio estou 
persuudi,lo l.JU'3 a lei da.; soci•1dad~s secretos · dero, 
gassf! o regimento das relações nP.ssa parto, e 
se deueg.>u então C> Sr. deputado que fa\lou 
como con·egedllr deviil ter timdo essa devasso, 
mas não a tira< porque a lei não o autori •. 
sava. 

O SR .. ERNESTO:-Niio houve denuncia, se a 
·houve11se de certo que n tiraria. 

o Sr. Va.scnn.collos:-A questão tem-se 
desviado. O objecto em discussiio é sobt·e liberdorlll 
do imprr.n~o, neg•lCios de fazenda etc. Parecr• quo 
as rr•flexões que se fizerem sobre o min istel'Í•l 
passado terão lugar em outro paragrapho em 
que l'e dá graças ao thrcino · por haver demittido 
esse miní:~terio. 

O illustre deputado o Sr .. J..ino notou que não 
haviiio tnntns abusos da liberdade de imprenP-1\ 
como alguns pensavfio da parte dos penodicns 
liberaes; porqunnto ha muitos perio.lícos pagos 
pelo ministerio pa<sado para desacreditar os cidn· 
âão~ brazileiros que não querião vender-se a esse 
mini:~t,.rio; isto é innegave\. . . · 

.!\'Ias a commissiio reconhece com toda a camnrl\ 
I'JIIe ha tambem abnsils provenientes da falta de 
lei ; portanto a respo.õta da commi~são parece . 
satisfaze1·. 

0 !;)R. PRESIDENTE põz toda a G• parte á VOtação, . 
o foi npprovadn tnl qual estava. · · 

O Sa. SECRETARIO leu n 7• parte da resposta. 
-<c Sonhor, a camnra dos deputados confiada na 
pbilaatropia f!tc.- n 

Abertn a discussão, o Sr. Ca!ltro . Alvares man
dou á mesa a segninte emenda: 

te Aos · intero.;ses do nação - em lugar de -
intcre~ses do governo . ...-. Castro Alvm·es." 

O Sl', Llno .Coutinho:.....; Sr. presidente, 
qut·ria mandar n.ma emenda a. este pP.quP.no artigo 
de finanças e justiça: que se dissesse no \llr,mo 
que • ..A. ça.mnra. ia pôr todo o cuidarto e Psforçns 
afim de que a administração de justiça e fazetllll\ 
f"sse posta "m . boa ordem ; . porém quA ella jo'l 
denunciava ao throno que ara neCt!Ssario que 11:1 
lt:i;; fossem religi.,sament·l observadas para se 
colhe1· o beneficio que dell,ls ·se devia ·esperar. 
Nós. nãn fizemos no anno passado tnntas leis 
snhrP. fazenda, executarão-se algumas? Sr .. pre
sidente, não fizemo;< immensas leis sobra justiça, 
executarão-se algumas? 5ernpre havia, Sr . . pro
sidoute, interpr~::taçiio do . governo, n:'io sei como 
elle interpreta\•a a lei feitn p!llo corl'o le~tislativn, 
o cet'to ó que vejo immensa!'l declnraçõos; diz 
o go\•erno- entende assim- e V. S. entanda nssím, 
porque o giJverno · as:~im interpretou 1 Algum dhL 
já se vio o ~ovorno interpretar leis'? Póde dut• 
ínstrUcções di\•JU~Ila~ causas que se adnptiio 1'1 
compl·oh•:nsiio dd todos os homens. 

S1· • . presidente, no anuo pa.;sado fui tRxado dt~ 
atrevido, como se os representantes da nação. 
deve;;sem ter este epithetr, pot· f,,uarem 11 ve1·dade 
no recinto da camara.; fui taxudo de atrnvid., 
nos periodicos, pnrque chamava a todos de laJrão 
e atucava os honra•:tos .empregados elo arsenal 
da marinha.; mas, Sr. presidente, o que . aconteco 
hoje? Devns!.as de ladroeiras. e de . ladrtlêirns 
infames; conselhos de guerras a homens que lô•n 
roubado o dinheiro da nação I No anno pns;;ntl.o 
eu era atl'evido, mas este anno .npparece justifi
C'ld•) o motivo das minhas expres::~õcs. · · 
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Em uma palavra, Sr. pre~idente, não fazemos 

nada, se o governo não fiz~:r o que então eu 
diSf,!O s'egundP a mír.ha lembrança, quo era pro. 
ciso que os diqu;,s da prodigalidade se fechassem, 
e so abriAilem as gavetas da ••cnnomia I Sem esta 
de que servHm bnas leis do; fazon.la? Qul•m mio 
poupa os pingos d11 cera como dizia um ei!Criptor 
B. P., niio tem vella. En conto um facto aconte
cido na B·•hia. Arrematrou·so em ha~ta publica o. 
supprimento' do cobre para a casa da moeda a 
340, .e isto foi arrematado por um negociante 
bem conhecido ; este h•:mem vai á casa de um 
inglez para lhe vir cobre, e dbse·lhe o in~lez, 
voc.ê está perdido, este cobre não póde v1r de 

.Inglaterra p"r. menos de 600 rs. com o cambio, 
emfim ji'L estava m·rematado, e o. que é que' foz 'l 
Requereu aqui ao thesouro, all~gand•• que elle 

· não sabia o que tiuha feito, e que uiio se pndia 
dar pnr menns da 6-10 rr~. O que acf'ln teceu, 
Sr. presiderite? Dizem, não posso provar, só 
digo porém que posso mandar avHrigu •r e buscar 
os documentos; ·foi uma repreben,;ão á junta po1· 
que al111 não devia aceitar um prec;o, porquP niio 
podia haver tal n~gociação, e . mandan'io su pprir 
por 640 rs. a casa dn moeda, e então quer-se lei 
de reformn? 

Sr.· presidente, desta fórrna pó de . todos os dias 
sabir daq~i uma lei de justiça ou de fazenda, 
tudo ha de h· por agua ab .. ixo uma vuz que o 
governo niio queira como diz um illustre dbputado, 
ligar.se comno5co para o interesse da nação e 
deixar-se de ·.abu~os, ·e economisar o sangue do 
Brazil; digo sanguo•, Sr. presidtmte, porque é 
verdadeira substuncia do estado, quando se tira 
o dinheiro do pobre para se desper.liçat• em cousns 
desta natureza. A minha Hmenda é que se diga 

·que esta camarn vai cnidat· tlrn lllis do fazentla 
e justiça,. pi,r.ím é preciso que o governo cuide 
religiosamente na ob:;erv .. ncia das leis que daqui 
sahirem. 

o·sr. Paul<~ e Sou,a:-(Nflo se ouvio.) 
O Sr. J;l.ebouoeas:-Quizera qne se suppri. 

misliiem 011. se sub:;Liluissem por outrd; as paluvr.:s 
-reserva para o exo1me e approvação da lei do.> or' 
çam•mto a d"scob~rta dos meios pura coacljuvaJ.a: 
e conforma•odo·se com o vot•l que sc tem !Jl'O· 
nunciado nesta cnsa (leu), entendo que a falia 
do throno ·IJnando ractifica a p oluvr·a rle •1ue mi1.• 
comprometterá a tranquillidadtJ do Brazil em n~· 
goc1os de Portugal, :<n recomruend<~ ••:i enli~•wlns 
portuguezes, é SÓ lÍ lJ•·Ilo•fir!fliiCill pat•tit:ullll' oli!c:ii.J , .... 
um dos indivtoluos da camarn; r1rin :;e out. .. t~<l•·udo 
'dtl n .. nhuma ma"••ira qu" 11istu .-o co11opronwtt•io 
r•!l interfl~ses d~• B1·uzil, que do cr.rln so:•rllin t:om· 
Pl'uUietliolos se HCIISu Sol olt:SS•·Ill socr:OI'l'•t~1 pecll· 
niarws nos r•rni~rados portngtti'ZH>~. 

Na falia Jo throuo o g .• vcrno niio trata do recom· 
mondar tí camarn cortarulll·:io os p·mtano>~ do 
Macacú e Magé, isto· é, que tlovia o governo 
recornmendar em primeiro lugar, ;rnra evitar n 
morte do t1i0 grando numero de nossos patrícios, 
que t6m sido devorudos pelo contugin da ~Jpidcmia, 
deveria rccon11nondnr os nnAsos indig~nuK quo Ml 
tenlw visto no campo d•l Samt'Annn lnOri'CU•Io rle 
nudez o <lo Come, o p .. r Caltn de cuidnd": tw o 
guvct·no conHiclnrassu que 111io tinha íL ~na dis · 
po>~içào fuudos nec<:o~sm·ios pura isrio, o•t qull ue· 
cessttuva destl& carrull'n, para que concon·esso com 
algum dinheiro da nnr;ilo, elle ddve• in Pl'Pft;:rir a 
recun,menclaçiit• a re<;peito destes dous ubjo•ctos; 

· entendo que á vrsta do orçamento, se h ou Vt'Ssem 
soln·as, deveríamos applical-as autes nos interes· 
s~s da nação p·•r•l melhoramento das. çirc\lm:;;tt!n· 
~tas .dos !!ossos patrícios o~ para bíme.fl.cio dos 
Jnftt)lZéS Jn,ljgpnaS, pniS .Q1J,6 elles \'êJn ~quj par!J, 
certas casas unde morrem á falta do uecessario, 
e _quando. resultasse do orçanien~o !J,lgym•!S sobr.as 
hao de se restringir certos iJIIposto~, para que o 
povo bruzileiro veja que nós viemos nqni para 
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trotar do seu interesse, isto é, do interesse 
geral. 

Se eu, Sr. preside ..te, rlef~ndendo a minha pa· 
tria ou por defand•:r o meu paiz, me visse obrigado 
a • migrflr para tfJI'I'a · estrauha, ou recorreria a 
meus 111eios.,. n•irJ me irnportat·ia não passa•· á 
gran•le como passaria no meu paiz no exercício 
do meu eruprego; de mais estes hnmens não estão 
e111 estado de misoria, pois que seu>~ patrícios 
têm concorrido em favor delllls; em maior aperto 
de pobreza estão os nossos patrícios de Macacú 
e Magé, e .esta proviJencia devia ser a primeira 
qu., o governo devia recommendar, e tambem 
um fu11do para eathechese e civilisaçiio dos nossos 
índios, que vêm aqui p&ra morrerem de fome e de 
nud~z. 

Sou de voto que se supprimiio ost11s palavras, 
e que nrio se dê a entender dP. maneira nenhuma 
qufJ quando os funrlos sobrassP.m, se consumiria 
em fav•JI' dns estranhos, tendo nós tanta neces
sidadP., e podemos reverter es~e dinheiro a prol 
dos noss••S patric:ios, muitos orphãos, filhos cla
quelles que perd•1riio a vida na guen·a; ha muitos 
objnctos qua recl.lmãn a nossa philantropia, quando 
eu fosse consultado em particular, eu c•mcorreria 
a favor dos estranho~, porém aqui viemo;; advogar 
a c·•usa do B•·azil, os impostos são applicados n 
bent do Brazil, c não a favor dos emigrados por
tugur.zes. 

Ma••dou á m1:1sa o seguinte requerimento.: 
n Requ:liro 'JUt1 se· supprimãü ou substi tuão ns 

palavras-reserva pam ,, exame c approvnção da 
lei do Ol'çamento a descoberta dns meios para 
coa.Jjuval·a-de mandra quo nem levemente pa· 
re<;a que :~e promette appli:car a bem dos •lmi· 
gra.Jos portugneze:~, rendimento algum da nação. 
-RebrJUça.~. n 

p,,j apoiada. 

O St\. RtBEmo DE ANDRADA mandou as seguint~s 
emt:mlas: . 

cc 1.• Accrcscente·se depois da palavra-coadju· 
val·.L-privativamente em beneficio dos beneme·. 
ritos. 

rr Em lugar tle~governo-Mção. 
cc Em .lugar de~estão-que estiverão.-Ribei1·o 

de Andradu. " 
O Sr•. Carneiro dt~..Cu.nl)a :-Sr. presi· 

dente, i!;tO mo parece uma. !lrmadilha ministerial. 
O gnve1•no com o minist•Jrio recommendarão isto 
,ll philaqtropi' da . .c:Lmara para.n.o....cas.(Lque-a.a"· 
scmbltia mio tmte .deste vbjecto des'tinMulo renda 
qull S(•j l satrsfactoria a rsta p.;tiç•io do govt>ruo, 
r.:cnhir o o<.lio s .. brt! a camnru; tl Sll nós com effeito 
Satlsfizo•rrn~tS este plldido riO g••Vel'IIO, Pnt;'iO OS, 
bruzil.:it·ns ll a n•1ç1in que di1'ii11 d:1 camara? Ma:1 
quaudu em 2~, e 26 morria o pov1> no ce:Jtru 
do qu .. tro prnvincia~, do Ceará, Rio Grande du 
Norte, Put·ahyba e · Pemnmbuco, aonde estava a 
philnJÜI'O!JÍa do governo'? ·A quem recon1mendou 
a.,s quo estaviio mot·•·endo de necessidade! Consta· 
me, ruio sei se ó c.erto, que ha~individ11os enu. 
grao!ori qtto eritito recebendo os vencim~<ntos que 
tinluto om Portugal, so isto ó certo, o governo 
tam trnunlhndn pnm nos empobrecer, e para dtJpois 
du pubru:1 nos lanç~>r os grilhõ.es. Portanto niio 
posso unnulr no pau ido do governo. 

O. Sr. I-.lonrlquo,. do. Rozondo :-Sr. 
prasid .. ntr, muita honra foz á camara do~ depu
tad .. s e:;ta re•Juh;içlio fl'lttn pelo govel'no na falia do 
thronol, porqtte suppóz philantropia nesta camat·a 
(o 1•esto, quepottco foi, niio se ouvia.) ~ 

O S.:-. C!\S'!;;ro 4-l.''ª:rº!l!'-(algurr. tempo riâo ·. \ .. 
se ouvia distinr,tam~nte) ..• A pl'imeira colonisaçã~ 
foi incumbida a um cel~:Jbre Gachet. que a.qut 
nppareceu, pedindo da parte do Landmann da 
Su1ss·1 ou do directQr de um dos seus cantões, 
lir:ença para se estabelecer aqui uma colonia da 
stta naçiio; o qno lhe foi concedido, promcttendo 
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o Er. D. João IV, que a 100 famílias suis~as qt~•J 
pr·oressassem a roligi i'io catholica romana farul 
as despeztls do trnf!Spmte; c r>erden_!lo·se logo rlfl 
vist11 o. primado •JbJ~cto da sol1c1tar,ar> de Guchet, 
póz-se de parte es~a proJcc~nda ou !aventn4a 
colonía que pretendia ytr o nno sa ~u.rdou mam 
que de manJar conduzir a~ 100 fam1lrn~ á cu;;ta 
do estado, qJJe so computarão> B 3, O. c 7 pessoas 
cada uma; estabelecendo-se os fornecimentos qutl 
se lhes dnrífio em propcrr,1i•> do seu nu111cro. Ga
chet encarregou-se dn as fazer conduzir, dando se· 
lhe por cada. individuo que embarcasse p_nra ~~~O 
pesos; o . recommllndand~·se-llre que . nao vmao 
todas em ·. uma s6 o0casinn. Gnchet ch•Jgnnrlo á 
Suissa fez logo promptificar metado da cxpediçii\1 
que deveria embarcar em pouco tcmJlO, e a outra 
parte o faria d'alli a alguns mezes: mas. mudando 
de parecer · tomou sobre ~í (para n~c~hor promovet· 
os seus interesses) fazer a expedtçao do uma vez, 
expedição exccssrvamente crescida em numero; 
porque em lug.u· de famílias do 7 pes~nas qnando 
muito, ccmpôz famílias do mais til) 20. 

Os ::>rimeiro:; colonos que já cstnváo prompt~s 
a embarcar, roràn demorado:;, e por cu•.sequr.ncra 
suppridos du ncc~ssado pat·a subsisti1·cm, :~té quo 
todas 'as 100 familins estiv.;~;~sem promptas o que 
levou mezes. · 

Embarcada para n Hollanda est~ colonirl_flm te~l· 
po em qufl mais grassão a.s cndenuns do p~~z, ?- nao 
achando alli nem os mant1mrmtos que devmulr-lho 
da Frauça, nem os trausportP.s que hnvhio sido 
fretados em Hamburgo, gmnde parte df-lla 
pereceu 1 e outra f,lz cres_cidns desp<:>zns nos. hos· 
pital;s ; mns Gncbct suppt'lú esta falta anga·nawl<J 
toda a casta de gente que achou n11 H,llla"da, f! 
com que tornou a recornpôr as . 100 familins e!n 
numeru de mais de 20 pessoas cada uma; pms 
que realmente embarcarão acima de duas mil 
pessoas, de gue muitas morrerão no transporte 
pel11 pessirna rnnn~irn com qne :;o fez, o com que 
pouco se embara~, ... u Gachct, IJUfl seria pa~o pelo 
numero que einbrcou, r, niio pel 11 q11e chegnsse . 
O que se tum pnssaJo com rtsta colnnia· o o 1na1s 
que uquí t~m custndo an r!stai" t<~dos o snbem; 
PHIS talvez .não saibiío que ainda per,a .euhr·a · o 
the:;ouro crescida divida cu usada por tiio extra
VUtr!lutA tnP.didiL. 

1\:Iandand•l·Sti conduzir fi custa do estado gente 
sem escnlha quP. se ucht)u na Hollanda, n:io ad· 

· mira quu nn•;ôes estran,:tl.'it·as tiv~ssem ~ l~mbrança 
do inteutUI' :;e rP.ceb~:;,;em atjUI 11S crunwosos de 
que llll quol'iiio dP.RfuZr:l'; ct se " ni•? con.seguirào 
direclnmcnL•·, n f11c:tl) n•o~trou depo1s que grnnue 

. parte dos C•lhlllus para ~tqui vindo.~ e · ruuit~s 
1lelle11 armaoiO~, c•ra J:lOIItO C]ll~ peiB Klltl JlP.I'VerSI· 
oltldfl nilo cnhin uu mil) podrn viv.•r 111\ Europa! 
E CjU8 dir•.Jl eu, ,;cuhol'ell, desta. cnlunia tiunbern 
nrmndn vill~,l tia lrlBndn? Colonm quo tanto p<!so 
fez ã 111\Çii•• com n sua .vlndn c yoltu, s.,n~o 
CBUMil dOS lliRS dll!l~raçudOS filiO VIIOOS llo R10 
de Janeir<), dJI\1'1 de luto, dt! qu•l niio podaremu~ 
já.mals recordur-nos sem horror I E será ns~lm que 
o governo prl)tende promover os nossos 111teres· 
1'8S? Sertlo o.stas as colonia~ ·que convém ao Br·azil? 
Eu à.esejo qY.e haja colonisação, p.orém nunca 
trazid11 A custa do estado ou por conta da ·nação ; 
nunca com intervenção do governo. 

Disse-se em um pel'iodico que os mesmos .es
tados- Unidos tin1liio comprado colonos, mas rsto 
não é assim ; os Estados-Unidos como nação, 
nunca comprarão colonos, mas os ditl'ere11tes in· 
dividuos del1a muitas vezes pa~arão. as despezas 
do transporte aos que chegaviio, ajusta11do-se 
com <alllls ~ara os servirem até pag•lretn esta dos· 
peza. . . . 
· Isto me.smo?...... Sr •.. pre~id.ente?......se. tem ·p~abcado 

este anno no .t<;io de Janelr<l, var10s navios con· 
duzirão lavradores das ilhas dos Açôres a 50$ em 
prata por pessoa; e íi. .excepção de pouca~ famílias 
que já vinhtlo com destino, todas as ma1s pessoas 

f,mio levadaR oor quam as fc.i procurar n bordo; 
p11;;ando . o frt!Vl, e ajustnn<lo-~e pn~t~cu\nrmen~o . 

·com ns colonos p~lo t.empo qu., ns lr11.VIIIO de serv1r 
em parramento. Colonisação assim é que nos serve, 
~ste systcma é quo d•lVdl'in Ror promovido a ani· 
rnado; e nada de ctllnnins vincll\s á custa dn 
estado. Venhão P.Stabelecer·se entr·e nó:~ os 6H· 
trangeiros, que livremente o querem fazer con· 
vr.nciJos daR nossas instituições, e certos · da bnn 
execução qua damos' ;\s Jeit'l; P"!ls jámsis d.e!xurll 
dr1 hav.~r emigração pam o Braz1l, :;~ á fert1hdade 
do stlu solo e á bemgnidade dos se:~~ different.cs 
climas, nós ajnntarmoR a bo:t ex~cuçao da~ 11"18, 
ilenQ<) sobretudo manti.io:~ c respeit·1Jos os d1rerto~ 
individuaea de cada um. .---
. o Sr. Ferreira Fra:s.nça: - J?eço a esta 
camara supponha que cada um de nés é pai 
o pai não p6J., de ixar de se enterl)ecer com 
os fi. lhos, .. e com aquelles que vem pr_ocurar 
o abrigo da sua casa, por consequenc1a eu, 
Sr prP.siclente, . por amigo do Brnzrl q~;~e sej11• 
c preferidor dos nossos interesses avs IOtere:~-
ses estranhos, todavia niio posso resistir ao 
sentimento que me faz sympathisar com estes 
P.Strangeiros, o nosso imperador porque natu· 
rahn ~nto sympathi:"ll com sua filha, necªS&Ilría· 
menti) ha uo ter · iguaes sentimentos par:1 com 
nquelles que tinhão ubraçacJo a sua causa; po1· 
consequencill, Sr. presidente, eq peço a esta 
carnut·a que cond.::icenda um pouco; nA:~ta S~,Ja 
con.lescendencía rnr. . parece . que não prejudicar~ 
aos nosso~ intr,rcsses, e como não npprovo o 
que a commiss:'ii) . diz apresento como . emenda . 
esttl projecto 1 c wm B ser. (Leu o p1•.ojec.to. ) 

Creio qucl alguns têm :mas a1·tes, as. qunes · · 
podem ax•:rcitar com gr;wde utilidado sua, porém 
aquelles que mio têm senã() a arte que a natureza 
d&lt a t•>llos, que é a de cultivar a terra, sendo 
obrigados a ganhar o p:1o com o .suor do seu 
rosto, ct·eitJ que devenii)S da1· a estes os ins
tn!mentos que pn:..duzão, ·não aó o piio, mas 
tamb•nn a~ mais cousas '~ne sabemos a nossa 
terra produz; pois c1·eio que elles oito quereriio 
em . lugar tio necéssario, pas~ar iuelho1· em con· 
sequ~ncia desta medi,Ja, qul;l pódd ser adoptada 
poi· ca·la emigrado pQr:Luf:uez . qu~ v.;io com a 
Sra. D. Maria d·• Glorh1; dandu,se a cada um 
tantas braças dP. terra, quantas lavradas bastem 
para a sua subsistencia, e elles possito cultiva~: 
aquelle qu11 tiver mulher e filhos se dará mats · 

·o que fOr necessario para cavallos e para bois, 
etc. Aquelles quA quize•·em estabelecer-se como 
aç:•·icultul·es, vi .. do para a cornpauhim da Sra: 
D. Maria du Gloria, a qual, Sr·. presidente, é 
nossa irmit, e não podemos dei~ar _de . sympa
thissr com clln , por•1ue é nossa trma, u1nda quo 
ti v esse sido estrangeira, nós a recebemo~ como 
irmã quo foi, o que é, e n:1o pôde de1xtu du 
ser·; e~tes homens, d~ixe-me assim ~jzt)r,siiu qun~i 
irmtios, devemos franque•u-lhes os nossos d Í· 
rtlit•ls do Íl'mlio de 11n~cimento, ernt!m eu tenhH 
para apresenta~ esta minha proposição ~:~ympa· 
thictl. 

Mandou ú mesa a S(lguinte emenda: 
« A nssembléa legi~Ja~iva decreta: 
(( A cad:\ emi"r•ld•) portUf:(UilZ que precedeu 

ou acompanhou a Sra. D. Maria da Gloria re
gl'essada ao Brazil se darão, querendo, tantas 
b•·aças ·quadradas de terra, quantas lavradas p~~~ 
tem á . sua sustentação. 

cc Paço da camar,, · dos deputados, 10 de Maio 
de 1830.-.-!ntoni<> Ferreira F1·ança. ,. · 

O Sa. PRESIP!i:NT.§: obse1·vou que por .vir a 
emenda· em fórm!\ de . daereto, não podia ser · 
tomada agora em consideração, fl.caiulo para ter 
1• l~itur.a na fórm3 !lo regimento. 

O Sn. ERNESTO FmnREIRA mandou a seguinte 
emenda:. · 
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cc E quanto á falta de braços, neccssada ~on

scqueucia da expiração do trafico da escravatura, 
traflc<• este inteiramente eontrnrio . á coustituiçlio 
do ímperio, art. 179 ~ 24, e lia cuiclaril em remedinl· 
a por meio de urna lei adequada aos princípios de 
justiça e interesses nacionaeR. 

« Paço da camara, 10 de Maio de 1830.-E,·· 
nesta Ferrei1·a França. 11 . 

Foi apoiada. 
Qfl',Jrecendo·se prua redigir em fórma que possa 

en~rflr !'!A resposta o projecto de dec1·eto apl'e· 
senta<t•• pelo Sr. Ferreira França, o mondou nes· 
tes termos: . · · · · · 

<c Senhor, a camora dos deputadas confia na 
phílantropia nacional a favor dos emigrados 
portuguezes, e convém na factura de uma lei 
para que a cada um dos que precederão · ou 
acompanhal'ão a Sra. D. M11ria da Gloria, se dêm 
tantall braça~ qnadrndas de terra, quantas ia· 
vradas bastem á sua sustentação. 

cc Paço da camara dos depntados, 1G de Maio 
dd 1830.-Ernesto Fer1•dira F1·ança.>> · 

Foi apoiada. . 
Dando a hura ficarão todas as emendas adiadas. 
O SR. CARNEIRO DA. CuNJIA dcelaNu ter um re-

querimento para apresentar; e para isso requereu 
a prorognção da hora que se venceu: mandou-o 
Pontão á mesa, e sendo lido pelo Sr . . secretario 
MarcelliM de Brito, se vio ser p•wa que SA re· 
mette~sem aos Srs. ministros do imperio e da 
guerra o n. 102 da Abelha. Pernambucana de 13 

·de Abril do cor1·ente anno; e o n. 81 do Consti
tucional publicado em Pernambuco n 8 do 111esmo 
mez., para que os tomem na devida consideração; 
decidio a camara que fosse remettid·• á commis· 
são •ie constituição, junto com o Oru%eiro que o 
Sr. Henriques de Rezende devia apresenta•·, para 
que désse . o seu parecer sobre os artigos desses 

· periodicos que proviio qual seja o estado do ao-
cego publico daquella província. · 

Levantou·se a sessão ás duas horas e um quarto. 
Jose àa. Costa Carva.lho, presidente. ~Joaquim 
Marcellino de Brito, lo secretario.-,Tost Joaquim 
Vieira. Souto, 4o ::;ecretado. 

Sesailo em t t de lllalo 

PRESIDENCIA. DO SR, CO~TA. Ct.nVALIJO 

A'a 10 horas procedend•1·Be á chamuda, acha
rão-se presentes 78 Srs. deputados, faltando o 
Sr. Alencar, e eom causa participada o Sr. Paula 
Barros. 

Lida a acta pelo Sr. secrotarlo Vieira Souto, 
rol approvada. 
P~aaou·se ao expediente e leriio-so os segulutoa 

offictos: . 
Do ministro ó secretario ..te estado doa nogocloa 

da fazenda enviando os atUcioR e propostn11 c.J..,s 
conselhos gP.raes das províncias do Esplrlto Santo, 
de Se1·glpe de EI·Rei e das AlagO&>J; a saber; 
da província_ do Espírito Santo : · 

Uma, . solicitando que · se execute sõmente o 
lançamento· d'' . deeima dos predico~ urbanos na· 
quelles que excederem rt 4{)$. 

E. outra propondo que se prohiba a sahiJa da 
moeda de cobre da província. 

Da pt·ovincia de Sergipe de El·Rei: . . · 
Uma, propondo a creação M cidade da Bahia 

de uma commissão de fazenda delP.gada da ad· 
II!inistrnção da fazenda da dita província de Ser-

gt~e. ~utra propondÓ que s'eja permittido aos 
negoctantes, proprietluios e lavr11<lores da dita 
província conduzirem d:1 Bahia em dinheiro o pro· 
aucto de seus trabalhos. 

Da província das Alagoas : 

Umn, propondo a tm:ranísação de uma casa. de 
con •ulado na villa de Porto de PP.dra!l. 

E outra proprm rlo 11 mudant;a da alfandega do 
porto de Jnraguá para o porto do Francez. 

Forão toda:~ remettidas :'1. commissão aspecial 
·do!! conselhos gernes. 

Do rnhoistn da gn~rrn remettendn uma resolução 
do con5elho ~tHal da pr·wincia do Espírito Santo 
em que propõe a redur;t;ão · de varias de::~pezas 
militares, e outras medida., economicas a bem da. 
mesma proviucia, e a l'usp~ito da qual houve S. 
M:. lmp~rial por · bem suspendet· o s~u juizo.
Fo: remettida á commissão especial dos conselhos 
geracs. 

Do mesmo ministro remettondo uma represen
tação ' do . consolho geral da provinci~ de $anta 
Catbarina, solicitando para O:i habitantes da 
mesma pruvincia isenção por :dez annof!, do re· 
ca·utamento de I• liuha, excepto nos · cosos marca
tios no art. 145 da constituição do imperio,
Foi rE>mettido á com missão especial dos conselhos 
geraes . 

O Mlí!sMo SR.· SEcRr.:TARIO deu cont~ dÉl' duas 
rrpreseutnções da camara municipal da villa de 
Maceió na província das Alagóas Sl'rbre os pro· 
cedimentos praticados pelo ouvidOI' da comarca. 
Jo!i~ Emygdio dos 5antos Tourinho. 

Foriiu remettidos á commissão especial das ca· 
maras muuicipaes. 

O Srt. H~;NntQUEs DE REZENDE mandou á mesa 
urn rP.querimento do r&verondo júiz Jo~é 011-val· 
canti Lins e veio á mesa outro requerimento de 
Jc-iio Antonio de Souza, .e forão amboil remet· 
tidos á commissão de petições . para lhes dar 
destíno. 

O SR. PRESIDENTE nomeou as commissões se· 
guintes: · · 

Para a commissiio que flcn enearregada ~e rever 
os cotiigOil de prnces::~o: Os Srs. José Antonio 
da Silva Maia, Manoel Alves Branco, Antonio 
Jorié da Veif(:t. 

Para ll commissiin encarregada dns represen· 
tnçõcs o propo11tas dos conselho!'! goraes; Os $rs. 
Sellastião do .8ego . Barros, Bernardo Br!liZ•1río 
Soares do SoUZil, AugusLo Xavier de Carvalho. 

Foi introdu.zi4!J com a formalidade do estylo 
o Sr. Jolio Josó LoJ!es Mendes Ribeiru deputado 
pela província de rt:[inas Geraes, prestou jura-
mento a tomo11 ussento. · · 

Continuando a •liscussilo do parecer da com
mlssilo sobre o voto do graçlis, 1• parte da ordem 
do dia no pe1·iodo que diz :-«Senhor, a camara 
doa deputados confiada etc.,» e Jus emendas que 
foriio offerecldas na se~lli'lO antecedente : . disse 

o Sr. Oa•tro Alva-ro•: -Sr. presidente, 
tenho a·eparado que ae dá um tratamento a · S. 
M. o Imperador, quo nuo é titulo, Sd Magr:ste 
l' Empereu1·, fui o tratamento dos . imperadores 
doa rrilncezes, mas nl'io é o do monarchilo consti· 
tuclonnl, ora, permanenta imperador do Brazil 
constitucional: .eomu é que se altera o tratamento 
que dà a constituição? !,.. constituição do imperio 
do Brazil . no tit. 15 cap. 1• art • . 100 diz-Seus 
titutos são imperador c;onstitucii•nal ·.e defensor 
pea·petuo do Braz i! e · tem o tratamento de ma· 
gestude . · imp~rial; como pois se · diz S. M. o 
Imperador? Eu já tinha lido isto na defeza .do . 
Brown: porém como era estrangeiro, julguei que 
não sabia . a · constituição ; · em todos os papeis do 
almirante do Rio dn Prat11 enconLra·se tambem 
esta formula; porém em fim talvez não tenlla 
lido a constituição : mas os ministros de estado, 
e · principalmente notemos, senhores , que esta 
forni'ula -à muito dCI ministro da guerra alterarem 
ou dinlinuirem o tratamento serà isto não querer 
executar o artigo da constituição? 

Nós estamos no Brazil no imperio consLituido, 
temos formuli\S .constitucionaes deve haver muito 
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sentido qnandÓ tratamos de"pessoa tão sagrada. A 
constituição 11êi0 deixou nada de fót·,,, IJU.fl i'O 
dízBr, narla que não marcasse n este rRsp.,lt••· 
Ella manua f!Ue dP. vemos truLflr S. )\![, llllptJrial 
constitueívnol e defen.;ur d•> Bt·azil, c Stl a-sio11 o .. 
manda a const!tuit;!io assim duvemos obscrvnr. 

O Sn. Ltso CouTINHO : -O Sr. dr.putado que 
acabou de fallar nito decidi o cousa nlguma; i~to 
fica assim ? · 

O Sn. P.nr.;:~mr.:-r'l.'r~:-0 Sr. dtlput·Hlo não mandou 
nem emenda nem requerimento. 

O Sn. CASTRo A~;.vARJcs:-Esta formula foi ada
ptada pelo :ninisko dn guerra; se a . camnra ou 
al~um Sr, Jei>Iltatltr"'qller que requeua alguma 
cu usa. 

O Sn. LINO:-Bem vê qne se não póde uizer 
eousa alg11ma sem ter fim. 

O Sr. Augusto Xavier:- Nncia do que 
se tem dito me tem .feito sahir de minha t)pini.io); 
e mesmo o ~·rojecto apresentado não pó.!e ser ap· 
provado, pois que o que estJ\ em discuss:io é o 
voto de graçn. 

Ora, recorr;mendar os emigrados que vierão para 
o · Brazil á philantropia da nação, é verdadeira· 
mente um rasgo tle um monnreba constitucional, 
e pnra que o monarcha do Brt1r.il deve seutpn~ 
olhar, por i~so que aJ mesmo tempo elle é tnt•.1r 
da rainhü de PortuP:al; qualitlades que ~xigem 
nelle toda a proteccii•) e favor ,.ara aquH!Ies qu~ 
aeompanhar·iio e seg11inio a C;ousa de sua j .. v.m 
rainha; d•lqui se stgu~ ver-se a carnara ubl'lga•la 
a responder a este topico. Louvo a Iembrnnça 
di> mflnsrcha, e de algumu sorte t·ecomlllenda 
tambem a philantropia do moru1rcba da naçtl<l 
brazileira. D .,vja elle negar soccorro aus inft~lizes 
que fogem do despoti~mo e se vêni abrigar á 
nação J:razileira? A illu;;tre com missão deix:< este 
de~envolvimeDtO e diz ljUe na approvaç:iu da Jei 
do . orçamento ella procurará descobrir meios de 
soccorro. 

Se apparecerem m.Jios ·enlão é que compete 
não só nomenr· aquelli:S que devem ser, mas as 
maneiras de disLnbuir ei\Le soecorro; porque; se
nhores, em vet·dade, ntio é de llli<U modo d~ pensar 
que todos os emiaradtJS portuguezes mereçãu sue· 
corro do Brazil ·em geral, estuu al~uma cousa 
declarado contra. Talvez uma gra11de parte dos 
emigrados é compc•sta de homens que pegarão 
em armas, o no meio da guerra desertarão e dei
xurão seus companheiros t:xpostos ao dc~poti .. ;rno . 
Qu~m snbe a razão de ><eu proceJimento? Quem 
sabe seus intenlos ~ Quem snbe se debaixo <!e 
polle de mansa ovell.Jn niici estcjiio encar .. içados 
lobos? Quem sabe se elles nos proéuriio trahir? 
.M:iseraveis, ni'io será meu voto um soccorro in
distincto; porém entre elles tal çez hujão muitos 
eonstituciouaes. 

A illustre com missão ni'io podia já applicar meins 
por que em verdade as circumsttmcias dll Brazil 
são taes, que fará muito se .acudir a s\l.all neces· 
sidades; lisongeia o monarcha e diz-lhe que na 
approvação do budget ella cogitará o meio du 
liupprir esta obrigação que a pbilautropia pre· 
sere" e. Ora, daqui se segue no me11 moJc> de pensar 
que todas as emend•ls devem . ser rejeitadots, e 
Sllpprimida a idéa que a illustr~: commissão expen· 
deu de que não quer que nem por sombra se 
r~nnuneie geuerosidade da nação· . Deus nos · livre, 
que ·a nação brazileira .não se apresente sempt·e 
generosa. . 

Ha outra emt.nda que concede um pedaço de 
terra; esta parece-me prematura e inextJquivel ; 
tem a nação esta reserva d•1 t~m&$ promptas para 
dar, ao menos não está d"ºaixo de no~sas vistas 
este terreno com que pofiisnmos desd6 jt'L socc••rre1· 
estes homenll? E' po1· vcntut·n isto p••sslvel '! Por· 
tanto approvo u pnrocer da comm1sstio o rejeito 
todiiB as emendus. 

o s ..... 1\-Inia:- Sr. presirlente, das emendas 
nprasuntndaR 11pprovnrci a ,J, Sr. Uastro Alvares, 
o e111 iil,gtwtln lugar 11ppr"VIII'•:i a du ::ir'. E·met~to, 
na scgnnda p11rtu. Nfio pnsso porém appr~>var n 
nnll111•1a tla primuit·a pr1rto em que cornpl'o·hende a 
mnt••ria ua rt•solu•; :io uu pruj.:cto olfd'eciún pdo 
::ir . Pt!l'rcira Frauça; e n•i•J !J"sso apvrovar esta 
emenda · por.1ue IOtl parece algum bnto d.,sarra· 
soavel que esta ca1nnm Ho · antcc:lpll a faur uma 
promessa. positiva, thl ml)dol 1:om que se pretende 
soccon·cr os . emi14rnd.os pnrtu!:urzes: poi·cpre en
t~ndo que IIÓ:l ufio d~v•mhlS f:~r.et· promessa tlio 
certa c titn defiuitivu sem ltlr muito maduramente 
po11deraJo o que V&lllt/S pr.ornotter e as difficul· 
dadt:s qno poderáõ occorrer no cumprilllcnto 
tl!~,.; ta pronw~'HI. . 

E111 segundo lugar rcprcovo esta emenda quP. o 
illnstre uutor npresent .. u como nasci.la da sym· 
pntldn, qu1tl de pai para r:om filho e de irrniio 
JJI\ra com irmã"; ptn·que quando o)lllo pura esta 
promes:sn eu não a acho ttln conf•Jrme com esta 
cordinl sympnthin, e lltotes ella ma parec11 manj
f,.sttl nntitJathia: pois que estes Sflccorro:l podião 
elles encontrar em qunLI.{uer .ilha 011 prma deserta, 
aonde ttvessem nnuf1·agado. O mai ... r numero 
d~:stes homeus, ou p•.tr sua idad,J, OL~ por sua 
cducaçà••, ou pnr seus habito~ antigos são inca
pazes de cultivarem a terra. 

Ento•ndo que e:~te artigo deve ficnr cnm os mr:s· 
mos tet·mos culll que vein da cntn!lli!i!!!Õ.O, porque 
esta pronlflssa ntío C••mprometterâ ã cama:·a. ::\e 
quuncto se tmlao· da lei du <lrçame"to a camara 
descobrir meios e~ttiio poderá, soccorrer os emi· 
gradiJs da maueir:t qu-,l ~çhar convtmiente e 
pussivel; purém stl · uào achar meios . nadB tem 
pt·oruettiJo, em nada COIIt.promettfl a l\ua honra 
e dignidade: úbservemos a regra de boa c:~ri
dad.: primeiro p :tra o!il . no~sos e depois para os 
estmnhtJS. · ·· 

Mas a emenda do Sr. Erne5to que pertence á 
· seguuda pat tP, ainda que ~6 comprehencto uma 
suppressão das ultim~s ,pall\vrus a que se refere 
a commiss;io, acito ociosa no principio da econo· 
mia e dfl j ustíça que tem sid11 adaptado nos 
Estados·U111do,;; palavras qu•J como uão estão 
explicitas na presente emenda póde acontecer 
n1io set·~tn tomadas mas que entendo devem sup· 
primir·se: ma11Jarei emenda . p at·a que se supprimiio 
estnd palav1·as - Estados-UniJus.- Quando se 
trata de dis.:utir esta lei daremos att.,nçiío ans 
usos e co• turnes ou princípios que têm adaptado 
os Estados· Unido:<, à marcha de outras ditre
runtt:s nações e aos princípios tirados de authores 
que desta mater!a tem tratado: puré!Jl a:;:ot'ol não 
•levemos m.;ttte l'·n•'ii .iá com este principio de eco
nomia dos ll:stadus·Unidos da America. Nós de
''emos ~eguir os principivs seguudo as nossas 
uircumstnncias e do &o ússo paiz . Approvo o artigo 
com a emenda llt~st ' ' partO? . 

O mesmo Sr. Maio. mandou á. mes:l a seguinte 
emendtt: 

<tSupprimão-se as palavras-seguidos e praticados 
pelos Estados~Unido,..-Ll'.(aía.n 

Foi apuiada e entrando em discu'lsào, di~se 
o s ... Va.sconce uo,. 1Z.:ndo) :-«Senhor, a 

camara dos dHputaúos confiada na phila~ttropia 
nacional a favor dos emigrados portuguezes etc., 
reserva para o exame e approvuçào da lei do 
orçamento a descobert-1 dos meio~ para coadju· 
val·os. » · · 

Parece-me, St·. presidente, que esta parte do 
discurso deve pass.•r. tal qual se acha conce
bida, e a fazer·se algqma altel'ltção, seja este 
adiamento-emigrados b~tn~meritos,- de maneira 
CJUe não se cemprehund•io, Sr. presidente, todos 
a qnact~quer ou1igrndu~. A razt\o em f(Uil se rundou 
11 COtllmissti·•, ó ltonl · cll\r-1, ActL,lil' i\s precit~Õilll 
dus quo sulfrem, olns '1"!1 pthluuum pula~ mlllllllllll 

, opiniõus quo 11Óll dtl(~nduruos, o\ nrn diot~am11 da 
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razão, é mesmo o ~rito da nnluróza, mas não 
ú jnHto, uíin é razonvr.l, qun ne~ te favor so com· 
J•l't!hen,l:in tndo~ os crui~r>tdos ; importa l]llll Sfl 
liruilll aos omígrados benemMítos qu(j diJf~uderiío 
a sua legítima ruinhn, o R:io P•~rsoguidos pelo 
Sr!lt amor á cnns.titui<;ilo, Esta f i a npinífi11 que 
vnp;ou na corrlmís>~liO, Ci se dia não est(t expre~sa 
110 parecer; d•1ve attribuir-se a esq.uecimento. Em 
tndas ·as nur;Õ•!B semprtJ os gllV••rnos proteg~•·,io, 
favurec€lrãv o soccorrertio úquellcs que ~c têm 
sncri!icado pelo seu afinco lts instituições horno· 
g .. neas dOs respectivo:~ estados. Se por exemplo, 
::ir· presi•lente, o autor dtt thfloria das cunrle01· 
•:onrl.encias e bonhomins so mudus~o pa•·a Hes· 
P~!llha, não tei'Ín benigno at·,.Jhímentro, niio r·rlco
liP.ria soccurros rle Femanrlo VII? Sim·; isso ó fórn 
de tJ uvida. Soccormmns J.H•is, senhores, ~sses emi
grnJosvirtuosos e bt:nrm1eríto~, sobre quem pesa o 
sc•·ptro dos tyruunns, p .. rque não tiv• ·riio a b11iXt:ZI, 
mio Ct~Illmútterão a ind1gnidaJe de faltarem ao 
!h!U juran1ento, pol'que urniio de c:oraçiio as íns· 
tiiuições livres, pre:~ta-se·lhes todo o auxilio 
compaLiv<:l com as u•.ssas força,;. 

Estas succint,•s reflexões exclue:,l a emenda. 
quo nega o auxilio a~>s portuguezes elpignt•Jm;. 
As mzões em que o Hlustre autor dn Clf\endn 
a e-tenu pura a suppr•·ssão de>~ta partH (lq dis· 
curso, uão me parecem acrrtada•, e uté de certo 
ruoJo pouco aíro~a á comrníssiw, por í>nppol-a 
menos zelosa dos mtm·l"s.-es nacionaus. Q11ería 
por ve11tura a commisllão favurecer os enoi:,:rados 
portugue:zes com prdon•ncía aos ci(ladii .. s brnzi
leiros '? De certll nii••, '!!la r.-s.,rvº" par.u a lei do 
on;arne11 to o exume d•lS me tos.,. COIH •tli(J se rt:s· 

· ponda á esp•:ctn1;ão do tbrono, minístraudo algum 
sc•cc"rro aos emigrados Lá depois do exame das 
uossa.; rendas, e das nuílsr!S desp~>zss, é que ba 
de a C(ommissilo re~pt>ctiva averiguar se póde a 
nnr;iio fazer o que e~gll a sua cli~uit.lade e re
rommendão os s~lls mteres~e~. N:io ~., supponha 
que a commissiio quer rpw, C!' DI prrf,.;re .. cia aos 
iJrazileiros , sejào s .. cccrridos os enJigradlo:; p:>t· ~ 
luguezes. não quHr a <:ommis~:'oo •.rue . ~" ·privern 
Cl$ bt'a2iHros (!e Mnglt e Macaeú dos auxili .. s 
que a hurl'anidade rPclnma e o pacto . social 
ordena; ma» ess<:s nux.ilíuo~ niio podt!m t .. r lugar 
seuão •!as svbras que restarem depois .de fe1tas 
as desp.!:r;u.-: publica,;. 

Quª;, to ~ o,menda do · Sr. l\1nía que ptldo a 
suppl'es;;iio das palllvl'as-principios eco,.omicos, 
r• de justiça S•·guí'o.los e· praticados pel(oS Estados· 
Uníd• ·S da Amrrica SPpt•j lltl'ionnl, que se at:bf'io 
"'" circurnstanc1as i .. lentic"s {ts n11ssa;;,-nli.o sei 
como poderá ser ndoptada . . Está reconb~cido que 
até o pru~"ute n.io se t.,m oJ,.scoheo to um mt!· 
thodo de culouisaciio superinr aos Estat.lus Unidos 
da Amerícn oln Nort.,, o convém que a c·•UJnra 
emítta já n sua opinião n este re:<peito. Estt\ 
explícita declara<;iio pódo orientar o guverno em 
mat.,ria de coloniRaçãv, no que tem seguit.lo .até o 
presente o paior. 

Em VP.rdade o nos~o governo tem mandado 
ví1· da Europa colonos com · enorme:; despezas 
puhlíc 1s, e 11110 nppareci!m taes colnnns, uem 
!lelles so colheu bcmefid•> algum. Os .Estados· 
Unidos têm visto crescer sua riqueza e pru~pe· 
1·ídade com ricos e industriu~os col01ios, sem que 
para isso tenhn a nnçã,, despendido um reod. 
Manifeste-se j à ao tbrono os sentimentos dn c uma· 
ra sobre este objecto; fique o governo inteirado ue 
que outro deve ser o systema. t.la colunisaçào, para 
o qual nenhuma ren.l:\ publica convém desti11ar-se. 

E• de esperar que o governo ponbp ter;mo a 
cs~a ruinosa idéa de . colonisação, reconhecendo 
a intenção da camara. · . 

A· vista do que l~vo <lit•), é forçoso reconhecer 
n uecesshliitle da,; expr~ssões, quo o i Ilustre de
puto.tlo o Sr. Mail1 quer supprimir. Elias vii.o 
Jlltllirar o ~-:ove1·no ele nosstts l<lélls sobra cnlo
Jiillact1o. Yuto pois p~lo pnroccr .4!1 couuuissão. 

O Sr. MnrUxn. '1<'J:OAnc1~:~co :' -Levantc .. mo 
pam sustentar· -esta- parte. do vnto tle graça~ 
oll'lll'ecidn (Je!n c"mlllissão . Tratarei sómento de 
faz•·r pequllnOs additament"s para tornar· a 
materia t.ln conlmiss,ío mais e~clarecidn, ou 
pela minha lrlmbrança p;~rn Jr.~truir as duvidas 
•JUC su apr•1Sr:<nt~riio. P••q;untat'•lí a"s m•JUS illus
tres c"ll•:giiS rec .. uhecem · a existencia da pbí· 
J.ontropia l!f!t:iorrnl para com os emigrados por
tugu ezcs? Suppouho que sim; mas nà11 te;n s ido 
gr·and(Js e HUflicientes os auxílios quo se têm 
prest·•do: dt: faeto ·é publico que OM beneficios 
feitos nã" tem siuu sutlicieutes, pelo seu quan· 
titutivo, a aliviar as d~sgra•;as de homens des
terrados de sua pntl'ia. Se vós, senhores, co
"heco:is a philantr .. pia nncionel, Sd vós concordaes 
qu er t:lln niio foi SlllliCi•:nte para acudir ás 
d.-l'gr•u;as de honrado!! detiler•'Mlos, cu vos per
~untarei, que ~()JIIOS nó~? R>:presentante:s da 
nou;i'in ; a nação ó úign•• de· elügios pela philan. 
trnpin de seus r<pre:;tHotautes ; e não quereis 
coucoo'l'el' com a na(i!io para o mesmo beneficio 
q1tando este seja p"ssivel pr .• ticar-se? Seuhores, 
eu vos pe•iO, trau~portai · vos a paize,; estrangeiros ; 
n partai vos LI" go)su . das delícias, pas~e por vós 
<l que lhtls suecetle; supponde um homem <rue 
está preso a· vós pur laçns d•l san~ue, um homem 
que fali& o voss•• proprio idioma, um homem 
que ó regídJ p~lo~ mesmos princípios religioseos; 
contai o qu~ se passa em vosso coraçsio; não 
symputhisa ellrl c0111 um Ante· seu semelhante, o 
qu<l falia a sua líugna·? Taes siio as circum
:;tiuú:ia• em <ttHl n{)s acbt\mos ; transportai-vos aos 
inC·:lí~es, mas ben .. merítos portug-ueze>J, ve,lc:-os 
!aliando a VnSS il · língua, pr~SCJR a vós IJrtl' l11ÇOS 
de snngu,., opprimidus, f:sposinhados sob o peso 
dols dü~g··a.;as e po)rque? Pelos me~<mos princípios 
que vós mesmos professais. Dtzt:i-nw, o vosso 
coração não p>\lpita, não anheh& . por obvbr·lhes 
a desgrnçd? Eis I) que dirigiu .a commissão. 

Ella recnnheceu u · que dev1a h1z,.r, que dovia de 
miius dadas concnr1'tH' par., alliviur as desgraças 
desses · iuf,.lize;; . mas ella pão vii1 d~clarados os 
m~io~, antes de uma lei de vrc;amP.nto, rtii:o sabe o 
mo.lo, mas suppunde que depui~ de apresen
tada ·a lei do urçllrnento , que depois das 
economias · feitr&s, qu·J ,J~pnis d~ cogitadus os 
meios de condju v ar a POI'tuguezes beuemeritos, 
que s e offt!r,.,ce :í commi,;sàn um meio facíl sem 
gmvar-uos de hcuefi~iar, oJivid111do a beru di!llas, 
as econoouias do pa1z; úízei-me o que se l)ppõe 
rl {1stes bo:n•·ficios '! A commissii:o estalleleca-o::; 

. de ann•l em anno~, p\or<.1ue a camara n•io es· 
tabelece 1·~ndas e despezas soniio de annu em anno. 

· Ntlu seria facil espa1ha1· p~la,~ pl'OVIncias, algum 
úessoJS · benemerit"s p•ortuguezes, ond<~ os generos 
são mais I,Jaratos ? A illustre c<~mmi~stio niio 
dl;l\ibtH'OIL sobre os rneios, quando clla reconhecer 
a JhlSSibilidade de o f,,z"r, uü.o só o CarL\, .mas 
dcr;larurá o modo de beneficiar. 

Agora passo a correr ulgumas das emendas 
qurJ .nppareceriio; diz·Stl qu" talvez vii·• compro
ruett<':l'·Stl os il'!terflsses dll Br:tZil com Portugal ; 
bemiliciar df'l>gr oça•los de um · paiz compromette 
a nação? Querer meltel·.a nos n~gocio:; de p,r. 
tugal, arruncal·o do nbysmo ·. de desgmças em 
que se acha,· r:rantel-o no goso de seus direitos, 
poderia . ~e r que assim fosse; mas aliviar n estes 
b" uerneritos portuguezes é compromt!tter? Mas 
diz·so, a nação t~:rn outr·1~ medidas a tomar, 
tem os desgraçados de Magé ; isto hl\ de ser 
considerado peh commissão ; a primeira caridade 
bem entendida principia por casa. A cot1missào 
de . bu.ljet ba de lembrar os meios de prevenir 
as de:<graças de Magé e Macacü, isto é, a des•. 
trnição das causas da<' epitlemias que demais, 
cnusas sempre continuadas. 

Disse-se qne nem ltwemente se promettesse a bem 
dos emigratJ,s portugut>zes terra:; da nno;•i••, mas a 
naçiio duvhll•r:'t fa~ct· bem ao~ cmig.·udos '!A nação 
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que se eomp'adeee dns snns desr;:raças, que snb· 
tõcreveu além •loB rendimentos, que pa~Q. h\ nos 
o 11 tros paízcs ? . Quem podio Qllll se Jh~s dés~e 
tr:rra '! . Creio que níio se trata dP. faZP! df:S 
em igr.tdos porLugueze~ colo,,os ; ~e e !los nu o sao 
colonos nüo sei que se po:;sa applíc11r terras para 
elles. · 

Quem nos disse. que mudando-se as círcum
stancias de P•Jrtugal, niio possa sua joven rainha 
occupar . o throno estabt!lecidu por direito ? For
çaremos estes homens a ficarem . aqui sendo 
colonos? Temos terras, que não sabemos o modo 
corno havemos de da•·. 

Passarei agom a considerar a outra parte do 
parecer, relativa ao trafico. Disse um íllustre 
cltputado que se accrP.scentasse a expresriãO do tra
fico. A commissãoj1llgou mais prudente uma opi
nião geral; o tratado está fdtl1, niin sei se bem 
ou mal; dizem que o nosso governo fui arras
tado ; mas eu digo que não; o objecto do tratado 
da suppressão da .escravatura foi um objecto 
considerado na constituinte, em uma se:=são sec 
ereta, se se devia. seguir a necessida,le do pôr 
termo a .este trafico; depois tudo o quo se fez 
uiin foi . senão o resultado da medida poudernda. 

F'allou-se emtim que bastava simple~men1e fallar 
em lei, sem fallar na valavra colonisaçno, eu niio sei 
s•mrio dar o terrno technico,e esse é c.,Jouisaçiio ·? E', 
h a colonisação na França, nos Paizes Baixos '1 lia; 
riem eu !lei qual é o motivo porqu•1 uào haveruos 
usar dos mesmos termos, que s:io os terrnos 
verdadeiros. Ultimamente pede-se a suppressiio 
das palavras Estadoa-U •. idos, que estão ,.lll iden
ticas circumstancias, o~obre í~to n•1ú Íttllarei. 

Ha outra emenda, que julgo do Sr.Castro .A,Ivares, 
para em lugar do governo pór-se a palavra
naçii•l - a commissão lembrou exprimir-su pelo 
mesmo termo; sobre isto níio põe a commissão 
a menor duvida. 

Agora . tenho de trntar uma ma teria mais in
tensamente; por isso cr~io que ba a!gun1as 
opiniões diversas. Dever·SA ou não se dizer, 
dar uma lei de colonisa.;.ão? Passarei a cousiderar 
esta ma teria. $r. presidente, · eu sou da mesma 
c.loutriua de Malthus, estou inteiramente ·persua· 
did•1 que a lei da reproduccão da especie humana 
segue uma pro~re!!sào gP.omctrica, assim como a 
lei da produ<:ça.o das sementes; donde resulta 
que · pas$ados . difl'erentes termo$ a populaçiio 
dnpliea, tripliea sobre sua existencia, por conse
quencia um dos meios que ha de promover a 
população é conservarem-se os princípios dellll 
em tod ... o seu vigor, fazer com que as garantias 
sociaes não sejão cartas de recommeudaç;io, por 
isso que della resulta a prosperidade e felicidade 
de um povo ; a prosperidade traz o superfluo, 
e o superfluo traz a · necessidade de uma compa· 
nheirn, a · comp:mbeira traz .a existenci.\ futura 
da vida ; -mas esta lei é das socied•1des que 
chegarão a um pouto de engrandecimento, questão 
no termo medio desta serie progressiva da sub
sistencia da população; mns nós, senhores, ·que 
temes um terreuo extenso, um terreno vasLo, não 
poderemos combinar os principios de Malthus 
com a coadjuvação da ·parte dos governantes? 
E qual é o . meio? O meio é volver ao methodo 
antigo .de colonisação; tornai o governo verda
deira autoridade, · para vtrificar os contractos 
entre os colouos e os que mandão buscar, e que 
os ·querem para ~;eu serviço. Que primeiro con
corre a criar, estabelecer sociedades particulares 
do colonisação; desta fôrma não só temos sal· 
vat.lo a uação c:le despeza inutil, mas teremos 
Utnll colonlsação util, homens babeis em todas 
1u1 art+<a e em todas as profissões, é assim como 
t11moa dito, que a America Septentrionnl llhnu; 
dehuixo duNtea princípios é que ternos de estabelecer 
eata lu!. 

Mundnr;,l nmll emondR com as pequenas mu
t.IIIIIQAI 1{1111 .1111 C)lllllrom fll:&Or. 

cc Accresi:ent.e·stJ d~:pois da pal•lvra-coadjaval-a 
-nrivll~ivamente em benetlci" qos beneq~erít~s, 
-E111 lugnr da governo rliga-sa-nação.-Marhm 
Francisco Ribeiro de Anàra4a. » 

!?oi apoiada, e pro,;eguiudo a dtscussão, disse 
o Sr. Ltna C ou t1nho (lendo):-A camara 

•los dflputn•lo:; confiando na philantropia _nacional 
n favor dos emigrarlo~ portug11ezes, .'CUJ:l bene
volencia reserva para o ex•1me do orçamento e des
cobr~rta do,; meios etc. 

Ha na vida humana posições ar~u~~os, nas q!l~es 
o homem se 'vê muitas vezes obnga•~o a llec~dlf. 
se por uma austera razão contra os t!entímentos 
do coraçãll ; tal é o estado em que presentemente 
rue vejo _ 

DP.sejaria soccorrer, f•woreeer ~omens. q~e Sa·l 
conformes commigo e cJm a ~aç_ao braz!leua em 
sentiluentos de liberdade, deseJarta como homem, 
que schass~m em nós todo auxili~ . e todos os 
soccorros, o até <li ria todas as commlldtdades ; m~s 
como legislador, cnmo membro da representaçao 
nacional, como zelador du seu sangue e dll seu 
dínhdr<l, poderE:i conco!dar. no que 9ue~ n com
mis;;iio? Quando a naç11o VI v e na . m1serta, o .I! a 
pobreza? Que:: dirião meus conlltl~uintes ? Nos 
JH'io temo:~ p:'io para comer, e vós 1~es dar esse 
ntesmo püo quo nós temos, e r1os de1xaes morrer 
de fome? 

Eis-aqui r:stá a ~ensura que fari'ic•. meus con. 
stituiutes. Sr. pref'lllent.e, tem ~e aqu1 fallado ao 
t:oraçiio l!Umano, mnneJado afft!ctos ; e de íac~o 
é um. "'rande partido o do c.rador que maneJa 
affectos "e qu., fnlla an coração do homem; qunn,do 
pelo contrario aquelle que falia_ a austera li_n
guagem da razão e da justiça, uao agrada mutto 
~to coração .do homem, choca-se, e fica_ parece 
que arripiado d:1 }ioguagem au11tera da ~az~o ; mas 
o hom•:m philosopho, o l!OIJ!.em de JU~ttç~, faz 
ceder n sentimento do coraçao á boa log1ca, á 
boa razão ou á austera doutrina que se lhe apre· 

· senta; tal é a dvl!~rjn!L que quero propór. 
ComQ, Sr. president", um _home~n ~ondo pobre 

tondo filhos, ·e niio tendo se!l~o meiO pau par~ su~
tenttlr a su•1 nume·rosa fam1ha, dará esse me1o pao 
aos estrangeiros que se apresen tiio á sua ~orta? ;A-1-
guem. fará isso? Creio q1;1e ninguem. E doutr~na 
do D1vino Mestre; a cnndad~ deve começar por 
nós ; primeiro nós depois yós. O Brazil pois tem 
dinheiro, tem poss~s, tem. rtquezas parn desper· 
diçar com estrangeJros, amda que esses estran
geiros sejão concordes comnosco nos mesmo:> ~en· 
timentos da liberdad.: ? Aqui, S1·. presidente., n.ão 
temos senão chorat· sobre a ~:~ua sorte e de~eJar 
uma melhor fortuna a Crlses nossos companhetros, 
porque emdm nil·• podemos socconel-os, porque 
nno temos. · 

Diz a commissão que se guarde isto para o 
exame do orçamento; mas o que é que se es
pera quando tratarmos do budget? E~pera·se 
achar sobras ? Já o meu amigo bem disse que 
quem deve nunca tem sobras, e aquillo que so· 
beja não pertence a nação, pertence a. seus cre· 
dores; que diria o meu credor que v1.sse que eu 
tinha algumas sobras, e em_ vez de 1r pagar a 
dívida . fosse da1· aos · est1·ange1ros ou aos ~obre.s? 
Diria que não era capaz de se me fiar dtnhe1~o 
segunda vez. Orn, eu creio que com isto. que d1z 
a commissão uão se contenta nem aos emigrados, 
nem mesm.:> 'o throno fica satisfeito com esta res
posta; a meu ver é uma ·resposta ilh1soria. 

Que quer dizer se ficarem so.bra~ '1 E se ficarem 
sobras não serão para a appl!c~çao que. n uossa 
lei a arca santa da nossa alhança, ~x1ge para 
a . 'manutenção dos soccorros publicos, para os 
brazileiros tniseraveis; aqnelles que não têm de 
que subsisth·em · ella garunte os soccorros pu· 
plicoe. Pergunto' eu, que soccorro~ publicos tem 
o governo prestado á.quelles mend1ga_ntes e . des
gmçados br!lzileiros 'l Que etitabelecmJcnt•Js de 
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beneficencia tem elle uzado ? Que meios de subsíR· 
tencia tem dado aos pobrcH ? Até o prcso.nte 
ncnhnm. 

Um facto acontecido na noRsa historia hn tres 
annos, cnm a dcsgrnçnda província do Cenrf• que 
pelo brar;o do Omnipotentf} o peln brur;•> de uru 
despc.ta que era n:inistro ela gue!'ra ; por esses 
dous braços foi nquclla pruvinci&. destruída, e qual 
foi a recommendnç:io a llSta camal'a ? Excito u-se 
a philantropin? Não, Sr. prnsidente: e o que é 
que houve? Levantou-se entre nó~ o sentimento 
da humanidade, o sentimento da philrmtropin, e 

-cada um dos deputa.-Jos quo tizou ,se em um tant•> 
para soccorrer seua irmãos do Ceará; mandou-se 
e11se soccorro, e o senado fez o mesrno, e o que 
aconteceu? O ~;;overno comeu para assirn dize•· 

. o nosso dinheiro, foi entregar a um .capitão IIS· 
trangeiro, a quem se pagou de frete pela fariuha 
da Bahiu o dinheiro que se tinha t1rado. nesta 
casa, de modo que os pobres cearenses 111io co· 
merão o dinhr:íro. Eis-aqui o que fez o minister!o 
transacto, Joi desta sorte que prestou os soccorros 
publicas ga1·antidns pela. constituição. 

Ponh•> do parta .as vi:ltas politicns, qu11 •le 
fac:Lo têm muito fundamento, com o que Hc P•lll· 
derou ha pouco; mas não se pód•3 duvidnr que, 
não digo em geral, muitos portuguezes querem 
ver o pendão· da liberdade além •JO Equador, e 
do Equador para cã querem ver n escraviJ•'io, 
niio no!l · olhãn, e não olhão esta terrn · sen:io 
como o . SP.u Bmzil ; . por isso nii.o duvido que 
muitc1s sejão liberaes, e que muitos scjiio vtlr· 
dadeiramente uossns irmãos ; pnrém •le cem n:i•> 
sei se poaerei co!l!ªr qc~, e em.fim deixemos isto 
de parte. · 

Fallo sineernmente, sou um homem philnnt•·o. 
pie•>, sou ci:lndiio do mundo inteiro, ·. sou um lh1· 
mem livre e •Jns•·jo qu~ todo,, mundo :seja li vrP,, 
mas se discorro sobre o nosso r:stn<lo.de fiuanças, 
vejl) que é incompatiYel com esse sEmtirnento da 
comm•s•ão, e tudo qunnto so disser ao thrrmo 
são respostas .úvasiv l:l; e perguntartJi n .Asses 
emigrados se é que r.1t1 escntiio nestas g.dc:rias, 
ficarãõ elles mesmlJS satisfeitos ? P•1rquede certo 
eu niio espero que as haja, e quando as haja 
seri'io p•ua as necessidades da naÇão. 

Vamos · a outro_ m•Jio que aqui z;e sustentou; 
não se querendo despender dinheiro, e !aliando· 
se en1 muita mate1·ia pbilantropica, disse-se que 
Ara melhor dividil' · as terras, mas já um illustro 
deputado · dis5e que elles nüo vinhão para ser 
colonos : são emigrados que de\'cm vvltar quando 
as ccmsas melhorem. Demais creio que o i Ilustre 
deputado, jà nesta camara na legislatura passnda, 
disse que estas terras pertencião a nós, a uoesos 
filhos e a nossos netos, erntlm a nossos vindouros. 
E como então dispór .de uma terra quo é perten
cente a nossos descendentes? Enttio dívidamns 
as terras entre nós, e aqui estou eu que não 
tenho um palmo de terra, senão o local de uma 
casa que tenho na Bahia. . 

Este meio pelo qual o illustre deputado quiz 
que nos mostrassemos philantl'tljlicos, não era 
sufficiente, e como hnmens dados a empregos de· 
licados, carreg.,dos de mulheres e filhos, hão de 
ir cultiur n terra? Aonde os bt'aços, os bois, 
ins.trumentos . e outt·as cousas que necE~ssaria
mente se lhes h11via de dar?· Eis um despezão 
immenso. Portanto, não é só di:>.er dú -se-lhe um 
terreno ; o terreno não dá sem a fadiga do hotr.ern, 
e sem os utensílios ; este meio acho-o imprati
cavel. 

Quanto a esta parte · não acho outra resposta 
senão-<< Senhor, vós bem sabeis o miseravel e~
tado em"que se acha o Brazil, com umu divida 
de immensos mílhõell, carregado de tributos, e 
tl'ibutos muito mQus- » por eonsequerieia se esta 
nação não tem para a !;ua proprja l!ul:Jsistencia, 
como poderá dar subsistencia a 'estrnugeiros? 
Nós sentimos a sua . so1 te, fll~llmos votqs pura 

que melhorem de . fortuna essas nossos compa
nheiros, o se nós tiveKsemos com que 011 Roccorrer, 
ns soccorrcriamos, mas no estado actual não po· 
dernoR. · 

No~R devemos fallar uma linguagem séria, uma 
linguagem verdadeira, nada de respostas escapr•· 
torrus quando Re ralla no thr•lllo ; po•·que pela 
resposta que dermos somos obrigados ; ··e já um 
illu,trc deputado di~se ·que o governo podia 
tambom abusar destA nossa exprcs&!ão, e eu nesta 
parte · tambem concordo com ellll. Este ._ é o meu 
voto. 

Quanto á f~~oltfl de bruços, necossaria conse
quencia da extinc•;iio d •1 escrav•1tura .(leu) jâ a il~ 
lustre commissão cnncordou na mudança de go
yemo para a nação, porque de facto os inte • 
resses são da nação brazileira, e não do go· 
ver no. 

Quanto á palavra colonos ou colonísação, ·não 
a acho tão. dum; porque 11 palavra colono no 
seu sentid•> g•muíno, é um homem que · s11he de 
sua patria e vai habitar outro paiz, e isto . não 
quP.r · dizer e~cravidiio ; todavia abusou-se desta 
palavra, e pnssou para os ·colonos da Ameríca a 
título do escravo:~ por um abuso, .por consequ.encia 
nús :~qui devemos fall~tr a linguagem pbiloso
phic·•, e não nós emba1·acemos com ubusos. 

Tem-se aqui !aliado sobre a cvlonis11ção, e posto 
que me pareça · fóra de · lugar , tambem direi 
ugora alguma cousa. 

O verdadeiro · movel de uma colonisação são 
B>íbias . leis o g<lrantias individunes ; · porque . '5e o 
individuu ncba isto n:l sncie:lade para onde vai, 
seguramente todos concorreráõ, e de qüe servem 
Jeirl de .colonisaçiio n'um paiz .onde so não guar· 
dão as garanLias, onde a cada pa~so seus bens 
sãl) _tirados. a sua pessoa é preza sem culpa 
formada ? S•!gurarnent•J nenhum individuo concor· 
rerá para o ll••sso paiz. 

Sr. pl·esidente, 3tl os colonos têm concorrido 
para a Amet·ica do Norte, uão é polus suas leis 
d~: col•mis~çülJ, ti_ pela liberdade que lá se goza, 
é porque é tlm governo recto, e justo, e moral, e 
n1io paf!l _o Brazil, aliá~ paiz a111;ifero, diaman
tino e fertil Qm producçõe:o~ auimae'l e mineraes, 
é pois em .::onse,]nencía ctesta liberdade constitu· 
cional . da America Meridional que ·para Já · con· 
correm · colonos, mas aqui que vemos nús? Um 
estrangoiro que começou a ~sc1·ever a favor da 
liberdade e da ·conRtituição, q~e foi . o Chapuis, 
e que aconteceu? F .. i itnmediatamente mnndado 
agarrar, e mettid•J n'um navio e deportado. 

Outro que veio, que derramou o s~u sangue ou 
se expóz a derramar Reu sangue, que tem çl,ous 
filholS no Brazil na:~ .fileiras do exercito, a · este 
homem tirou-se-lhe n patente de brigadeiro; e 
cordena·se·lhe o sahir do imperio do Brazil, e 
porque ttt'io embarcou no mesmo dia, uma pol'
ta•·ia ao intendente para o mandar agarrar e 
metter a bordo. Portanto embot•n sejR o Brazil 
diamantino, SP.ja tudo quanto quizea·em, sem li· 
berdade não vern cá uenhum, · hiio de ir antes 
parn os desertos da America Ingleza. 

Fa!lou·se da população que cresce em propor
ção geometrica, e calculou-se a subsistencia em 
proporção aritbmetica, se a população pôde se· 
guh·-se pela forca da natureza, se isto é assim, 
deixemos ir o Brazil pela mesma maneira, haja 
liberdade e cons.tituição. Mas diz .o illustre de· 
putado, isto é bello .pnl'a as naçõ~s que estiio 
em certo grau . de população, como se esses pai· 
zes fossem povoudos pela natureza ; porqut! o 
illustre deputado concorda que emqunuto não 
estão nesse ponto, são precisas leis de colonisa
ção : n9.o sei se houve · lei de colonisação pa1·a 
a Europa. Nós vemos que na Europa, aonde 
havia liberduda havia populaciio. e aonde havia 
tyrannia, h•tvia deyastàção. A Grecia J:>:OVOOil·Se 
pela . sua liberdade e phí\nnt•·uJ•in; Roma · da 
mesma sorte, e por sua~:~ conquisttls, 
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Eis·nqui comel se fnzüm as populaçÕI\11, se acaso 

niin nascem f~ ilnR, u nntur•·r.n P. quem as fur., e 
o homt>.m !la iillll parte r11io fnz sliniie.• rnoddi~:ur·, 
o tJ H ~ Il m .. dillc :aç~n <:o reRiSlt: C:lll lronR lei-; o 1111111 
verJnd1•ir11 lilll'l'lladl:. D ei x .. rno-II <J!I rlo lei dP. 111)
loní~ae;iio qur. <Jil•·r· cli7.•·t· n gon:rno it,fluinclo tt'u ·,:a 
lei de co!unÍlHl.•;•io '! O tltlit ó quP. nós t e1nns 
vist.n 11 este r·espr: il"? Culoui:>uçit<J ele buy.-.ur:tus, 
S(J!Jado~s d 111nis R•.rldndfJs, n .••stn lrc;rio tio ptts
snrln n:io nos h11 U•l abrir o~ o1lrns? 

Emfim, cnmn isso ó rr•sposta :\ falia do thr11:,o 
niiiJ me rmporta, qna11tlo se tl'fllar dessa lri hei 
de votat· com todas mil•hns l'nr·•;as contra ,,lJu. 

Sou ue p!lri:ccr quo St: suppnma f:Ssa parte, c 
que se diga ao tl1rono que pnm Sllpprir a falta 
de braços, e povoar o irnperio elo Brnr.il, 111ic• lm 
mais .Precisiio sen:io du b .. ,,s l~rs, e 1!111 t.nda;; "s 
ruatP.nas pcrfc::ta libHrdade e c.>nstJtu:ç1io, entii11 
o Brazil se povoará em 11111itn p11111.:n te·nq.o, ~: .-ta 
dev·e ser a rr:sp .. ;;tn; salvo Rfl gnnr·em c:h:u11 ·•1' 
lei de colouisaçllo li algumn llli que dê força a 
tratados qwJ pr(Jpl'ÍP.tarins brazileiros h>1jiin dú 
fazer com esLrnn~esrns, ruas a isso I<U nfin cl.amn 
lei de colonisuc;iio, chnmarei lei de vignra•· con
trnctoH, 11 esta 111~511111 hli n a que ha na Ame
rica Iuglcza, i ti tO é, lfli de vi:;:nra1;ílo ele C•Jnlrnct""• 
n dessa .. pinir'lo s"u cu, qne! fn•;amos um tribunal 
pnr 1 vigiar uo cu:uprimeut(l desses cont.rncto!!. 
Ei,; o Aleu parecr.r. 

O S1•, PuuJu. o Scn~•~ : - Tcm-,;e discu 
tido esta parte da re,posta, e a mosnHl impiJr
tnncia qu,e t ,;m a~·parecidn na carnara, appareceu 
na cnrnmiss:ico. A · COirJniÍSSiiO rdl•:ctin e p•:nson 
que tinha r .,digidu n sua proposta Jo modo ulil . 
á di~nid1ide:: do Brazil. Cnlllo ~:sta parte t~m dnus 
c.bjt:<;tns, cr.lonisn<;iio e emigrados portuguezl)s, 
!aliarei prinwiro dn coltlfli,;nr;:io. · 

A connniss;ic. recouhec•: qu~ pão é uma l ei de 
cnlunisae;ào tJIH! h a d•l (ll'lllnOV•·r a popnl:lç:io do 
Br:ozil, a comniÍ~s:·,o reconhec•: qno srio b .. us rns· 
titui~ões, e recoJihecl! tsmb..,m que nu estudeJ . em 
quo ~e :ocha a acpJ!~I l••gilllaç:io, ó mi~t. ·r uru11o 
!ei (jlMlqucr para se r;x.,crtt·oi'P.rn us instiLníçõ .. :;, 
a prirurnra buS•: •l prilncira · condi1;iiu . elo crCSt:i
llleiJto dtl pe'JJUiac:io ":io buas instituiçõ~s pra
tiças, c n scgur!dl!. conctiçiitJ é 11 Jrgisinlji" •JU~ 
assegure ao~ vmJouros t>ssas garanti es que :;e 
aasegurão aos ~spcc:ulaJor .. s. 

Ei:; o que a COIIIIIliss:io tev.l em ·visltt, niio 
poJia ft&llar dn>~ ín,títui~Õ~s, •·llns th•:oricnmente 
existen1, de fnctu lu'lo de •·XI~tir ; .fluis n1io se 
devia jí1 dorr o titulo dessa l··gishu;:in, eu oligo, 
a commissiio .entf'lncleu o cnuu·urio, devo clur··s•! 
o titulo diJ colunr ,onr;•ú' pelo •·X·""Pl" que t•.:m· 
havido na hist(ll'ia da colonisnçl1u úo Brazll, c• já 
o St· . •leputodo iufc::ri,, que uo tf!uopo anti~,, 
do go\·erno servia sú úe utilidade a alguns, fl no 
tempo dol actunl governo servia de utilidadu ao 
despotismo . . 'l'odaM e~sas colonisa•;ü~s do novo 
governo têm pczado sobre o seu e~tado finan· 
edro, sobre llloralidade, e nós VP.mos quu ijttasi 
todas têm siclo buyorretas tll'mac.las; vimo:! as 
sccnas de Junho do 28, e alguns que uão ·vierílo 
arm:tdos, que. !le têrn de1·rnmado F.:m alg11mas pro
víncias; têm Jeito despczas e causado c.leficit, ao 
menos na província .de S. Paulo lizerão ur11 de
ficit que filiO havia, c tém feito outros maiores; 
se . é assim q ne teo1 marchado o governo, como 
se havia de faze1· para lhe annunciar o erro' da 
:;ua marcha. 

A commissão haVÍJ\ t•e;;ptJndf'lr evasivamP.nte •·U 
dovia deiX11r de enunciar a ;ma opinill·•? Cun· 
Y~nho p • .~is que se Stlpprirna a ultima parte qu,l 
úíz : " circ:umst ·•ncit\S ideuticas '' porque de f11c:to 
o. Americil tio Norte esteve em melhcerds circuru· 
Rtuncias se111pr~, n Arnerica do Nort•J u:io teve 
uunca · a de~ graça de ter um . governo como o 
110:'80. . 

A commiss~tl rec·,nheco:J I}Ue o melhor meio 

para a colonisação •\ o estabelecimento do hnnR 
IIIHLituíçÕIHI prntic11~ o fírm•lS ,::arantias <h líh~:r·· 
cladv. publica; rnas enttJrrdcu quo r:t'a ntJCC!I~nrin 
urnn [.:i, o nii.o hflvh outro titnlo que sa lhu 
dar. 

Pns:<ar·r·i ít s o,::nndn part''· A co•umis:Hirr niili 
consnlt •ll so•IILirunntus clt: ·cnrur;.ii.eJ, mio~ qui r. fali ar 
fts tmixciolil dn C•lfllaru, cousult.ou a dlgui,Jaolfl da 
lllllitio . A r:ornrrrisAI'liJ llilqn~CSil · R•l qr1c os pfJI·trl
gu .. ;?.rJs t.inl11io sido llolRr<••S ínillli:.(o.•, quiz nban
durrnr esta iclóa, · é vrrtlaJ~ qun por bastan1r1 
lP.mpo sub::~istinio r.:~tre Portn~nl e o Brasil 
Gssas idéfiS, propri ~•s de urn p"v", que snhr. do 
juA'o de out.r .. , o pr>\'O da Arneriea do Norte 
Hncr1dio o jugo Ira 111uis ele GO annns, e ainda 
qunnd•> ·um nrneric: ·mo fallu co111 um inglrJZ :linda 
s" lembra quu s.,ffrert f,!l'rns. EstPH St:11tim1mtos 
lr:io dH durai' mu1to t1Jr11po no Brar.d ; 11:ns a 
cnrnmiRsiio rsr1nm:r.n ·s•: delles, e cnnsultnu só n 
sua r·ar. •i·• · Ella. .n:iu sube. •JliUI l•lln sido a mnrcl111 
elo governo, ·u a rn•m ver 0:1 cnrrsdhflirus da 
coróa ·l!rrar:io em niio darem mais alguma bnll e: ; 
p .. rqnn clir. - s~1 sómen te que :;e c:orrfia na piJilau
tr"pÍI.I ela camara . A . comn1iss:in viu q llfl rdiiJ 
tinha tlndos sufficient•~ s para eutrar na rnarch r1 
do gúveruo, · só St! .. ua consultn~stJ ptlriodicos ; 
llHb a Ciltllmiss~iu f11ilava em nome · t.la cnmaru, 
e d~\·ia ter bases nfficiacs; por conseqnt:ru:ia o 
que dllvia for.er• '? E! lu vio que se tratava dol 
ho1r:ens IJUP. Cor:io vu;timos da líb.,rdacle, ao 111e11us 
:suppo.olraruus que siin homens que for:io victimn . .; 
da cousa .con:otJt.uciunal r. 1: nrstc ~entido que 
<:stnu fa!lnndo. ,Já u . illn,;tre I'P.dactor da fulln 
en:(•ndou essa irl fia, e co~m ella em vist<L é quu 
eu continuo. A ce.'lllllliss•lo viu que foriio vidimas 
das .1out•·im1s IJlle nós pt'uÍ•3Ssámos e qufl nú.; 
ju1·:'uuos . defendP.r, e pelas quncs derramlll'l!lllO> · 
o sauguP.. A •;omrnis:~íiu consnltnn ír .P.spirito na· 
cional e vi& 'JIIIl t•,Jó se pronuncia pela libord~>dc 
das i nstituu;Õ•cS ; :\ cmumi,;s:'io julgrl qu,l o po.V•) 
lll'a7.ildro todo sympathisa C••m est~s . homen:;, o 
qu•: por cou:HJqu.,ncia ha\'ia de dcsenvolve1· a 
sua plulantropia . . A cnrnmissrio '/Íel qur: o governiJ 

r.odi;~ f:X•:itnr .a phila!'tr .. J:i:.t, uãu por meio. t!.: 
,tt•rras que e lr.IIJa vrolaçao do poder l'Xcculivn, 

o governo não pôde impür tributo:;, e loterws 
siio tributos ; IHLO t'i CíJIII tlSLCS lllf!ÍOS que o 
g .. verno hn de camiubnr, t'juauto mnis que o 
p .. vo brniloit•o t~:rn m•Jst; ado quanto é gcnP.rosn, 
rn:~s a cornmissiiu vi o qufl se este g•ovr:rn•) en · 
trnsse na v"rP..ta do so•us dcvP.res, se quise.•s.: 
s" r um g .. vmnn naci .. nal, necf)ss ·•riarnP.nte elia 
havia de respundcr q1111 n cama1'.1 dus rl~putado:1 
dcsc:.ubrit'á os meios pura :IOCCtcl'rcr es~es homens . 

· A t:outtnissão d1z e.1'ne 1111 uccnsr:1o do exame do 
on;aruento, li r-•>r ora niio dcscebre os . mdos. 

Alguns S•: nhol'cS lP.mbrnriio •>ntro.- meios, como 
por eXclli7Jlo eln terras, etc., pot·ém nílo sendu 
e:;te meio muiw proprio .niio se poderá por 
exemr.Io fazer alguns contractos p:n·a servirtlm 

. alguns empt·egos · no ma~;istc::r·io ou quacsqucr 
<outros empreg•JS? Além d1:>so, segundo o nos;;., 
estt1do de finanças, 111\<> pode1·cmots snpprir c~tP.s 
hornens corn algum soccrrro necc~sario ? Por 
consr.quencia me parece quE: a cornmissiio niio 
ti!VP. enr vista essas pnixões, consultou a dignidade 
n:H:ional, julguu quo devia soccorrer homens quo 
SL•ffl.·e1·iiu pela mesma cnu~a que nós ddenclem••s . . 

Ora, StJ o:; govP.rnos ab~olutos têm suppridu 
nos seus; cnrno nós nãn h:lvumos :;er philalr
tropus '? Quanto,; em igrados não .têm sid" snp
priúos n••sses govet·nos ·? A França o t•:m feito 
como drfferentes outros governos, niio é cottS!l 
ne !v a ; purtuuto o) o.la ciigrridade da :raçiio brazi. 
lc:nra qur.nc.lo o seu estado qe finanças lhe fJculte 
os mews. 

Mus se disse qui3 esta resposta da commissiio 
é illusoria, que serve .qe !Hid!l ; mas que 111ais 
se podia dizer? A commissiio cUz 'JU<l ~ó poderá 
descobrir os meiol[l depois da ~ei Llu orçamento ; 
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logo, isto não é illuRorio. Dissa-se que nós temos 
uma divida, 4ue He houver sobms é para pagar ; 
mas a commiss,lo uão diz qual é n rne1,, diz 
que ha de descobrir, diz qun deixa p11ra depCIÍS 
da lei do orçamento. Portanto a commissão 
desempenhou este ponto o melhor possível. 

O· Sa. FERREtnA DA VEIGA. mandou á mesa as 
seguíutes emendas : 

<< Suppdma-se dPsde- e n;t l;lfmevolencia- até 
-promovei-a.- Eva1•isto Fer1·eíra da Veiga. >> 

« Supprima·S•J - tle~rie qtHl se nchjio -até o 
fim.- Fer1·eira da Veiga.>> 

For1io apoiadas e COI!tlntu~ndo a discussão, disse 
O Sr. F'errc.ira França : - Creio :)Ue 

não fui enteudido. Eu me propuz a soccon·er os 
emigrados portuguezes, empregando um mAio de 
utílí1lade i11noconte, utilidade que não faz mal 
aoR outros ; e. vou dar a razão. 

Disse qu., so dess<:m terras para trabalharem, e 
por seu trabalho haverem a sua sustentação 
todos aquelles qne niio tivessem out1·os · meios 
para s~rvir; isto pois foi o qu~ eu disse. TP.mos 
muita terra que não é necessaría par:1 nós, e 
per::tunt•l 1!U, essa terra sendo cultivada fica 
infertíl? Não; antes deixa de o ser, e se n 
cultivarem ficará mais fertil, não digo que Sllja 
um axi .. ma, porém é suscepti-:el qu13 fique mais 
fertil, Se, pois, nós mio precisamos dessas terras, 
não nos sflrá mais util· que s~jiio cu\tiva.lus, por 
is::1o que cultivando-se ficaráõ mais ferteis ? 

Ora, _!)Pr~unto eu, é necessario soccnrrer esses 
homens? Creio que se dettarem parn fóra, o que 
não se pôde faz,,r sem ínj11stiça,·. não s11rá melhor 
que ellt:S trahalh•Jm nestas terras para a sua 
suste11taçiio? Elles hiio de cumP.r, e Sll n:io tiverem 
meios não podem ser prohihidos ae procurar a 
subsist• ncia, até podem cornmetter crimes, se 
isso fór necessario para a sua conservação; mas 
a.partemos a vista d•1qui. 

Portanto, creio que é um beneficio do utílidadQ 
quFJ não f1z mal, que sóment•J f!IZ bem, c senqo 
assim niio sou contradictorio como disse o Sr. 
Dr. Linn. 

Deixarei isto, e pass:mdo a outra partP, fal!1.1rei 
da que trata da colonísação. O governo dti a 
entdnder quo é necessurio supprrr a falL!l de 
escravatura, julgo que niio foi bem pensado. 
Sr. presidllnte, a escravatur·a fazia nos muito 
mal,· mas a Cf)ssaçiio df'lla creio que n:io nos 
fará mal ; qunndo havia escrav"" ningne111 qrll'lria 
trab:olhar, n trabalho era deshom·osn, a,:(Qra deixa 
de haver Pscravos, o trabalho s..rá h .. nr·uso, I> 
lromem livre que ~e torna bom, trabalha n dobro 
elo que o cnptivo; por cousequ.•ncía, uinda além 
de outros respeitos, a escravatura era barbara 
e nociva. O governo conheceu a injustiça deste 
trafico e f.,z bern em o abolir. 

Por consequencia, Sr. presidente, niio .é de 
braçQS uteis que nós precisamos, é de in11trucção; 
e. que cousa são bruços uteis? R ... partamos os 
braços Pslrangeíros em tre"' cla~ses, em classe 
de braços que querem que se fixe o :;eu trabalh·•: 
braços de mot•alida,Je, de sabíos, e em braços 
de pouca moralidade. 

Ora, agora quaes destPs Irão de vir para cá ? 
De certo que os homen~ Sttbios não hão de sabir 
da sua terra para serem colonos, por consequencia 
só o esbulho das naçõe$, homens que nos sejão 
prejudiciues é que virãõ para o Brazil. Portanto 
não folgo quo para se povonr o Brazil seja ne
cessario lei de colonisação. 

O Sn.. Mll:LLO MATTOS mandou á meza a se
guinte emPDda dl-'plliS de Um breve discurSO em 
que pr·etflltd<·u que o periodo em discus$àO fosse 
substituido pPio cc.utido na sua enrAnc.la, 

« A camara dos d~!·Utad<•" animad, p\:lla phi
lantr•p•a e bc;nevolenciu nacional, não esqu~cerá 
~mqu>~nto nàu distribua os soccorr1.1s in ternos, 
exercitnl-a em favor dl:'s emigrados portuguezes 
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a quem a jnsta causa da liberd~cll'l que ~bracárão 
constítucJ no e:>tado do toúa a contemplação 
nacional brazileira; e q11anto á substituição de 
braçus quo~ sttpprão a !alta. proveniente da· EIX· 
tíncçiio da escravatltrn, objecto que muito de 
ante-mão se deveria ter considerad•> e reftectido ; 
leis uteis, accommodadas ao estado do Brazil, e 
que preenchiio um fim t:io ller10 como ur!!'ente, 
justíficaráõ os d(l$ejos da camara dos deputados, 
ict .. ntifica•lns cnm os sentimentns líberaes de S. 
M. Imptlrial.- O (.leputado Oassiano SzJeridiâ'J 
de Mello Mattos. » 

Foi apoiadll, e p~oseguindo-se a discussão disse 
o S•·· Lino coutinl:!.o: -Tem-se conti

nuado a fallar e não tenh(• vi11to nesses argumentos 
sljnão o app~llo que se fez e que acabei de dizer 
a esta camara que estou cowformc. com isto ; 
mas não tenho visto aqui razões para fazer 
aquíllo q11e nosso coração pede : quautas vezes 
nó;:; temo:~ do fazer um bem que o nosso coração 
P•Hle e não o pod•mros praticar ? 

Eu já d1sso que punha de parte essa política 
em que fallou o Sr. deputado sobre um coração 
phílantropo. 

Disse u Sr. deputl,do membro da commissão 
que espera para qu•lndo vier o budget, para 
quando vir o accrescim•> que ha de vir no budget: 
corno é possivel que dê accrescimo um budget 
que está. empenha•lo por tant•lS milhões ? O que 
lia de dar o lludget de~te anno? 

Supp<>nhamos que o governo. ouvindo. as vozes 
da ju:~tiça C••mec;a a economisar qu.e faz .a re, 
ducção do ex~rcito, e que reforma a m~riuha, e 
que por consAguinte possa haver um accrescimo, 
ainda que appar~:nte, niio temos nós despezas a 
faZ•!r com o augmento dos ordenados de empre
gados publicoe que vivem no Brazil na maior 
indigencia carregados com filhos e mulher? Como 
qum·ernos empregados honrado~ sem se lb e dar 
o dinheiro preci~o para a existeucia política'? 
Tem requerido para se lhes augmentar o mes
quinho ordenado, e que tomos dito a esses l'e· 
guurjrnnntos- ttlnbào paciencia, esperem que o 
l3rilí:íl e a naçii.u de-sonerada das suas dividas, 
pf)ssa augmentar vossos ordenados. 

Supo(lnhamns que o orçamento apt·esenta ac
crescimo ap pareute, n~o serã este acc rescimo 
preciso para augrnentar o nr·denado destes em
pregados'! Pam quci su applica, para ir ~oécorrcr 
os estranhos, r, os · no~sos emprtlgados morrerem 
dtJ fome 'l Niiu têrn elles os mesmos sentimentos 
e os mesmos juramentos de defenderem as bundei
rna da liber<iadll'l Se houverem accr·escimos no 
orçament.o de:.te anno, é para augme11tar·se o 
ordenado dos nGssos empregados publicos, porque 
é ll•1m sabido o adagio- que quando bate á. 
porta a necP.ssid•1de, sabe a virtude pela. do 
qnintal.- (Risadas.)· Se houvessem sobras e di· 
nheiro:>, eu era o primei1·o que votava, não só 
para soccorret· a emigr·tdos, mas para derribar 
esse governo usurpador, o que, Sr. pt•esidente, 
tud .. s uós temos direito a fazer pelo bem do 
genero humano. 

Ett seri>~ de parecer que se fizes~e a guerra 
sobre o Tejo e livrasse o desg1·açado Portu~al 
dus males que sr,ffre ; mas quando não ha dinheiro 
nada se póde fazer. 

Não vimos na França q1:.ando os gregos ainda 
lutavão pela sua independencia, brilhar a phi· 
lantropía até dos nobres?. Não os vimos dand•' 
concertos particul11res em beneficio dos gregos? 
Nà•1 vimos senhoras da la qualidade ped-indo 
de porta em porta uma subscripção para oR 
helhenos? Mas in~erio.se po1· ventuu ni~so o 
gvveruo? Horll'll seja dadil a eSSl'S n:Jbrtls phil'he· 
fenbtas qu.e tãu credores se tornarão ao reco· 
nhecimento dos gregos. Mas o congre:;so da 
França de·~r~;tou alguns soccorros publicos '? Não. 
A Inglaterra decretou alguns soccorros publicas ? 

15 
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Não. Disse-se que era incompatível com o~ inte· 
resses da naçrio o niio 8C darem ellses flt'ccorros; 
.r.ois. a FrariÇil e a Inglatel'rB não o fiz,nio, o 
Brazil carregado de dividas intnrnas e extt~rnas 
é que ha do dar soccorros a emi:;p·ados? Decre· 
temos um emprcstirno para soccorrer a emigra· 
dos, queira a carnara asto que eu niio pouho 
duvida ; por conseguinte eu mando í& mesa e11ta 
'lmenda. Para que se decrete um omprestimo 
para se soccorrer os emigrados I Se a camara o 
quizer cu approvo. 

O Sr. l'tlartiJn. F'ranc.Isco:-(Fallou, mas 
o tachyg1•apho nao p6de a.lcans:ar o que elle 
disse. ) 

O Sr. Lin.o Cou.tln.11.o:- Sr. presidente, 
levauto-nul par.1 combater duas proposições do 
Sr; deputaào que acabou thl fallar. 

O Sr. deputado torna a teimaa· s0bre o budget, 
que havendo accre~cimo podem-~e dar soccorros 
aos emigrados, disse qu.·, havi:io rendas quo estão 
perdidas e que tudo isto an-ücarlado p6de dar 
um augmento. extraordinario no Budget. 

Pois havendo esse accrescimo ni..o ha de sP.r 
para pa~ar a nossa divida interna e externa ? 
Aprovcit•: o i:OVeruo como quiz~r e suppo11hamos 
que no fim do anno temos um accl'e.-cimo de 
dez milhões, e será is~'> itcr.rcscirnu ? Ntio é ; 
porque ainda não chegn para p.tgar a . 11'1SSa 
dividâ. Só a divida do banco anda de dezenove 
a vinte mil contos, e além uasso temo:; a nf'ssa 
divida interna liquida e externn, haver;io accres
cimos em uma .nação que deve tanto? Não ha 
hoje um só terreno no Brazil que não est~:ja 
hypothecado a e~:;as divida~. Nbs todos sabemos 
que um paiz que devo mio tem 11ada de seu, 
que o paiz se perde com essas dividas, e que o 
Bmzil que está a~sim carregado dt: dividas não 
pôde ter accr•lscirnos. Como se diz que havendo 
accrescimos se pó·J•J socc.:lrrer a emigrados ? 

O Sr. deputado diz "se houver um emprestirno 
para soccorrer emigradl):; eu voto contra dle, ,, 
Quem reforma uma letra mio contrahe nma di· 
vida nova? Tan~o faz não pagar n que :ie deve 
parn sacar de novo, como não pagar o .que se 
deve para soccorrer. 

Façamos outro calrulo, por iE~so ·mesmo quo o 
governo tem violado todas ns leis da naturtiza, 
e tem abus11do, di:'!Se·se, façamos l!lllU lei de 
colonisaçiio. Par n que? Pnra qu~ o govet·no 0110 
a ex~cute. A camara faz uma lei pam que o 
governo a execute, e " governo não fnz executar 
esta lei privativa, faz segunda, o governo não 
executa : faz-se outra lE:i o governo não executn, 
e as~im estaremos sempre a fazer leis, e o governo 
a nao executar. 

Nós já temos lei, temos a lei que segura as 
garantias sociaes, e o livre 11su de religião que 
é dado a todo o universo, que o governo bra
zilei~o .tem. violado a respea~o de estrangeiros. 
O mamsteno passado tem v10lad.;~ as proprias 
leis da· natureza quando fez prender a cidadãos 
livres que v~nl~:lo procur.ar asylo 110 Brazil, e 
quando se v1olao estas le1s da natureza, execu
tar-se-hão leis feitas por homens ? Todos os 
homens têm mnis horror de matar a seu pai, 
do que matar a outro homem, e porque'? Porque 
naquelle falia mais o sangue e a natur~za do 
que neste outro que a relação é mais remota. 
Quando se chegão a violar as leis da natureza 
nã•• ha leis nenhumas que n:io ~e violeon. · 

Eu espero .que o actual ministerio ba de exe
cutur a constituição do imp~rin se quazer ex.-cutar 
as leis universaes. Ha de afugentar os tratat~ttJs 
que. têm vindo de uutros pa1zes insultar-nos. 
Ha de lanç11r fóra a,; bayunetas qne o minis
teria pelo acasc. tem chamado· inconstitucionaes. 
Assim marciJará tudo b~m, porque o paiz do 
Brazil é o· melhor de todo o mundo, é o nosso 
terreno que por um dá cem, e qual é 6 paiz 

quo 11 sua agricultura dê cem por um ? Todos 
11s habitantes dos nHJi,; paízns menos productivos 
hiio du vil· ptu·a o Hmzil sem u:.1ta lei de colo· 
ni>mção. 

Diga-se a,J throno que a \'ttrrladeira colonisaçrio 
é a ob~ervaçrio litteral da constituição. 

o SI:". 'Fort•oil·a Fl:"ançu. :-Sr. presidentn, 
e1t queru fazer uma observat~rio sobre a nenhuma 
necessidade que nú'l temos tle colonisação, com 
a abolição do comrnercio de r,sct·avatura; Os es
cravos ontr.e nós, Sr. pre:'!idente, abundão, e 
não se1·vem senão pura a vaidade no centro dns 
casas d.,s senhores. Eu parece-me que em todas 
as ca~as, não só na cidade, mas no campo, são 
quatro os <JUe trabalhão no c.&mpo, por conse
guint"l a escravatura já superabunda. 

Se se q11er uma lei para supprir estes braçog 
que se jul~lio n.Jcess;Jrios, para que esses escravos 
que superubund:io? Este>~ sã,, aquelles que hão 
do produzir o trabalho necessario. Devemos fazolr 
uma lei para livrar a innocencía da escravidão 
e para líbertal·a, é do ·nosso dever e d:l nossa 
honra. 

0:1 h'lmens são essenciaes para o melhor .tra· 
blllho e os escravos pouco fazem. Os senhores 
n:io trabalhão pelo amor dos e~cravos; o que 
quer dizer braços uteis do escravos para nos vir 
ilat· p:io? Nós temos superabundan1:ia de pão. 
Na minha tnrra todos ganhão a subsistencin, ainda 
que ha muit<> temp<J nãu trocão os seus generos 
pelos de fóra. 1!: se tivessem necessidade de 
vendd·<>s par.• comer haviào vender, por conse· 
Rninte · nós temos superabundancia, e não se diga 
que se morreria de fome por !alta de escravidão, 
que devil acabar. Um escravo é grande destruidor 
e se acabarem os escravos regressa mais isto 
que elles deixi'io de destruit• para riqueza do 
se11hor. 

P.lr conseguinte não lla necessidade senão de 
U111a lei que promova o trabalho e que pouco a 
pouco acahe a e-<cmvidã .•. Mas os culonos? De 
modo nenhum são necesRarius. 

o Sr. Robouça:u :-0 Sr. deputado que me 
rebateu dissoJ, tudo quanto a assembléa decretar 
são despeza>~ ·publicas? Se n assemblén decretat· 
um., quantia para soccorrer os emigrados é des
peza publica, por conseguinte todos devem con
tribuir para essus dP.spezus publicas I N1i.o é assim, 
A assembléa deve distribuir as despezas pablicas 
por nste artigo c•mstitucional. (Leu.} l:)e a asstmblé.L 
nti•> decreta despezas publicas na ct~nformidade deste 
~ 15 do art. 179, entiio os )egi~ladoJ·es p;rrece 
que apertiio a tyt·annia. Se a ass<Jmbló!l decretar 
que se dê soccorros aos emigrados, e um acto 
inconstitucional, é uma tyrnnnin. Porque o cida· 
dão não é obrig!lQQ a contribpir sem'\o para n:~ 
desp~zas do estado, que são a manutenção dos 
seus emprPgodos e defclsa da causa publica, 

Não é philantropia. a ine1•cia que cada um tem 
ou que se segue a uma· cousa justa. Por Cllll· 
sequencia, se a assembléa decretar uma quantia 
a. bem dos emigrados portuguezes e impuzesse 
aos cidadãos brazileiro;, o pagar essa quantia, 
perpetrava uma tyranni1l; por consequencia este 
argumento não combateu a minha opinião. As 
despezas publicas são a nec~ssidade do estadu, 
isto é, o que se decreta. 

Mandarei á mesa uma emenda para supprir es~e 
artigo. 

cc A camara dos deputados, confiada na philan
tropia nacional, emp1·o;garã t•Jdos os meios que 
co1~berem em suas attribuições, para que a mesma 
philantropia se pratique com os emig1·ados por· 
tug_uezes.-Rebouças. 11 

J!'Oi apoiada. 
o $r. CaJD1on :~Quando ouvi, Sr. presi· 

dente, a dous · Srs. deputados, na discussão deste 
periodo ~a resposta a(ls urtigos da falia que 
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recommendão á nossa philantropia e cuidado os 
emigrados portugur:z~s, e á no~sa attençiio a 
n ecessida1Je de provermos na facil acquis1ção de 
br11ços uteis, ag11ra que PXpirou o abominavel 
trafico da escraV11tura; quando ouvi, digo, por 
esta occasião n don~; Sra. d11putadus, qnQ . o go· 
verno ou os conselheiri·S da corôa tinhão vísLBii 
sinistras em taes recommendações; •nu i lison
geado fiquei ouvindo ao mesmo tempo a energíca 
resposta que lhe foi . dada pf)r do11!1 illl.ls~res 
membros aa commissão que redigia o voto de 
graças, de sorte que julguei desnecessario levan
tar a minha voz. . 

Como, porém, bnja ainda q1Jem continne a insistir 
11m desfigurar as intenções obvias e patentes do 
throno, julgo do mr.1l dever, como conselheiro 
dn corôa, declarar mui concisamente as razões que 
determinl\riio ou fl!:erão redigir estes dous artigos 
a que se rPsponde. 

A qualidade de jlai e tutor de que se acha 
revestido o throno imperial pelos princípios im
mutaveis da natureza e da justiça univerrial, a 
bellu circumstancia dt! nascida no Bnzil, que 
torna . a joven rainha de Portugal tão iuteres
sante ao!l nossos olhos, e tãu digua do nosso amor 
e respeiLo; a cu usa do compromettimento e 
momentanea desgr:.~ça cs tantos indivíduos, que 
aliás nada mais 1lzerão que sustenter seus jura
mentos, seus deveres e os princípios de um governo 
como o nosso: a obrigação emfim de exercer o 
natural ofiici'J da hospitalidade para com aquellas 
que perseguidos e fl)ragidos demandáriio nossas 
praiàs, e vierão procurarum asylo MSte imperio, 
são em v.erdade, senhnrP.s, causas mui justas e 
dignas para que o throno se determinasse a 
recommendar ao nosso cuidado e philantropia 
os tSntip:rados purtuguezes. 

E então, 81·. prc:sideute, será licito attribuir 
intenções sinistras a quem póde afoitamente 
allegar, e tem realmente causas tão nobres e 
generosas, como verdadeirns e patente~ 1 Não ; 
a justiça e a razão oppoem-se a tão gratuita e ma
ligna . supposição. 

Se, pois, houverão motivos honrosos para qne 
o throno >~ympathisasse com os emil(rndt>S, seri11 
por ventura . JUSto e decoroso que esta sympa~hia 
não se estendesse a todos aqu•Jllt!S que acompa
nhári'lo ou precedêrão á joven e augusta r11inha? 
De certo não. Que vio o tb.ro1)o TioS emigrados 
portuguezes ? Indivíduos infelizes que tndo per· 
ctêrà•> por amor de uma causa . nob1·e, e que antes 
quizerão atrrontat os incommodos e privações 1111 
míseria do qud faltár aos princípios quE> 11S ligavão 
á sun snberaua. Em infelizes, senhores, nlio se 
podem delicobrir nem bons nem mãos, todos são 
infelize11., dignos da nossa phil·wtro(lia. qudquer · 
que seja sua religião ou fé política. Isto basta, 
a meu ver, para resp11nder r. tudo. · 

Tem·se aqui allegado, Sr. pre::~idente, o exemplo 
de emigrados não soccorridos por govPrnos livres, 
e até mesmo foi citado o exi-!mplo dos gregos. 
Já foi dito e . provado no Sr. deputado que 
acarretou estes exemplos, que os emigradvs de 
q-uaesquer opiniões têm sempre encontrado soc·. 
cono em toda a parte e têm sido protegidos 
por todos os governos, que lhes franqueão . um 
asylo seguro. Direi agora, que os mesmos emi· 
grados portuguezes que se recolherão á França, 
farão alh generosamente aquartelados e alli rece· 
bêrao subsidias do governo francez, que não poàia 
desiJiaDtir nessa occurrencia o justo c11nceito .que 
o mundo faz da sua civilisllção e generosidade. 
E' este, senhores, um facto bem recente ·e um 
nobre exemplo, que respnnde sem replica a quanto 
se queira dizer ainda em contrario. 

Quanto Roa gregos, o Sr. Jepntado que os 
tr~uxe a campo, laborou em um grande equivoco. 
D1ssa que nenhum governo soccorreu por longo 
tempo os infelizes gregos. Não confunda o Sr. de· 
putado a causa ou o governo dos gregos com 

emigrnclos gregos. Se houvessem emigrados gregos, 
e11 t~sst•gnro ao Sr. deputado qus elles serião 
bem recebidos e gen•!rosamente soccorridos por 
qualquer governo eurooeu. . 

Pelo que respeit11, pÓrém, ao governo ou causa 
groga, o Sr. rleput!lrlll deve conf'lSS'\r que, com
quanto fossa bella, justa · e honrosa essa causa, 
o· digno<~ de louvor e. geral sympnthia os heroicos 
esforços dP.sse gt•verno, comtud1• o principio da 
nentrnlidnde, principio verdadeiramente salutnr, 
imp~cia que as potencias lhe dessem publica 
protecção c favor. 

Em presença das nações, a Grccia · era uma 
província revoltada e os çregos erão subditos 
rebeldP.s da porta ottoma~a, emf)uanto não trium
phassem desse poder. Mns nó:~ não tratamos aqui 
de soccorrtlr uma nrovincia r11belde, tratamos 
unicamente de P.m!grâdo~ que se nchão entre nós, 
e que têm dirP.ito ao nsyloe hospitalidade que vierão 
prucarar no nosso territorlo. Está pois visto que 
o Sr. deputado fez argumentos que não proce-
deou. . 

Agora, Sr. presidente, faltarei quanto á acqui· 
sí1;ão de braço<~ utais. Parece·me que toda e<~t'l 
discussão, longa como· vai sendo, · tem tido lugar 
sómente por cansa da palavra- colonisação -. 
que se acha no projecto da resposta; isto é que 
tem motivado uma longa questão de pa
lavras. 

Eu vou mostrar que a illu~tre commissiio en· 
tendeu excellentomente a recommendação do throno, 
e que pr!•JlÕe uma resposta conveniente. Tendo 
cessado o horrível trafi,ço d!l e~cravatura, e de· 
vendo o governo imperial obstar e repellir qual· 
qu11r tentativa, a sêdu de ouro possa ainda fazer 
para continuai-o debaixo de simulação e fraudo
lusos pretexto!\; lembrou o throno que convinha 
facilitar a acquisiçiio · do braços uteis por meio 
de leis que regulassem a distribuição da!! terras 
íncult•1s e garuotissem os contractos entre os 
emprehendad11res e colonos. Que meio é este que 
o tllrono indicfl? E', senhorell, o mesmo adaptado 
pelos Estados-Unid"s da America, é o mt>smo que 
att•·llhio pura alli tantos braçus uteis-uteis como 
di>!Se o. throno- (e assim respondo an Sr. depu
tado que não entendnu e,;ta palavra da fallaj em 
c~•ntraposiçilo a braços escravos, que são ou menos 
UtP.ÍS OU i11Uteis. 

Vejamos se d ou não o mesmo. Como se tem 
promovido, S•·· presidente, a colonisaçtio u til na 
America do Norte? Todos sabem que por meio . 
tia distribuição lucrativa (ou venda) das terras 
inculta>~, e por meio da garantia legal dos ajustes 
feitns cutre Oi! emprezarios e colouos. Na pratica 
simultanP.·• destes dous meios consiste a excellente 
e gabada lei · da colouisação que tão · proficua tem 
sid" alli. 

Não se julgue entr~tanto que a distribuição 
dad terras que o throno indica, segundo o exemplo 
dos Esta~Jos-Unidos, póde . ser feita por uma 
simples autorisação para que-o gover11o dê terras 
ou venda . terras. -Não, se11hores; antes pelo 
contrario deve ser o rl'sultado de uma medida 
legislativa que determine o lote e o preço das 
terral!; que mande explorar, . medir e demarc11r 
as mesmas terras; que estabeleça pnra esse fim 
commissões de agrimensores em todas as pro
víncins ou mesmo comarcas; que autorise a iles~ 
peza consíderavel que exige esse peno:io trabo\lho; 
que habilite o colõno o·u comprador a entrar com 
certeza ·do que possue para Q ~orte das . terr:~s, 

. que d~pois de h8ver enriquecido o tbesouro passa 
a . ser propriedade sua : qua finalmente estaoeleça 
um novo, · fecundo, facil e ileguro manancial das 
rendas publicas. . · . . ' 

Ninguem ign•>ra quanto é irrisorio ou pe1·igriso 
dtu· ou vender terra& não medidas ou não demar
cadas. Do mesmo modo, senhores, ni'io se pense 
que a garantia dos.· contractos de que faUa o 
thr011o, existe nas leis actuaes. 01recemos de uma 
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.lei particular para este importante fim, C<1mu a 
que SP. acha em vigor nos ~-tndos-UnidoR. Alli 
as di:trerentes lPgislatur:~s da Unirin, pnstn 1111e 
tenhi'io feito altcraçõe~ ou modíficr~<;ões locae~, 
coincidem todas no ponto de dar a. maiur fo1·•;a 
e vigor a samclhantc;; contractos. Sendo isio 
assim, como em vet·dada é, pergunto se o throno 
não recommenda e indica os mesmo~ mei .. s que 
cr.m razão devem ser louvad•Js? Sem duvida. 
Como então, Sr. presidente, ha ainda nesta casa 
quem presuma inten<;ões sinbtras da parte do~ 
conselheiros da coróa, e J'alle em colonísa<;iio 
armada e em colonias antigas? Custa a crer 
isto I 

Vejamos finalmente o que propõe n illustre 
commis;;ão em. resposta. Que a camara (diz o 
projecto da resposta) cttidará e1n ~npprir a f,,lta 
de braços por meio de uma lei, c•mforme com 
os princípios seguidos e praticados na Ameríca 
Septentríontll Não é isto o mesmo que deseja 
o throno '! Logo, a illnstre com missão entendeu 
mui bem e responde convoníentP.mente a este 
artigo da falla. Deixemos a palavra colonisação 
e acabe a discussão. 

Eu \'Oto por este período da resposta. 
Julgnndo-se a materia sufficientemente discutida, 

divíJio o Sr. presidente o período em duas 
partes ; e· propoz em primeiro lugar se acaso se 
approvava o parecer da cummiss;io até á palavra 
-coadjnval-a-com a emenda da commis!!ãll, in· 
c!uida a .do Sr. Castro Alvares. Venceu-se que 
SJm. 

Propt.z em segundo lugar· se acaso approvava 
a outra parte até 9 fim, isto é, até âs p;davrail 
-em circumstancias ideuticas ás nossas-com as 
emendas da commissão. Venceu-se que sim, fi. 
cando prejudicadas as demais ,,mendas. 

O SR. PnESIDE!S'TE de11 para ordem do dia : 
l.o Coutínuaçii.o da dí~cu.;são do voto de graças. 
2. o Continuação da discussão do parecer da com mis
são de poderes a respeito do Sr. 8alva,lor Jo:~é Ma
ciel, com as emendlls oft'ereo:idns. 3.• Numeaç:io da 
commissiio e,special para organisar uma lei gP.ral 
de ~esmnria$. 4.• Requ.;rim~:nto do Sr. deputado 
Maia 80brtl os Pl'ojoctos ó!Tt!t'ecído~ nn legi>~latura 
transacta. 5.• Dís.:uasão d • proposta e parecet• 
sobre a nomeação de redactor dos dlarius de:~ta 
carnara. 

Levantou-se a sessão pelas duas horas e um 
quarto da tarde. 

Sess;\o em t 2 de !tia lo 

PRESIDENCIA. DO SR. COSTA. C.\ItVALHO 

A's 10 h(Jraa, feita a ch••mada acharão-se pre
sent&s 6! Srs. deputados, faltando com participação 
de cau:~a os Srs. Xavier de Carvalho Mendes 
Ribeiro e Ledo. ' 

O Sn.. PRESIDENTE declarou aberta a sessão ; e 
lida " acta da antecedente pelo Sr. secretario 
Corrêa Pacheco, foi approvada. 

O Sn. SEt~RETARio MARCELLINO DE BRITo dando 
conta do expediente que se achava sobre a mesa, 
leu o seguinte officiu do secretario do senado, 
que S. M. Imferial sanccionara o decreto da 
assembléa gera · legí:~l•tíva, que manda admittír 
os empregados pnblicos a jurar na chancellaria 
e tomar posse por procuração ; e que se possa 
tambem supprír por documentos ou outras provas 
legaas, a falta da certidão. de baptismo quando 
este. deva ser apresentada.- Ficou a camara in· 
teirada. 

Do ministro e secretario de estado dos negocias 
do imperio, participando que de ordem de :::;. 
M. Imperial se havia determinado ao bispo de 

Anemuria como dit"llctor tios fll!lludos de seus 
nugn,;tnR filho~, n cornpo:tent.n inf •rmaç:io dcJ seu 
adianLarn•:nto, par,, ser. r.·ruettida a esta augusta 
carnal'a.- Ficott a mesma Ílrteiratl ... 

D•> rnP-~rno miui~trn, partícípanlo ter expedido 
ordem para .que v~nh;in quanto antes, não só as 
netas dos collagio~ cleitomes da:> ví!las de S. 
Salv11dor de Cam.pos e S. Mathe1ts, mas tambem 
do collegio eleitoral da cidade d:l Vil:turía, re· 
Jati•·as á varifi•: •çrio do diploma do doputado eleito 
pela província do Espírito Santo.- Fui remettido 
á <:.,mrniss:io de puderHS. 

Do mesmu rním>+tf,J rometton,Jo a consulta da 
juata do comm•Jrcío, •JU•J trata. do estyl•> actual 
elo:< direitos de tvnoluda, pharóes e ancoragem de 
porto, c11mo f,,j exigido em nllicio desta camara. 
- Foi ás c:ommissõfls de commcrcío e fazenda. 

Do minístrõ dos negocias da marinha, infor· 
m1mdo sobro o req norim~:nto dll Mano<:l Prlreira 
Heitor o de .J,Jsé Jacome. Duria, empregado na 
iutendench da nlflrinha da província da Bahia. 

Du mesmo ministro remettendo o officio da junta 
d:t ·província do Rio Grande do Norte sobt·e a 
necessidade do crC>Lr-se urn arnanuense para coad
iuvar o escrivão da int'lndrmcia da marinha.
Foi rerncttido ás commissões de marinha e se-
gunda de fazenda. · 

D•1 mesmo mmistro participando que S. M. 
7 Imperial h'•uve por bem susp~:nder o seu JlliZO 

!;Oi.>rrl tre>l reso[qç()es dos conse!l!os g·m~es das 
províncias do Rio Grande de S. Pedro, Santa Ca
tharina e Al!lgõas vel'st•nd" a la sobre a cessação 
d. o. p.: ri. va.ti·v·o· .. q11. " .e. xi·s· te .n .. a. pra·t·i· c ... ag. e .... m .... da .b .. arr. a. do Rio Gr<1nde, ·a 2a ~obr13 maclt:iras que se 
devem consiuerar de có1·te nacional em SantcL 
Catharina ; e a ;3a sobre fecharem-se nas Ala~óas 
os córtes de madeiras dtJ construcçiio uas mattas 
das fregur,zial:l de Nc•ssa Senhora das Brotas e 
Santa Luzia, abrindo·s~ n''vos nas matta~ ao sul 
do rio Sabauna.- Foi remP.ttido á cummissão 
especial do~ conselhos geraes de pr· víncias. 

Do mesmG ministro t•emettendo o requll•"imeuto 
de D. Sabina R"sa de JP.SUI! com as informações 
a respeito da prfttunção de se lhe abonar o monte
pio c'•rresp,mclenttl ao posto flm que fallecêra seu 
m•lri,Jo. Antonio da Silva e Souza, capitlio da 
artilharia de marinh•l . ..- Foi remt:ttido á com· 
mis~no de marinh&. 

Do mesmo mimstro remettendo a esta camara 
a consulta do conselho supremo militar relativa
mente á divisão de presr.s, sobre que represen
tara o chefe de divi;ão Jame~ Nortun, visto en
volver alte•·ação da:~ leis existentes que regem a 
materin.- Foi ás commissõds de· marinha e jus
tiça civiL 
-Do ministro da fazo3nda remottendo a esta ca

mara em conformidade cln art. :35 da constituição 
os officios o p•·opostas do:1 con:~elhos ger11es das 
seguintes províncias; 

Minas GeJ•aes. 

Officio documentado sobre o requerimento dos 
povos do julgado do Salgado relativo á intro
dur:çlio de moeda fals'' de cobr~. 

Outro com o reque•·imento d.t camara muni· 
cipal da vill•l ·de P1t:mguy rto mesmo respeito. 

Outro com o requerimento da camar•• da villa 
de S. José do Rio das Mortes sobre o mesmo 
objecto. 

Outi"O com o. representação da camara munir.i
pal da cidade d•) M.uianna ao mesmo rtspeit9. 

Outro com a J"epresentaçào da camara mllni· 
cipal· da villa de S. Be11to de Tamanduá ao 
mesmr> respeito. 

Outro com uffir::ios <I!\ camara da ViU11 do Prin· 
cipe, e juiz de paz do julgado do Brejo ao mesmo 
respeito. 

Outro acompanhado do .aviso ela sect•etaria de 
estado sobre serem pago!! os empregados publicos 
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residentes fóra da copitnl pel•IR a•lmini!ltrac;ões das 
rcndafl nacioua•JS aonde r•·sidPrn, 

Outro acompanhando A inrorrnrHi;'io dos .adrninis· 
tr·ad11re,; !lo rHgisLr·o d<J Rro Preto 11ohrP. n ,Jr,,;pP.Zil 
puRsivel para quartel e .CC4sa da adrninistraçiio. 

Outro ucornp11nhando . n"vas. representações dos 
juiz"s ordinarios dos julgadoR do S. Romiio o 
::lalg:~do, o rio juiz de puz deste, sobre a moP.da 
!'u!~rL de cobre. · 

De S. Paulo 

Otlicio do presidonte da província parti.;ipnndo 
o rilsultado da prisão do dous hflspanhóe:~ IJUO 
so achav:io fabricando moeda falsa. 

Outro do mesmo prl:lsideu te acnrn pnnhanrln o 
do conselho geral sobre a necessida I e de sfl res
tabc:lecer quanto antes o cunho . de cobre naquella 
província. .· 

Outro acomp~nhand<l o do cnmelho geral á ·~erca 
da provisão d" thesouro relativo ~ arrecadação 
dos dízimos. 

Do Rio Grande do Sul 

Officio do secretario do conselho ger>~l !!.Compa
nhundo dou:; officios do mesmo couselho sobre 
di\·er:;os assumptos. 

De Goya:: 

Officio rln pre,;identl) rl!l provinci11 com doeu. 
mentos participando as provtdt!ncias qu~ tomnra 
p ·• ra evi~IH" a i!Jtroiluc•;li,o dª m"P.d.a fulsa.- F .oi 
iL commi::~sào especial dos ciJOSrllh•tS geracs com 
toTlas as . repre~•mtaçÕ"II e propostas. · 

Rllpreflentação do cnnselh" geral da província 
4~ a~hia sobr>i a intellig~ncia do ilrt. 17 da cartll . 
de lei de 17 de Agost•> de If-:28," que lhtJ scrvt~ 
de regimento e que dtlu lugar ao accnrdtio do 
mesmo conselho •'In que se d.,c!a•·uu niio por!e1· 
hav~r ses.são por fttlta du precisn nt1111ero de con· 
solheiros.- Fui á commisslio especial do~ coose· 
lhn!l gara~s. · . 
Requerin~>mto dns nfficiMs hospanhóes emi~rndos 

expun,fo a d~plnravd situaçt'io em que so acluio, 
o implorando a t:sta catnura qu"lquer soccorr•• q11o 
m11lhore a su•• cundiçtiu.- Rllruettido á seguuc.Ju 
commissiio de fa~encfa. 

Offerta que a e:~tu augusta cama•·a · ft~z o cl
dnd;io Jo~ó Silvostra R~bello de um ex•m1p\ar do 
codigo criminal d ·• Luizi:1na -Foi recebido com 
agrado e rrlrnettido á cnmmi~sã• • reSpilctivR. 

Requerimentu de 'Joaquim Mutbias Carreira pa
dindo se lhe concedi\ o lugar da cou.tinuo desta 
cnmara, pare. s~rvir sllm v!lncimento ulgurn até 
quo haja vaga o tenhn .direito á dl'~ct1vidado e 
vencime11to rc;spectivo.- Foi remettido 1\ com· 
missão da policia. · . . 

Offert•t · du cidadão Jonl')uim J•Jsé Pereira de 
Faro o outros, do~ exllmplares dtl cópia do tombo 
da nachlOal fllzendu de Sunta·Cruz para se dis-
tribuirern pelos Srs. deputadns. . ' 
Requ~rimento de João Ribeiru da Silva, · ex

tl,esoureiro da antiga camara da cidade d!!. ·Bahia 
em que pode, ou ser nomeado procurador d' nova 
camara municipal, ou que se lhe dê por intuiro 
o ordenado que percebia quando the::soureil·o.-
Foi á CollllllliSSÜo de pE>tições. . . · 

. Requeri m~nto de Francisco · Manoel de Toledo e 
José Joaquim de· Moraes, cont1ouos e bedeis · do 
curso jurídiCO da cidade de S. Paulo, pedindo 
se lhe accrescente o ordenado a sooaoou.- Foi 
á commissão do pe~icÕílS • . 

Requerimento (te Bernardo Francisco de Si· 
qutil"ll, serven~ll!lrio vitalicio do ollli:in de :;uperin· 
ten~~:~nte da feira do Capuame da cidade da BAhia, 
q_uerxaudo-se da camar1l municipal haver-lhe in· 
ttmado a ces~açitq du servllntill do seu otlicio ...... 
~oi á commis~~o de petições. 

O Sa.· L1NO CouTINHO mandou á mesa .uma re
prollf1nt,tl(;liil drl!i pr-.prietarios <las f>lbricas d'as. 
:mcar dn província rl•1 Mtlr·unh<io, O•n que pedem 
S<)r alliviud"s dn,; oniJroso~ i•np•l<tos srtbre os ge
n.,ro:~ d·t seu fatirico nur1uella provmcía.- Fot á 
comrrlissrio de pc.:tições o • 

O SR. · sEcR~TÁRIO leu o parecer da commissão 
de n~dacçfi,, rlns · leis sobre ·a r<H!Oiuc;ão da as· 
sombló;l geral l11gislativa, que manda qne os es
cr·ivães rlus cama..ns episeopaes · sej{iu da livre 
nom<Jação dos uispus e arunvivei:~ a seu arbitrio. 
Entrou em discussão, o não havendo quem fat
Iasse, o :::it'. pres•dente o propoz á vutação e fui 
upprnvado.- Mart•lon se purn o senado. 

A11te:~ d~ se onLl'ur na primeira parte da ordem 
du diJ1, disse 

O Sr. Va.,cnnc~Üos:·:-·Sr. pre~idente, para 
que os nos:~os dtarius sn ponhão ern dia, é' neces
sario . que tratemos j;\ da proposta que fllz o Sr. 
deputado M•1ia afim de ::;e dar principio á redacção 
dus trabalhos dt.~ tachygraphia. 

O Sa. PRESIDENTE: -0 primeiro trabalho é tra· 
tarmos do votu de graças. · · 

O Sa; VAsCoNCELLos:- E o trabalho ordioario 
da casa h., d~:~ ficar par.td•J emquauto se discute o 
voto de graças? E se dlo nrio fór cnncluido em 
oito ou dPZ dia~ . h;\ de suffrer o trabalho prepa-
rat.,rio da cas;1 t .. da essa d•:tn<Jra ? · · 

E11 peço a V. E:c. ']UO ~e appt'\JVu primeiro . a 
proposta do ::lr. deputado M•IÍa, e peço urg~ncia. 

o · Sr. 1\lat ... :- Uma vez que tem havido· 
redact"r e esta camara já delib~>ruu tarnbem que 
o houV•l:'Se é · inrJi~pensavt~l tratur-se da sua ilo· 
mcnç•io; pul'qll<J vn ... se vussunJo dias e c.JiM!, e 
vii:u-se accumill•mdo muhas s~s;õns, e por í:>so 
devll Ler a pr~ferdncia pnra . sfl c.Jar priucipio a 
e11te tr<1b.dho urdinario da ct~sa, que d•:Ve · est11r 
pl'llrnpta pam todari as maii cousas quo s1io ut~ces· 
ilaril\s. · 

Fui apoiu•l11 a urgencia. 
o Sr. Lln • C••utlnho :-En não me oppo

nho " qu·> h.tj •i•> ro<lll<:t·•r··a dfl · um pariodico da 
canrr1ra, S1·, pr.,Sill•.rlt•l, dtll'ldll qu" htl 11r.ssõo3 e 
lrallallt<l dn rr:rlnd•rF 11 tu.:hyJ.:rllfJhus, nriu vejo 
ut•lidn·lo Ur111sn Cu lha d11 n:<semblól~. (AtlOiados .) 
o 11011•1 PIIM!IIl<lu RÓ P·•dorui<J . S>tr lidos 1111 corto 
do Ri" de Jnnelro eKNilS dinrio:~ qu11 sabem lllo 
nt•·aza-lotl pnr culpa dr1 rudact•rl', <JUO prn•ece de 
propo:1it.• haver 11111 mau fuJo para que não so 
:~aib,io n:; discursos qu" sa dize111 n~st•• cnsu, para 
quo possilo Cnzer a~ sua~ insinunçõ~s p11rticulares 
paru a11 pr<>Vincias 11té invet·ten<.lo·se a~ sul\s falias, 
o diz.,ndo·se_cuusas que_nuwaLtle dis:~e~:ã.o .a•l.fli, 
e pnm n•io S•! snl.ler~m e espalharem os dUiri•>S 
da as:ltHnblÓ•L : port•tnlo sou de voto que huja 
rr:dactot· e quo hajno diarios da · assambléa, mas 
qll .. sejiio rigorosame•ll!.' examinadas e redigidas 
as falias •1ue 0:1 tachygrapbo:~ npanluio de momenlo, 
e que n•i.o se pouhão a olhar quando um deputado 
falla e depois dizerem que não se ouvio ;j_á t.em 
suc•:edj.Jo isso mu1tas vezf)s dizet·em nos d1ar1os 
-não se ouvio o Sr , Lino Cu.u~inho.- Ora, :::ir. 

. pre::si<lente, quem uiio . ouvi) a minha falla? De 
que servem tachygrsphos desta. sorte ? O redaetor 
do anno passado cortnva as falias que quer1a ou 
as substituis. por outras que 11unca aqui se disseriio. 
E' como certu red:1ctor da laia dt~lle que dizia:
o deputado fulano d!lve-llle a fama d·e orador, pois 
que dizen,Jo quatro asneiras o puz perfeito . .;...Eu 
não quer.. isso, Sr. pre•idente, quero que se 
transcrttvfio as minhas fali · ~~~ taeli quaes . as digo, 
porque fullar um deputl\do de uma man.t~ira e 
escrever·-se de outra nos diarios, isso não deve &llr. 
Só pó .le tJmendt~r·so nlgu•na cousa . d~& su1.1 falia 
qu<;! lhe tenha escapado inndve1·tidnmeute ou que 
nüo seja coheruntll, e niio npre.sentar !alias que 
aqui se niio prufdrir•io dtlve-se r~:~digir unic a· 
men~IJ o f!l!C Qs JncbygraphllS npnnharem. 



118 SESSÃO E~l 12 og MAIO OI~ W:30 
Cnneorclo port!lnto qnEl haji'io tMhyj:lraphos nosta 

carnara e CJIIA h>~jiio rednctOI'es, mus que snibiio 
d n sua ob•·ignl;fio, o quo nada ponhi'io dA flnn casa. 
O redaetor só deve re1ligír uma ou outro. pnlavrn 
quo tenlla escap ·•d<> no calor da discussão. 

o Sr•. Va.RconcolloR: -0 qne P.4t{& em d1s· 
cn•siio Á a ur~encia, f•O•·tnnto ~ó dlllla ao dflve 
tratnr. QuAnto a redacto•· e trabalhos dos diari"s 
pnrg1mto eu, não decídio a cnmara que houveHsem 
tlínrios? DeciJio que <.IR haja : logo, para quP. se 
imprimii•l com a maior brevidado possível, Á indis· 
pensavel nomenr·se jn rednct<>r. Já temos oito diaR 
de sessão e ainda. nãn app•m :ceu um só diario. E' 
cln•·a a necessidade quP. hn, de se nomear rednctor 
do diario, visto assentar a camnra que o hou
veRse. 

Voto peb uq~encia. 
Posta á v<ttacão foi approvada a ur11;encin e 

lau-se a prc.postu de Antonio da Silva P•lreira 
Rnn~el para redactor. 

Posta em discus~ão disse 
o Sr. Oastro .ALvares: -Sr. presidente, 

eu opponho·mfl a essa nomeacrio, quero que seja 
dividida a redacc1io pelos mBís babeis para Stlr 
escolhido o lll+'lhor, e nl'io faztlr·se a n•)meaçiio 
por essa proposta que é de u•n · emprP~ado da 
casa, .este .i~ tP.m que fnzer e desemp .. nhnr a sua 
obri~~cão da casa; eu conheço essf! outro pre
tendi<l!te que é um homem de instruc,:çiio, final
mente qu11 é um homem .constituc.:io•u~ol e amif(o 
do trabalho, eu não o protf'jo ; porém precis:&-se 
de um redactr.r probo . par~ que a;; falia~ da 
assembiP.a niio vão alteradas o que as redija ::om 
mai:~ brevidada. 

o Sr. Feijó : - A c:tmara não dP.ve· 11ueror 
um · redactor qllfl não seja o mais h11bil, eu não 
conheço es~~P. que n .Sr. deputndo director do diario 
propõe ; ha tres pret••nde11tes e o Sr. d•Jputudo 
direet"r acha que tnd·•S são habeis, ness" . cnso 
devia ser decidido por sorte, porém lernbrn·me 
um meio ; que o Sr. deputnd • dirllctor dó 
aljtuma sesRão paquena a cada um •lelles pnra 
redi~ir, para depois podarmos claro IJOsao parActlr 
depois de termo~ formndo o nosso juízo r\ vista 
da r·edacção que cada um fizer nrssas sosr~õa~. 11 
ns~im se poderá escnlher o mais l11~bil e pa• a isto 
manriarP.i uma ,..menda. 

'' O Sr. director do dinrio razendQ a caJa um 
do~ prt>tend~ntes · redi~tir u:na IJI"!Ima seasdo, in-
forme qunl m&lhor redigio . -Fe~jó. 11 ·. 

O Sr. Fot•rf:>lra. dn Mol Lo:- Eu m~ con· 
formo com o que diz .o Sr. deputadn IJUe me 
precedeu, o _l.ulJ;:D. .. IJUO oR. . - dla~·dn camhl'lt'"lllio 
poderáõ andar om dh com um HÓ rP.dncto1·, o I'JIIe 
só havendo t1·es redactnrAr~ . poderflõ ter o trabalho 
om dia. o quo eA>~os r••dar.torl!s foRS•Itn ('tlg•\l•\d"s 
pelo Sr. dr•putado diruct(Jr. isto é, pngauJo a . 
cada um delles um tanto por carta umn scs~.;o 
que redi~irflm. p .. pois qnll toJo6 trPs apreseutas
sem os seus trabalhos elle ostar·ia ent:io habilitado 
para ver qual era o .melhor e mesmo para conhecer 
se seria necessarir) <) trabalho dos tres. E me 
parecA ~tcertado que o Sr. deputado ajuste p()f 
esta fórm11 a redacção do diario, dando um tanto 
por cada sessão aos tres redactores · qi1e julgo 
nec11ssarios : porque se vio o anno · passado que 
um só . trabalhando ainda não !ippareceu na•la, e 
por isso mandarei uma eUlenda á mesa n'este 
sentido. 

Leu-se a emenda do Sr. Ftijó, e foi apoiada. 
« Que o Sr. director sejn autorisado. para ajus

tar com cada um dos tres pretendentes a redacc;ão 
de cada um diario e q\le depnis proponha á ca
mara o mais apto, 11 '!llesmo SG dP.vetá ·set um 
redactor ou mais. -FrJ''I·~i,•a de Mello. ,, 

o Sr. -.Llno Coutlnl~o:- Eu regueiro n 
escoll.a sobre a proposta que o nobre deputado 
o Sr. director do diario fez a esta camara. Ha de 

mo perdoar o i\lnstre dl'lputado que faça a eUa 
n]JZU •uns rr~fiHXÕ~s _ 

Ella diz qull ~odos os seus pretendentes sao 
iguflfl~. a IJU•s nut:& nerite . ~ais aclivítJado: poré.!,ll 
a act1vhlade muntal ll acLJVJdad.s de trabalhar, sao 
crou~aR rliv,..rsao~, e eu procuN tarnbP.m o melhor 
trab:oll:ro q11e sn ohtem pela activídnde mentr1l. 
De que servil ter só actividade de trabalho? E' 
preci:lo mni~ alguma co·usB pura llllr um bom 
re.lacto•·, porqu~ é facil rodíg-ir aquillo que se 
medita 11 se escr(lve; mas n um rerlactor quJJ tem 
rle r.xprimir a linguagem de cadn um homem que 
fallou, . ó nocesst~ria uma intelligrmcia ~aH.tante 
desenvolvida, e 1sto é o que prectsa o d 1ar1o ~a 
ass,1mhléa. Par-a ser um bom redactor ó necessano 
que tenha um . cur~n ·de ~nstrucção r.,g-ular _que 
saiba grammatJca, tdeu!og1a e alguma rhetonca e 
a d1alectica ....• para poder organísar o que se 
lhe apresentar, por consequencia nós devemos 
esculher o homem que tiver mais i::strucção, e 
o Sr. deputado llirector só .diz qua este tem a~ti
vidade em trabalho ; mas o trabalho só mater1al 
nno serve é preciso Lambem o tmbalho mental. 
E' mister' rec.,nhecerdm-se oi! talentos de cada 
l'lll desses in clividuos, ou o trabalh.i que cada nm 
pos01a apresentar . 

·En não conheço o proposto, mao~ logo que se 
diz quo é officío1l da secretaria desta camara, 
vê ·SP. por isso qu~ não póde trabalhar na redacçiio 
do~ diarios ; elle ha de vir ás 9 horas para a 
secretaria, e sahil• ás 4 e ãs .5 se a sessão se pro
ro~ar. Como .é que este homem ha de redigir bem 
e. trabalhar neste d111rio, elle não se h" de regular 
·só pelns nota~ tachygraphica~, é preciso que venha 
aqui ouvir a díscu,s rio par" em~ndar aquillo em 
IJU•l niio ach•1r Clt•lctns as nnt>~>~ do tachygrapho 
qnanrln a falia nà•l fOr por elle bem apanhada. 
Se · P.Rt•ls. homens <>ffir:íaP.s de S•lcrr.taria não podem 
Rahír dali i, post•l Qlltl saiii•,, Sr. presi\le11te, posto 
qne ~niiio, contl) podem eatar utraz daquelle rapos
tei 1'0 pai'R est11r ou vindo GS dt~cursos, A depois 
combinai-os polas nutas do taclrygrapho 1 }>QrtaniQ 

.o lut:tar de redact•lr é incompaLivel com " bom 
de,omptlnh•l dn o!Jicial de secrlltaria ; !lté IIQt~·se 
quo I'IU n sess11o ~e proi'Ogar que tampo lhe fica? 

.Diz nutm ~r. deputado que !!e ma11de redigir. 
Ullltl ·seKSiiO peqUdOR a Ver quem . me!IJOI' 11 r1HI1ge, 
o que Bll póde ve1· em nma pequena peca? O que 
QUer dizflt" re•ligiJ· uma &essão pequena para se 
lorrnar um juiz? · 

Diz outro Sr. dt•pU:tado quo siio precisos tres ru
dai:tnrt~ ll ll qua so divhla n trnballw pAios tres. Como 
niin sahirJ\ difT,•r•m~o este trabulh"l Porque a índole 

do P~d•·u niio é 11 inr.lole de Paulrl nem de Sancho para 
IIOrMm conc .. r•l'•ri iHn uma redac•;•io, e p·•ra aumfor
midade dos dial'ios Ei preciso que S(ljn umB in Jole 
\micn, e sel\do ti"IIS diver>1os redactores não sahirá 
uma obra perf .. itjl, só sa est11 no111e:~ção é interi· 
namente assim cumo o .foi a quu fez (J governo 
des.;e governado1· das •u·mas para Pernambuco. 
( .Risadas. ) Se é assim ainda concord11rei para 
ver.se o seu trabalho, mas para se lbe passar 
~á o diploma de redactor, não estou deliberado a 
ISSO. 

Leu-se a emenda do Sr. Ferreira de Mello, 
que foi apoiada. · . . 

o Sr. Maia :-0 illustre deputado não e~teve · 
aqui nas sessões antecedentes, fi por isso não está 
inteirado. Eu niio tauho culpa de q a e esta camara 
apezar dn minha opposicão me nomeasse dlrector da 
redacc;ão ·do diario ; a se o illustre deputado esti
vesse presente me faria justiça negando-me o seu 
voto. 

O di9curso do illustre d~;putado vem tcdo a 
recahir em mim, IIHndo eu a guem elle reputa 
destituído da actividade m!lntal uecessnria para 
distin~tuir . nos prctendent!lS a .actividade mental 
da. nctividade de trabalhar; mas se tivesse•bem 
attendido no meu parecer, conhece•·ia quQ eu fiz 
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a distincção quando disse que achando todos 
igualmente idoneos, conhecia mais a actividade do 
proposto. O que eu apresHntei para r11ductor digo 
ser tão idoneo como os outros, porque é mostre 
do g!'ammntica, ó mestre dt3 lugica tl é empregado 
na secretaria desta camara e rue parHCfl capaz. 

Ainda suppouho que o ser oflidal da S<Jcretaria 
convém murtn para a expedição dos diarios, e 
ne~ta casa têm sido r·epetidos os exemplos de~de 
a constituinte. O ojlicral maior de então foi o 
reductor, nas primeiras sessões da legislatura pas
sada foi tambem redactor o otliciul maior· e o 
rednctor que acabou era official du secretaria. 

Convém, primeiramente p11rque como sabem os 
S1·s. deputados, qr1e têrn noticia dj rogimtmto o 
lirector é autori.mdo para empr11gar ofliciaes da 
secretaria naquillo que fõr nece>~surio para a re
dacção do diario, e sendo o redactor official pudAI'á 
elle mesmo fazer o que s~ precisar: em segunrto 
lugar porque em nomear·se outro de fór·a nada 
se poupa em clespeza, pors que tem de pagar·se· 
a um e a outro ; e além. disso o empregado da 
secretaria está mais ao alcance de colligit· os pa
peis nPcessarios para a reda~c;ão, até pnr m·~rf:c~r 
a coufianca dos mais officiaes e do official·mnior 
para lhP.s confiarem. 

Em quanto a rlizer·se que ns sessõe,; durão aqui 
ás vezes muitas horas, e que sahindo os ollicia~s 
tarde não terá tempo o proposto para redigir o 
Jiario, é preciso saber-se que quando se prorogão 
as sessões da camara, nem pur issn se prorogào 
os trabalhos da secretaria: us officiaes si rn e~;Liio 
retidos, mas nada fazem, porqull ás duas horas 
está acabado o seu trabalho, c o redact<~l' ·pó de 
aproveitar esse nrP.smo tempo da prorogaçr'i··· 

Como positivamente se nào impugna o que tenho 
apresentado pela sua in~utlici~ncia (porque nté 
agora não tenho ouvido recahir.uada sobre ellt~) 
pur isso julgo qne a camara póde dP.libernr·, 
como lhe aprouve!'. Eu não tenho afilhados, 
e quando eu fiz. esta prop11Stot, não ti v e noticia 
de outr· .. s preteudentes. Em quanto á emenda que 
diz, que eu faça a experiPncia dos trtJS que se 
propõe, dando uma nota a cada um para rPdigir, 
e ver aquelle que mlllhor redige, pureee·me, Sr. 
presidente, que isto não é bastttnto, e não faz 
cousa alguma; porque cJS primeiro:~ trabalh<>>~ alies 
podem apresentar bons, e ao dnpoi:~ tal vez quo 
não. 

Quanto á ontra emend'' qnr. pr.1pnz o Sr. For· 
reil·a de Mello para que· ~ej1i11 tr~s ro.luctor·es, 
tambem me parece iuatlmÍRSiVCI fl:llRr rrgoru a 

·~··r·se a~tlactn~J· mllsmo tellT~ 
tnchygrapltos npres•mtiio ali suas notns, bons ou 
má11, ellt~~ t~m deRArnpenhrldO lllflls o ~eu r~~gi
mento, do que o r·euacLor; elles têm sido mul· 
tados mui~a!! vezos para dosempenhnrem suns 
obrigaçõe>J. Portanto eu o que entendo é CJU•l se 
deve observar o regimento appt·ovado, devendo 
haver um redactor. 

o Sr. Lino Cout.Ínbo:-Eu nunca penalli 
que quaudo eu fallei do" modo que acabei de 
fallar, pudesse escandalisar nem levemente. ao 
illustre deputado. E' preciso olhar tudo atravez 
dos vidros da desconfiança para suppõr que 
esta falta de cnpacidade mental era ácerca do 
illustre deputado e não do redactor; e como é 
que o lllustre deputado pôde fazer reverter· para 
si aquillo que eu disse em gtJral, em hypothese 'l 
Eu 11ão appliquei i,;to a ninguem, nem mesmo a 
este candidato. E11 n:io disse cousa nlguma de 
positivo ·a respeit,, delle, nem do illustre d<:'pu
tado, antes comecei pet.lin•lo; mas nem todos 
pensão da mesma fóa·ma. Roussenu desc~•nfinva 
âe todos os homens, c outros pelo C1•ntrario 
ncbiio em todos os . homens· :nu i ta philantropia. 
Fique certo o illustru deputado que jámais eu 
me dirigi nem a elle, nem aos candidatos. 
· () $:r. Ll,li:r. ca.vnlollntl.- A camar,1 de-

cidio que se nomeasse um inspector da reclacçiio, 
rnns eu •mtend,, que o in:~pector o é Lambem 
tios Lachy~mphos. Port<~nto eu insisto uo voto 
qull eruitti antes de tompo, que não dE've haver 
redactor. A cam·•ra deci,Jio já que houvesse um 
inspectnr, u a exp~riencia nos tem mostra·lo que 
a redacção do Dia.rio não é tão facil ·tarefa, 
que é muito .Jitlicultosa. A carnt\ra vai traba
lhantlo, a cam•lra deve tomar deliberações e niio 
espalhar os seu discursos; isto deve competi r a 
reductores p~rticulares. 

O Sn. CAnNEian DA CuNHA: -.Já passou na 
camnra que honyes~e redactor para o Diario, isto 
já se venceu. 

O Sn. Luxz CAVALCANTI:- Eu entendi que se 
tinha vencido qrw se nnmea.;,;e rt•n inspector 
da redacção, mas diz se qua IÍ redactor; porém 
é o mesmo; tem dtl .ne .nome•• r um r~>dactor 
capa?.; mas eu vou votandu sempre que nenhum é 
capaz ; assim pelo meu voto fica nenhum re
dacLor. 

Ha uma emenda que pr•opõe que sejão tres 
redactorns, tanto peior, ·porque tendo um, é 
um máo, •) tendo tres, são tr·es máos. Os ta
•:hygraphos :;iio nP.ce~sarins, servem para cada 
um •los Srs. deput·•dos ver·em as suas fallas, 
rudigirem e mandarem imprimir; mas quanto a 
redactor, a experiencin nos tem mo:>tt•;ulo que 
ha de S•:r J'Uim. 

O Sr. FerJ.•elra. <lo :\Ie 1 L n :-Quando llU 
.diss" crne c'ldrt um faça n redacçsio de um 
lliario, fur pnra ver qual rlluigin mt~lhor; porque 
desde n momento t~m quo n empr.•gndo \em o 
ordenado certo, se elle nii., tom patriotismo mio 
se 11ffiign com ns SUIIS obrign•;õ~s, " que Hllu quer 
é quH vá corr·ando n tP.rnpo. ·rnrnbern oq vi drzer 
que a oxpericncia d•l doi >I outros •liruio~ n:io era 
bn>~tnnte, eu d1sso 1Jnt1\o ua manha emenda que 
u Sr·. tlirector l•·vnRsH o tompu necossurio para 
int .. rpór o 11o11 jqizo a. este re,.pnito, e digo qlle 
a ex per·i•mcia anortLr·arr\ que d~r~do CJ. mprnento 
que sa tflrn um ur·•l•rna•l•» •:orLn, I) orucnad•J ha 
de c"ra·1•r, mn11 os •lí1u·io11 nr\rr h1io du nppur:rce r. 

o sn. PRI'.SIDI,:.'TI':- Vllll propór (l vot~&çuo. 

o Sn. LINO c •• uTINI!O:-A prlmllh'tl votaçrio deve 
sor suhru a uonrunc•to do r·odactor·. 

o Sn. c~nNr•:lll•l DA Cu:m.l: -Eu votarei paa•a 
que sej,, intor11111rnuntc. 

O Sn.. 1\i.u.\:-Eu pNponho nn CúrrM do regi· 
··mtH~·tlll•l Ó~tOIItll,·--· ·-· -·--

Po"l.ll r'1 \'ntnçrit~ Vllncau·so a cmr.nda do Sr. 
Ferrllirn1Je Mollv, fi•mrulo prejrL•IictldR a propodta 
du Sr. diroctor, rl rujeiLnt.lu a emenda do Sr. 
Feijó. . 

O Sa. H&NRIQU&~ DE REz&NDE fez um pequeno 
discurso, qua nr\o roi bem ouvrdn, cuja substancia 
era que sabia que se linha assentado praça a 
tres meninus, dois recem.nascidos:e um por nascer, 
e que se mandasse saber isto do gov~;;rno ; para 
o que mandor1 á me:> a o seguinte requerimento: 

cc R6queiro que a camara peça ao ministerio 
da guerra. a cópia authentica do aviso . pelo 
qual mandou assentar praça com todos oa ven
cimentos a tres meninos recem·nascidos, do te· 
nente coronel encarre::ta.lo da P•»licía de Pernam
buco Francisco Jllsé Murtins.-Henriques de Re
.::er..de.»> 

O qu·•l sendo apoiado, disse 
o s~. Llno Coutinho:- Eu parece·me 

que ouvi dizer ap illusLra dr1putudo que !lm Jeijtes 
mrminus aintla .ur!o el'!l nll"llid(), e n•> l!llll re-
QU. erm1en. to .. d.iz-tres .. m.eni·n·o· !I r!lcern. ·n. osc.l~. o. s •. -
Recem-nascidP é aquillo quit h:1 po11co nusceu. 
E' preciso saber-se drsto, poque diz que 11m 
está po1· na~cer, c comP · t~ab() p pai se llllll lia 
de. ser homem pa1·a lhe nssentar praça? Isto, 
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Sr. p1·csidente, ainda é mais e!lcandnloso . ]~'por- quo dnvn a · ent~n•lllr que a!gumn cou;;n hnvia 
tantu nccessario s rthP.r·se disto t;om eviclertcra. f,,ita, mas que ain •la llliO ern baRtanto. 

o SR. Hf!:-:RrQUES Drc Rr.:ZENJ)rc explicou; mns Eis-aqui como havia do ser entendida a falir\ 
não foi ouvrdo. do thrúno, o a illustre commíssrio t(Ut! ontentletl 

tudo o mnirl, jnlgo11 'luo ao throno hnvin esquecido 
o Sr. Cornülro da O unha:- Julgo que que oxistia uma lei sobre iRto; po1·qu•J t~abe·!IO 

isto nã" ó assim. Os que estão nascido;;, C•lucedo; mui b1:m que se tllm augmentado o numeru 
mas aquelle quo ainda niin ~·tscnn, nr.m cllr, podia d:~s esculns; <l t.ht·ono está certo disso, o dá;, 
pedi•· isso, nem o ministro consentir em seme- entendor que se fu;a nlgnrnaJ> mais. 
lhnntc cnu~a. A' v1stt.< pois de . .;tas razões, cu esp,Jro f]Ue se 

Nfin havertdo mnis qllem falla~se, foi o reque- diga ao thr .. no que além das 111edidas jll dadas, 
rirntmto posto á vot!lÇii,o o nppr.wad·J~ apprll'ecerúõ nutras conducentes áquillo qu e so 

Entrou orr1 díscu(>srio, corno prim~íra parte da quer, que é o nugmento da instruct;iill publica. 
ordem dO rlía o parn.graphro tiO voto rle j:(l'•r•;ns, 0 St': r .... lno Coutinho: -De todas :.s 
que Ct~ll'!PÇa pt•ln~ pnlavrn~-Qunuto nos princípios · l f 11 l th 
e~c . , -atú f•s •·alavrns-a ra.;a executai',- RumJreo respostas aos LopJt·os r a a a r o . r~no, esta 

"' me paree11 a mats adequada ·e a mnts JUStll que · 
a di::cu~sf(o. que se póde dar antluonu. OqnBdizothrono'! 

o Sr. custodio Dias:- Eu conhAço que Diz que a instruct;:io moral prirnarra .leve ser 
é necllssari .. o insinunme11to da doutrina t:hristã, cuidado;;nmP.nte olhada; e ruio tcnn fdtn . r~tn 
mas como se falia ahí s11bro t:S parocl1o~, on cnnHII'I\ tuJu qunnt•• ,fevll foi7.AI' parn a inst.rucçito 
desejára quen•io se f .llass·" nisso ; porque como dos filhos dos brazilP.iros? Tttnr, Sr. pr11sideute, 
lia d•J ensinar em uma fl'f•grwzia mui pnpulosn, ora, o que restava pois a t'nzer? E"ecutar a lei, 
um !J8rncho que or oJinarinm • ·llt•~ não conhece os c1ue estK cn•u:ora ja fez a tal re!!peít·•; e per· 
seus freguezes? Sr.ria bnm chamar os curas. e gnuto en, e~..;r1 falta qu•J ha em stlmelh•rnte ma-
autes dnr·se·lhes as conhcccnr;"s de :300 réiil: t"riu, depen.J~ de falta de legislaç1io? N1io ; 
por isso eu quiz~ra que a instrucc;ão publica dependH da falta de ex•Jcuçiio das autoridades 
fos!le n.diada. suhalterun,;, que niio tõm · cnmprídu á rist:a 

E comn é que n: nnssn rnocirlaae hn ue ficar aqnillo quo c~ta assr·mhléa fer.. 
com :.s boas instituições que t1•mo'l, qnand•• nó~ O íllustre deputado f,..z U11ra rr,JlPXIio em que 
sabemo::; quo tcrn havido parnchos que tem pre· fallott na instrncç•'iu moral c instruccrio religi .. Ha, 

• gado contra a cnnstitui~'ão ·? A'( ui PStrio m•·rnbros que e11tre uó:; é o mesm" quo mo rui ; logo, ·~tt·''" . 
que Sii(r t~;~tenmnhaS"otísso . O•·• , qnnnolo Stl préga t•Jm :;..do o cnnsatl•or de nlio 11e ter P·•St•• em 
até Cllntrn a constnnícfto, o qu., s .. pó<le ospernr prntic:l tlSlll l•·i ·? Torno a díZP-1', os agente:! tlo 
da escola •lc taes padres? Eu t"nlH nnticí11 que mirr i~terio, e jll o mr.smo i !lustre rleputado co n-
em uma pr .. vincin t!o 1cnrte as rnulh.,r.•s rn-g •· ftJS:Ia qUt: a J,.j:tllllaturn pas~ndn fez leis p11ra i:;so;. 
riio a provisàu de um vignrio, ql!e S•l estuva mus diz o 11ln,;tre dHputndo, o artigo tantos da 
mandan.!u ler·, P"l'qllc dis~eriio qu•J este padre ltd dl7. qua estn..t escolns se regularáQ pP.los 
era da So~c1ndade d .. s culumnns, e 'il\ll por con· r•statntos nctua11S, e quaes 111io este~ e>~tatutus? 
f.lequeucia ia pregar contra a cons \itllição o.! o N1io ttHIIOII: porém e,;tes eRtntutos não têm mais 
imperio. do IJII•I c!4taho!Pcer o forrnulario, e fnzet· urn 

JJo:ste tnc)olo poodern•1S dPixar· de lembrar noHto eH~rtlu·l.,círunutu tio <llrllt:tnriq Hohre 11 instrucç,io 
topico aquillo que é dnmnoso n•• publico, n nn Jlílhlicn, " niuoln quo oMtt!S estatutcls não appa· 
j1\ o;uvi um et:cl•,,;instico tli1.., ,. quo 11 nnsHn con· l'l!t;rio, 111in Co!~llln (nlt,, nonhu111a. . · · 
stituiç;i.o em herutka: é •:•·rlo 'lu'' nrio meroco i\lt1o~ •llz n il iuo~t.ru JfiJIIItudo:- JJ'1 se apresao· 
muito conceito, porquu tiulm frllltl du 111iolo~. trmif! couJpnuclino~ '' •llJ:('!OII cnlhuci:IIIIOII pnr•• ns 
Eu recouhllç" qnnnto ó nrc••,;o<nt·in a •···li,. : .~, Cll· uwnlunK uprl'lll.l"l'•llll 'l :-.:ríu; . un1 pruciHO quu o 
tholicn, mas ntostrarei 1')1111 111in Clfll\'lllll no c .. rpo l~giKintlvn ll7.tlllll11 um prucl•1111a paru up· 
Brnzil ensiundn por I'Stll llllllll'lrn flllr• •curr•rn oMl•rll llvr"" '/-Poltl urin hrt compunolin11 
· o Sr. cu 1 n1. nn: -Eu 111nt•l lllllllcl rllr.or punt "'" 01111inar a 1uornl chrit~tit ou mornl 

que estaM pnbt\'l'llll tln fulln do Llrronro, ntill COI'ricl l't·llgiollll 'l Pódo·tld flOj:(llr quo . n ulhlia llli;l ú um 
tiio bem ~;nl•·nditlns po•ln 1\lu,ll'll c., 1111"1 111111,. como h1•111 cuLhuchun" para 110 nnHmnr l11to? 0••111•1 ó 

: •. -- .~afll .nutr~millter llll 11 j11111 , ipi ~~-da- -.'JIIIl .o •• JHmll•lll pófoiH fn:wr
1 

Uljllll r.D.1111~11 ~mAniJl.QI:.Ió t
1
ln 

religil'lo cntholrcn, c oK prec~itoR oln mut•nl chrillti\ quu UCJUlllo CJUI.l oz o 11110 • c , !!Oll ·• m • a 
seji10 rnui cnthcllicnrnent,1 obritJI'YIId, 11 , o tht•ouo Knl(rada t!Scrtptura, nlnj:(u~rn pudll fazor cous \ 
sabia tln e:Xi:ill'ncin .Jn lei do }!'1 du Ouruhr11 melliOI' .• O cod1go tln tloutrln~ d~os Sn~tns Ev~n· 
du l:i2i, s11biu quo o ~·lo desta lei recnurn 11m.tn gdhos e dos saniOR parires! ::;r. p1·es1dente t! a 
estn instrucç1io, e snbu quo os parochns touio ruellrn~ obrn qu~. ha para ISSH. Agora quant•l a 
privilegintlo:1 parn fazerem l!Uils e8 tr.çulls, mns cntho<:lsmos polrttccts que. !Jl••lbor poole1·á dar·~o 
ao mesmo tempo sabe ,1ue no pnragraphn t:i ele) que a nossa c•u•~tt~u!cao. _ qutJ bem pequeua 
dest~> lei trntu-s .. de estatutns que truje n:i•.• exis·· é 'l ~un•IO·SP. a ~~~nstJtUIÇIIll, nao se dá UDll\ cuusa 
tem. o artign IG diZ-e:'ta:i P.sculas SllriÍO uírí· boa . Melhor nao póde SCI'. 
gidas pPlos actuaes c~tatutos. - .E quues sáo Qunnto a ensinar·se a ler e a escrever, o 
este~ estatutos? il!ustre deputado sabe c<omo isto est{t h ~'je adiom· 

Em verdade todos sabem que a legislatura taJo. Logo, . o q!te é qu•J falta? Falta a vontade 
passada occupou-se da instmcçào publica; os du poder executlvc_>, em que.rer que_ as . cous_as 
ordenados foriio · augmentados e mais cadeiras ~ndem ~m çonform1dade • . A mstrucçao pnmana, 
houverão; porém pergunt,\·Se, tem·sn fdto tudo Sr. pres1dente, póde·se ad1antar entre nós, . se .o 
quanto é mister a este respeito? Eu digo que govern~ olhar para que se ponha. ~ le1 em 
niio. Aonde está um compendio p::.-a as nossas execuçao. A elle é q_ue pertence v1g1ar sobre 
escolas? E' por ventllra dado ao governo 0 redigil' est~s ~estres, que nao cumprem com as suas 
cathecbmos civis? Niio. Não ser ia melhor que obrtgaçoes. 
o corpo legislativo nprr,sentnsse um plano para Mus diz o illustt·e deputado que bom seria 
se fazerem estes cathecismos? Mas Prnbora s~ja hav~r e:;cola nos domingos ; poi11 por ventura 
isso dado ar.s parochos. Pc.r que motivo uiio se precisa-sn 11agnr aos mtJst.res . p~ra f!O ensh1 •11' 
hn. tle dar esc .. ! as nos dumingM incumbidas aos ·nos dnmi11gos·? · Qual é a obr1gnçrio do$ paro; . 
pnr. ,clJos, .lltesmo ·pa•·a r,s filhos Jas pessoas clws? N11o á ensinar nos fi.lhm; !lu>~ Bf!~ã pnro-
<ll.lod ~e tmlrt-gãu .a outros lnll.rulhos, e que têm chianos as dOULl'inns da religiiio e mornl cbri:ot1i? 
toda u ;;en1ann occupada? Além disso a palavra A obrigação dos . parochos é ensiQar {I . moral 
- cuidado snmcntc ~ na f:\lla do throno, parece chrislii c es primeiras lcttas aos domingos ;· Ioso, · 
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que mais se quer da assemblóa se ella tem dado trarei quanto é necessario dividir-se o n~mero 
todas as providencias a este respeito? C.os juizes de paz pelo nuinero · das pessoas, e não 

Por consequeucia este topico está bem respon- das parochias. 
dido, c deve passar tal qual está. 0 sr. FeJj 0 _As razões que ponderou 0 

o Sr. Lln1.po do Abreu :-A f11lla do Sr. deputado ministro, eu as supponho como mera 
throno ncommenda a instrucçiio publica e ao desculpa a este artigo da faLia do throno, e seja 
mesmo tempo o principio de moral christii. Ap· qual fór a cau~a da se nos dirigir semelhante 
provo duas cousas : a primeira a solicit:J.de com increpação, é de certo de suspeítl\r que quando 
que o throno pretende promover a instrncção se falia em · religião não. se attribua a falh 
publica, e em segundo lugar a sua recommendação della talvez ao.- representantes d.l nação : po)rque 
dos princípios de moral christii, o que é uma sempre se disse que todos que amiio a liberdade, 
prova incontestavel de j{l não influir llSSe ministro são inimi~os do throno e. do altar. TlllVe:l! 
gue esteve á testa do gc.overno· do Brazíl, conce· não queira attribuir-se a isto, mas deixa algumas 
bendo o plano que se lhA attribue de anniquilar suspeitas. 
o sy:'ltema estabelecido, de niio deixar da liber- Responderei só n alg11mas razões que dissG o 
dade mais do que uma Mmbra, e das garantias Sr. ministro; disse que o throno bem sabia a 
mais do que o nome. E para i~so qual era ·O existencia da lei, que mnndava que nas escolas 
caminho que elle devia trilhar? Era impedir a primarias se eusínns:;em oR princípios da moral 
instrncção do Brazil para poder levar os seus chl'istii, e que os parochos devem ensin'llr estes 
planos ávante. priucipios aos seus freguezes, mas disse que estas 

Os princípio~ de moral chrístã tambem niio lhe leis oldio inapplicaveis, que o governo não tinha 
!Azião conta nenhuma, porque o que elle queria bastante acçãn para as pOr em execução. Creio. 
era desmoralisar o povo, para o povo desmorali· que isto He devia examinar. 
sado f>star por aquillo q•Je elle quíz~<!'!se. Niio me parece muito conforme A constituição 

Portanto esta fRita nasco da falta da execuçiio que tem considerado O:i princípios da tolerancia; 
da lei, falta que se deve nttribuir a este ministro " ensinar nas e<cnlas os dogonas dil religião ca· 
mnligno. tholica apostolica roman!l. i!;ssas escolas privão 

A commi!!slio Gncarregada de recUgir a res~ os paes que julgão qutl seus · tilh•'>" ainda niio 
posta á fnlla d(') throno, AncRrnndo este ohjActo estão no estado de e~colher umn .religião ; e não 
pt!lo seu lado vPrdadeiro, ~mtenrleu que estl! f~lt~ estou bl:lm lembrado se essa lei. manda ensinar 
em da exAcuciio da lei; reconhllceu que havia Od pril.cipíos da religião catholica romana, ou se 
uma .Jei que é tl~tfl df! 15 (lo Outubro, em cujc;> manda só ensina•· os princípios da morotl ch1·istã; 
art. 4• ou 6•, se mandão en~;~i.,ar os princípios por isso que ·são pnncipios de direito natural 
d.o mo.r.nl christií, .etc. A cn.rnm.ir;s.ão J!Oten•leu !l!H! gue convém a todos os estados e a todas as re; 
isto era HU1llciente para correspon.!P.r ao que · ligiües; eis·uqui porque eu digo que não se eleve 
pedia o Lhrono, e estes novos ministros empenhu- obngar por f,.r•;a a que se apNnda uma religião 
(Jus no bP.m do <:stndo · (como nó:~ nos devllmos que nlio querem. · 
persuartir) pondo nm execuçiio est11· lei, será oll•l Oru, este>~ priucipios de mot··1l christii que 
muito bnstaute. Além disto reconheceu que·havia estão determinad•JS pela lei ó que se ensinã''• c 
já a obrigaç1io d<>>~ parochoo~ om .ensinar a moci· de certo o J:(overno podia CazP.r por isso em prn· 
dade, purque a . obri~a.;l•o .lelles não .consiste só Lica, poo·quanto o governo quando os mestres niio 
em dizerem missas, confessarem e outras cousas satisfuçnu a lei, tem autoridade pura os suspen· 
mais, consi11te tombAm 11m en:jinur a .religião ca· der, e a assembléa quo tem o~ido mais providente, 
tholica e a mornl christfi. ,. d•Jlerminou 1111 l.li das cau1aras que vigin11som sobre 

Portanto eu V•>to pelo pa1·ecer tal qual estl\; os m~st•·es de primeiras letras, para q110 cumpris· 
a comrnisslio ft!z a justiça q,ue merecia o mi· llem a.,us dt~vAras, pnm Llununciarem ao governu 
nistro transnct•J, pois que Hlle' queria ;,o~cravisiU' a falta da ex~cu•;iio da lei. 
com e~te:; tt·amns. todo o Brazil, de•momlísnndo Fallemns dos paro"ho,; B som sahlr da córte, 
o povo para poder de melhor mr>do levar o i<eu quaes slio os acto~ 1·digíosos que al)ui appurecem? 
projecto ávante, e faz tnmbem jnHtit;a an minis- J<.:ll .. ,. soio uiuí pntenteH; Vll!nos o l.lispo que tem 
terio . nctual, quando entende que ello é muito obri~&·;iio dtl corr•)r o sou bispado e preg11r os 
capaz de pôr en1 execuç1i0 a lei qutl t1·atn de:~te priocipínll d t ruligi;io, niio Ralur da cúrte senito 
ob;j6Gto. --··· ---·-·-· .. FIU'o~, :riioílllol ; -v.em · 7 a a .,.ocll~lndoa..brilftm-

0 Sr. custodio Dias :-Eu conformando- só com Rarmões eloquuntes, quando . a obrigaç1io 
me em parte . com algumas das intenções do dos parocho~ nüo é ;;ó administrar o Sacramento, 
illu•tre deputado que nr.ab.1u de fallur, não posso mnH instruir<Hn o povo na religiiio; mas nós 
comtudo deixar de fazer alguma rt-flexão, diz~ndo nno vemos saniio sermüeil que só Sllrvem de 
que este ministro pret ... rito sustentou que tinha excitar n ndmiraçiio d;, orador, e nt,o para instruir 
feito quanto podia para haverem escolas, e at.; de a niuguem • e entr .. tanto a naçiio 111io estâ fJillJ· 
pessoas femininas, e mostrou que se tínhaappli- tando grande:'! somma< de dinheiN em pagar estes 
cado neste negncio. Eu não louvarei estes . actos homens, senão para cumprire·m com o seu ofticio, 
sem que desconfie delle . · não S•• pa~iio emolumentos, niio se tem os povos 

Quanto a dizer outro illustre deputado que não cc.mo tributados . de boa vontade para elle,; paro· 
se podi11 fazer obra melhor do 11ue · a bíblia, é chos cumprirem. com 0:1 seus deveres? .E se 
certo ; mas dizer que a instrucção publica devia elle:~ nii•• !lumprcm que ba de a camara fazer ou 
principiar pela bíblia, bem aviados estav.tmos a assembléa'! 
nós se isso fosse assim. Os prt•lados mais dignos Mas dis~e se, como se ha de ensinar a religião 
de o serem têm feito compendias, não alterando se não ha cathecismo? Eu não tenho boa me· 
a doutrina christã porque ella é inalteravel, ma.; moría, mas parece-me que se determinou que o 
resumindo-a. · cathecismo de Montpelier fosse . ensinado nas 

E' de necessidade q•.te se faça um methodo escolas . (creio que foi no tempo da Sra. D. 
positivo, para que os parochos não se occupem Maria I ), quando o Brazil fazia parte de Por· 
a faze•· cousas atac11ndo as pessoa~ canstitucio· tugal; portanto uiio podia o governo escolher este 
naes, que occupados nist? não fazem o que devem; cathecismo, p'l iS 9.ue está autorisado a promover 
e por isso julgo que na res(Josta á. falia do a instrucç1io pubhca e d11r boa uxecução A lei? 
throno se deve dizer que nós ainda podemos Será preci~o que o Sr. ministro queira que nos 
fazer ~lei para ca:;tigareru·se aqu!'lles_ parochos mettamos na uutoridade da igreja, estabelecendo 
quo nno cumprem com as suas obrtgaçoes, e esse qual ha de ser o cathecismo melhor e mais con· 
é o u•otioço por que em t~mpo c'>mpetent.e mos· forme ? Porém i~to está fóra da nossa esphern. · 

TOI\IO 1 . . . . .J(j 
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Portanto jqlgo quo · aquellas expressões do 

Sr. n.inístro devem ner tomadas como desculpa 
ao esquecímentc• dos conselh"iro~ da coróa, 111i.O 
advertmdo que 11 cau:>a era a falta dll execur;iio 
da lei, e uma vez que houve esse esquecim<m to, 
a camara não deve fica•· com . es,;e lubóo de ulio 
manter . a religião catholic1c devemos dizer ex· 
pressamente 110 thruno que a l'eligiiio cath11líca é 
mantida á C!lSlu do estado, e qufl é obdgaçiio 
dos · parochos não só dizer missas, mas ensinar 
a doutrina chrís\cã, não só nos domin~os, mas 
em todos os dias em que houver c•mcurso ; " 
devemos dizer mais que a assembléa detrmui
nou que nas escolas se ensiuem os pri::lcipios da 
moral christã, u1üca cousa que nós podemos 
mandar ensinar. 

Portlluto deve passar a falia como estã, não só 
para satisfazer ao throno, como par·a credito da 
camara, e para saber·se que não nos temos des
cuidado da religião. 

o Sr. cauno:n :-.Dous senhores têm que
rido combater as minhas reflexões, e um Sr. de· 
putado fr:z um brilhante discurso, a que vou 
re~ponder. 

Disse o Sr. deputado que os principias da 
reli'gião não devião 11e.r ensinados uas escolas 
prím"arias, porque se oppunbãn 110 artigo da con· 
stituição que estabelece a tolc~:ancia l'eligioM. 
Este argumento pr0'7•t de mais; coosequenternento 
nem combateu as reflexões que tlz, nem póde 
destruir o Si (lo da ld de 15 de Outubro de 1827, 
.que . mui expressamente manda ensina~: · os prin· 
cipios da religião catholica ·romana . 

Se poiR o governo recommenda o ensino destes 
pl'incipios é porque tinha direito de o fazllr, quando 
ha uma lei que manda . que so . en~in~m, e porque 
ní'io se ensimio, disse o . illustre deputadCJ 1 Náo 
ha o cathecismo de Mnntp~liP.r? Ora, perguntarei 
ao Sr. deputado: é eí!se cath•lcismo atiHpt11da as 
circumstaneias actuaes do Brazil? Couviruos·ha 
que coutínue a ensinar-se esse cathecismo ? 

O governo e os presidentes de província, dir.-se, 
podem suspender oi! rnestres quando não ensinem 
os . prh:cip1os da re!igiiio JllOral ; porém aonde o 
cati'.ecisnw, o compendio pl)lo qual tlevão ensinar, 
e se elles não ensinão porque uão :;P tem de:;i
gnado cathecismo, serú de justiça que se sus· 
pen.Jão? Esses compendio;; elementares não são 
mataria tão ínclifl'cnmte, em toda a parte fi1zem 
objecto da vígilancia publica e recebem a sancção 
do corpo .legi.slati.~º""- . "· 

Disse-se, os padres · não ensinüo a religião 
~b!istíi, os bí~pos nà() pregão porq~c o governo 
e mdolente. Esses argumentos provno a necessi· 
dade de . uma lei, e desculpão a justa recommen~ 
daçiio do govdrno ; porqut: se os parochos não 
ensinão esses princípios christãos, qual é a acção 
do govemo para que .elles executem :l sua 
obrigação? Será suspende!· os? 

Eis-aqui como o Sr. deputado respondeu ta· 
cbando as minhas reflflxões . como desculpa da 
recommendação do governo. Os conselheiros da 
coróa examiná~:ão o estad•• da questão e conhe· 
cerão que era mister mab a·lguma cüusa. Dtsse·se 
qu~ o n~vo ~e velho t.;,stamP.nto e a constituiçào 
do 1m peno sao é-Xcellentes. compendias ; mas como 
é que se ha de mettllr em mãos tle crianças ? 
Qual é a utilidade 11ão ~abendl) certas maxímas 
óe direito pnblíco? 

Eis aqui, ::;r. pre~hlfwte; porqull declnro que não 
são tlesculp•IS d<lll consulhtliros t.la corün as minhlls 
rellax.õeri, e n··fiictn-se tia p~lavra- cuidados .-
no. falia do tlll'(liiO. · 

o t!iir. J·'~Jjó :- Dissll·M que o catbecismo 
de M·•ntpelier n•lo era nd .aptad~, · 41! II0881tS cir· 
curnlitancia.-~. Sr. presldon. t/3·'· .a qullr•• . ó. c .. ath··Hco 
ndo sOa bem aqulllla expres~:~ilo ; a rellgliiá cntho· 
Uca romana é de todot1 os tempos e para tódos 
os homens, não ha circumstanclaa algwna!l ~~ 

que soja esse cathecismo auaptado á religião 
c h l'iRtâ. 

DmnniR, o Sr. rleputBrlo ministro perguntou, 
qual 11 lfli por que o governo havia oiJrq~ar os 
parochos a cumprir os :;eu.;; deverAs? Hn muitas 
leis a •rue os parochos est;io sujeito~, muitAs lP.is 
ennonicns e não cannníc:1s; o governo é que não 
cumpre r:om os seus devP.ree, o par•lcho pócli) 
sr.r se11tencíado nii.o só mérament~ por penas 
occlosiastíca~, mas .até por penas civis; e quanrfo 
o governá e~tivesse inteiramente desarmado pollia 
mandar ao prelado qua obrigasse aquelle parocho 
a cumprir corn n suB obrígaçiio, e . quando o 
bispo niio o fizesse fazia o ministro de estado. 

Fallou rnai" o Sr. deputado (lU insistio nova· 
mente sobr•J as escolas dos domingos, e é o que 
nós vemos que niio se põe em pratica, porque 
nfoo SP. execula a lei, s;mdo os parocbos, como 
são, obrigados B isso. !<'allou-se a respeito da 
constituir;iio, que nã.fl convinha mettel·a uas mãos 
das criança:~; mas a falia do throno lembrou que 
se ensinasse. n consiituiçiio? Isso não intereSS(lU 
aos conselh~;iros da corôa de que fossem bem 
instruido~. 

Pontautn insisto nos mesmos argumentos, e 
estou persuadido que devomos aceitar as r::~zões 
do St·. ministro como desculpas. . · 

o Sr. Llno Cnutlnh.o :-0 illustre depu· 
tarlo rninistrt> pouco fali ou que contrarie a minha 
opinillo e a do Sr. Feijó .: e parece-me que as 
cousas não têm ido bem por falta de execução 
de lei. . 

Mas disse o Sr. ministro, qual é o poder que 
tem o ·governo pat·a obrigar os mestres? Con
corda-se que havia es~a lei, e perguata-se . qual 
é o po)rlerío que tem o gnverno para ·poder 
ohrar sobi'>J ASS·• gente da instrucçiio primaria e 
religinsa ·~ Diz-se, nenhum. Perguuto : qual é o 
aeto do governn, pel•l qual conheçamos que quiz 
obrar sobre e~sa gente? Já vimos algumacousa 
contr!l esses parochos que não cumprem com as 
suas obri::!ações ? Já vimos P.ste governo mand11r 
dizer ao bispo que haja de fazer cumprir os pa
rnchos a sua obrigação? Não; logo, como se diz 
que não se póde obrar sem esta gente que está 
independente'? 

Pam que o illustre deputado pudesse avançar 
semelhantes proposições era mister que nos mos· 
tr.,sse corn um exemplf'l, tal parocho niio quiz 
Clllllp. ·~ com a sua obrigação, o governo deter
minou e clle nào executou, o governo requereu 
ao bispo e o bispú não quiz obrigar os parochos 
a cumprir com suas obrigações. Se não !le tem 
feito isto como se diz que os parochoR niio 
quRrem obedecer e faze•· a sua · obrigução ? · 

))iase o illustre deputado que niio tínhamos 
leis para . a responsabilidade? · Nunca digamos 
semelhante C<JUsa: leis de responsabilidade existem 
no13 codigos civis, >1 nn» leis canonicas temna 
leis ge responsabilidade; temos leis de responsa
bilidade sobre o magistrado iníquo : temos lei 
de re!!ponsabilidade sobre n>~ empregados dn fa,:en
da: temos para os parochos e para os bispos 
infrt~ct•lres, e em fim para tndos os prelados que 
1nio cumprem com as suas obrigações; e porque 
o governu não usa da forç·1 que lha dá a lei para 
andarem as co usa em bom andamento? Antes 
pelo contr•trio por desgraça nussa tem usado de 
poderes que niio tem, para fazer pei'lr aquíllo 
que é bom . . · Póde o governo estar certo que 
quando elle obrar com algurna energia, e que 
até sahir de !1611S limites, quando saja para o 
bom kn•iarnonto, e~; ta cn!!Hlr!l ba de relevar alguma 
pequena u ltr•.• pllaa•u.;!lo. . 

Suponh•1•nos quo este govorno faz riscar da 
lista tlo11 mag·lstra,1os um maglstra.do venal qu.e 
é tuiquo, que tem atropellado . todo• oa prln· 
cipJos de Justlqa: ~te estu camara aoube»ae diaao 
nilu estranb1ma tanto eeta ultrapallavilo .doe 
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seus poderes, antes pato contr11rio lh'a desculpo.ria 
por fnzer entrar nn ordem as cousas: mas esHa 
enar,:(ia não se tem patenteado a taes rel!lpeltHs . . 
emfim vamos adi1mte. 

DisRe o illustre deputado ministro da P.l'tado 
que não temos compendio:-~ de doutrina ch•·ístii. 
nem dQ moral ; que o novo e velho tnst•omonto 
niio é compenllio que se mHtta na miio elas crhn~Rs. 
PÔis ~tão para quem é . qu11 o divino mestre 
escreveu? ·Foi para doutores ou foi parn igno· 
rantot~? Quaes si'io os cathecismos que os in,:(lezes 
mettem nas mlios de s•ms filhos; mettem a bibli11 
tracluzida nn 51,1a língua. A droutrinn de Jesus 
Chrísto é muito clnra não precisa da ínterpreta
~ões, são eRta~:~ CJUe a térn feito obricura ; fl que 
mal podia vir de que o menino brazileiro leKse 
o novo ll velho tostaruento? ~eu}lores, .os precei
tos de Jesus Christo são os do coracão humano 
por contoequ<>ncía 1\ ·bíblia é que se hn de cnsi· 
nar, e . quando não entender para qua é o mes
tre . senão · para explicar? Neste casà cstà a 
constituição e n;);o ser{• prilciso muitn tralllllho 
para o menino a entender, ella é clarissilna; 
por consequencia temos compendio" tanto .para a 
doutrina política, como para a doutrina religio•a· 

Disse~se que o catbecismo dt! Montpelier niio é 
adnptado ás nossas circumstancías, mas já o 
illustre deputado rebattu ·.esta asserção que é 
falsa. • 

Teimou 1'1 illustr(;l depl!tado nas escDias domín
gaes; porém a isto . já se t·espondeu, salvo se 
quer quehajiio padres ambulüntes para andarem 
pelos arraiaes a ensinarem n doutrina cbristã; 
porém já . se dís.se que devem · bªV!)r estas e~colas 
nos domingos e ·quando houver concurso, o qu-:~ 
é a obrigaçt1o dos paruchos ensil•arcm a ler e a· 
escrevPr aos numino .. de sua . parochia, assim 
como fazem na Europa os mini~tros prutestantes 
que ensinão os filhos do~ lavradores nos domin
gos, porque DOR dias de . semana nii'' . podem 
abaudonar o serviço. Portauto o !{overno faça 
executar as leis, o que não tem feilo, para se . 
propagarem os princípios da moral christii. 

o SI". Oastl"o Alvare"':..:....Ha muitos annos 
quando eu li11 theologia moral christã, aprendi 
que os pnrocbos que deixassem certo numeío de 
clomingos sem explicarem a doutrina chrístii, 
tinhão a pena de suspen~ã•11 segundo o concíHo, 
em dir11ito ecclesiastico. · Portanto neste caso se 
os parochos nüo têm feito o seu deVêl' ni'io b•1via 
ma1s qujl ao governo mandar ao bispo qu•1 puzess6 
em execução a lei · ecclesiastica; logo, não lia 
falta a este respeito senão da parte do poder 
executí v o; · · 

Não posso deixai' passar o dizflr·se que é ·né· 
cessario interpretes ~··ra a constituição. O que 
é a nossa constltuiçao? E' uma lei ·de coacç1lo 
ger:al digamos a:~sim, que :>briga todos os cictadii.os 
brazileiros a cumpril·a; e não foi estB lei escriptB 
na simpHcidade e na clareza, de maneira que 
estivesse ao alcance dos mais ignorantes ·de 
nossos concidadãos? Será preciso que um mi~Q
ravel que está no seu sitw retirado da cid~~ode, 
que tem muito . desejo de cumprir aquillo que 
manda a constituição, v.enha á cidade consultar 
um doutor? A· constituição deve ser entendida 
segundo . as expressões claras e vulgares dos ter
mo..- com que é escripta, ·do contrario não · póde 
<>brigar 110 ignorante. :Portanto a conslituição não 
é tiio difficii do se ·entender, e julgo que não é 
extraordinario que se lêa a constiLuição nas es-. 
colas. 

Q Sr. Vu.soonoollos :-Restringir-me -hei a 
explicar o parecer da constituição nesta parte. 

A falia do th1·ono diz. (leu.) Que havia de r.;s
ponder a commis.sito? Consultou o art • . 6• t.la 
lei de Hi do 011tuiJro de 27 om que se manda 
que o.s mestres ensinem os princ!pios de moral 

christii, proporcionada!~ á. com prebensiio dos me
nines: portanto aR boas inten'}i)es do 'throno catão 
p1·avenidas nPsta lei. 

O que o illn•tr11 deputado rniniRtro indica ó 
cren~iio de e~colr.s domingaes, maR o throno quer 
que se PÍ'Isinem oR prinr.ipi1111 .da moral chri'stã 
nas escOI!lR quA suppõe creada~ ; portanto a com
mis~i'io não podia entrmdr.r a falia do throno de 
ontr .. fórma. · 

Não lliltrarei na longa <.lii!cussão sobre cathe
ci,mos, maR creio qull não P. por falta delles que 
ní'io se ensinão, P01·tanto creio que ni'io se podia 
dar uma respolltl~ m11ís raApeitosa e satisfactoria, 
dn que a qna d{! a commissiio, e um ponto tão 
claro não merecia di~;~c11ssão. 

o Sr. Limpo do Abreu:- Trata-!le uni
camentP. da. qtJestiio se ar,aso o corpo ·legislativo 
tern sido solícitfl em mnndar ensinar aquillo que 
o throno nos recommendn : e tem-sll demonstrado 
que · a lei Á clari1.; mas disse-se que não ha ca
thecismo. Por ventura qunndQ il!to fosse certo 
ns princípios da religião, os princípios · da moral 
universal ni'ío e4ã() . escriptos na razão de todo 
o homem ? Niio estão f'Stes pl'incipios eAeríptos 
em mnit.m=1 livros que podem servir de base aos 
mAstres? Da certo qne !lim. . 

Voto pelo parecPr da commi!lsiio. 
Julgando-se a ml>teria sn:fficientP-mente cliscu

tidR, o Sr. presidente propoz o período á votação 
e foi approvado tal qual está no parecer dll 
com missão. 

O SR. ERNESTO mandou á mesa. o seguinte 
requPrimentn: 

<I Reqneiro quA s.e nomei.e quanto ~ntes uma 
commissão de fóra prt>sidida por um .membro 
dest'' camara, á. qual se encarrep;ull o fazer com 
a possível brevidade a trnducção da legislação 
penal organi;;ada para o estado da Luisian!l por 
Livingthort. 

11 Paço ·da camara dos deputados, .12 de 'Maio 
de 1880.-E1·nesto Fer~·eíra França. » 

Acab•1da a leitura o me~mo Sr. Erne~to pedi o 
a urgencia que sendo apoiada, . depois de mui 
breve discu!lsão qu~ não apanhou o .tachv grapho, 
foi posta á votação e n~o vencida; ficando o 
requerimento pnra delle se tratar em occasião 
competente. 

Continuando a 1• parte da ordem do dia, o 
Sr. secretario leu o SAguin te oaragrnpho do voto 
de graças que começa nas palavras-11 Senhor, a 
camara etc. ,-até ás palavras-« ao seu alcance. >> 

0 SR. FERREIRA DE MELLO requereu qne fosse 
dividido em duas parte!>, finalisando a primeira 
nns palavras-:-moderna·mente constituídas ;-assim. . . 
se venceu. 

Abriu a dis<:ussão. 
o Sr. oa.tXD.o:n.:-Trata-se, Sr. presidente, 

do . pe1·iodo da rasposta ern que a camara vai 
render graças ao throno pela destituição do mi
nisterio transacto. Seja qual . fór o resultado 
desta discussão que von enqetar, porque já se 
pede votação, seja qunl fõr o espírito da camara, 
eu julgo dn meu rigoroso dever oppõr-me a este 
período. Que o ministedo transacto tives~e incor
rido no dP.sngrado do throno, e perdido a con· 
fiança publica, póde· se talvez dizer, por isso que 
elle foi destituído. Que se rendiio graças pelo 
facto de uma destituiçiio mini!lterial, póde,se tal
vez cohónestar com os usos parlamentares. 

Até este ponto, senhora~, seria um pouco mais 
arduo o combater este período . . Mas quando a 
illustre commissão em vez de limitar-se a este 
p"nto, passa no mesmo período a declarar e 
determinar as causas da destituieão, attribuindo-a 
positivamente a continuas violacõe!l da consti~ 
tniçiio e ao temor d<\ volta do absoh1tismo, ap
parentemente justificado, eu n.ão posso, Sr. prasi· 
dant.e, deixar de levantar a mmha voz como ijepu-
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tado zeloso da justiçn e dignidade que devem 
Cüraeterisnr esta · assembléa coi1tra um período que 
vni estigmatizar sem prova~ ucm julgatln a repu· 
tação dos membros do m inisterio tranRaeto. 

E' por ventum com a palavra-appal'entemente, 
-que a camara deve anojar o labóo de absolutista"! 
sobre indívtdous que têm rlit•oito {I conHet·vaçiio 
do seu bom nome e fama? Quando aqui se tratou 
do período relntivo á suspnn:~ão de algumas das 
garantia,; na provinci'l do Ceará, um ti r. deputado 
quiz e até otrercceu uma emenda, para que se 
declat·as~e na respostf'l que se tinha violado a 
cçm$tjÇuíção com aquella medida. Entii•J, senhores, 
ouvi a dllUS i\lustres oradores-que niio era licito 
fazer-se . urna tal declaração, porque não estava 
ainda provado o facto da violat;•io, e porqtxe o 
rninisterío trausncto tinha a presumpçiio a seu 
favor. · 

E agoN, Sr. prest.lente, achão-se _l!rova•lns 
as contínuas violações? Aca~o está j usttficada a 
intenção do absolutismo? Já nr"io tem o minis· 
terio transacto presumpções a SHU favoJr? Ninguern 
o dirá. Não só elle tem toda a presumpç>iO a 
seu favor, mns até essa pres11mpçno acha·sij corro· 
borarla por doll;~ pQ.recere;o .de •1ma c•>mmi~l>qo da 
eamara. Dou~ · membros do ministllrio transacto 
são deputados eleitos. Um já foi accusado como 
suspeito de abs,lutista, e pedirão-~e s·>bre isso 
informações e documentos ao governo. Este!! 
docnmentos e informações forão remettidns á 
commissão de poderes, que não só os examinou 
como ouvío o acCllS>ldo. Qual foi por firr. o pa· 
recer rlesta .commissiio ?- Que o eleito podaria 
tomar assento,- isto é, que não procedia a accu-
sação fdt••. · 

A respeito de outra . tambem ha um parecer 
que o habilita a tomar assento. Se .não valem 
os votos de uma commissiio que retlectio e exa· 
minou documento~, m:tito meno!l devem valer 
boatos e rumu•·es. Opiniões índivtduaes não são 
provas bastantes p11ra que esta Cllmarn profira uma 
especie de sentença, que vai infamar a reputação 
de indivíduos qu~ _servirão e servem ·ainda cargos 
relev;antes no estado. E não vê a camara a no· 
tavel contradicção a que se vai ex pôr 'l Suppo
nhamos, senhores, que passa est~:~ p~riodo tão 
indecoroso aos membros dn minísterio transacto, 
e que pouco depois sejamos obrigados por amor 
da justiça, e em respeito :i lei que devemos 
guardar, a dar assento como eu quero, aos 
doas eleitos que forão membros do mssmo mi
nisterio; que se . deverá pensar da camara em 
caso tal? 

Não é assim, Sr.--})residente,. que · a cam 
conservará a reputação de justiça, impassível e 
discreta, qualidades sobre as quaes desc.:.nça toda 
a sua força moral. A camara conhece qual a 
minha actual posição. ·Não fallo como interessado. 
Penso e voto como deputado e brazileíro, e não · 
como ministro. · 

Entendo pois, que não se achando averiguadas 
e provadas as ca11sas allegadas para a destituição 
do minísterío, e que n:'io devendo a Cllmara as
sentar o seu juizo sobre rumorc~, boatos .e opi
niões indivíduaes, este período não póde pass.1r. 
E quando a · camara queira render graças pela 
destituição, entendo tambem que de nenhum modo 
(porque não é · justo nem digno da sua prudencia) 
deve declarar e determinar as causas que se acbão 
alleglldas neste período. Se me é licito votar, 
este ó, senhores, o . meu voto. 

o lliilr. Llno Coutlnh.o:-Sr. ·presiJente, 
nté hoje o poder moderador tomou o ·epítheto de 
do!ensor perp.otuo do Brllll:il ; hLJje poróm p11rec~·me 
que deve unir outro titulo, o de salvatlor do Brnzil. 

De facto, Sr. presidante, o throno domlttindn 
o m.inisterio transact•• snlvott·o Brnzll; (.·lpoiadoa.) 
Se esse mínistedo nlio trarnav•l par~& a qut~t.l4 ·da 
constituição c levantamento do nbsolu~auno, dll 

donde prov6m os boatos e as desconfianças que 
elle incutio nos nnímos? Se acaS•> tllle niio tra
balhav•s fJara o absolutismo o recolonisaçiio, e 
quero stxppór por um moment~ qu~; mnsmo D:iio 
trabalhwa. n1io em bastante a desconfianca publica 
par.1 elle ser · demitt.ido ·? 'rodos S>lbem que n 
desconflanr;a pó de originar des.nden:'l: . ora, sup· 
ponh11m•>s que n povo brazileir•> via continuar 
o rninisterio e m ... strar-se cada VbZ mais contrario 
a tudo •tUanto em livre; a. desconfiança iria 
augmentando, os · animos oscandecerulo-r~e, e que 
resultaria por fim Sr. presidente? Uma reacçüo 
qu•> nunca póile d~lxlir d!l Her funesta. 

O p·Jder mo•lerador vendo aR circurnstancias das 
cousas, derníttio •Jssa infame ministcrio para tran. 
quilliHar os esp"iritos e p11ra adquirir a opinião 
publica do Brar.il, de quP.m ó defdusor perpetuo; 
e não se devem dar graças au poiler moderador 
por um tarnaniJ,, ben~ficio Sr. presidP.nte 1 · Não 
ha duvida alguma que taes graças d~vem ser · 
dadas. 

O mini:~terio; Sr. presi<llmte, tinha attentado 
contra as ~arantiaK individuaes, co11t• a a liberdade 
do Brazil (i:Zp"iados) ; queria enlear aos pés a 
cons~i tuição para levantaa· o negro throno do abso
luti:srno; elle 111'io o COIISeguin, nem outro algum 
o consegutrá; a c;onstita1ição do Br •zil ha de viver 
emquanto viverem brazileiros (muitos apo·iados), 
embPra se urda contra cl!a. 

Já nesta c11sa muitas vezes tenh·• dito, nada mais 
que constituio;.ão e narla menos que constituição. 
(Muitos apoiados.) Podem os inimigos da liberdade 
brnzilt:jra tram.a.r contra ella: elle~ J>Orérn cahiráõ 
assim como cahio o mínisterio P""sado; taes são 
os votos desta camara, taes são os votos de 
todo o Brazíl, da . r1.1ção inteira. (Apoiados. ) 
Se siio fals.,:; _os fact.•s, porque se não t"m (!.e· 
fendid•> esse ministerio transacto dai! muitas nc· 
cusações que se lhe têm feit" 'l . Nrio estão os 
p~ríudicos . cheios de traicõ~s, de atrocidarles desse 
mínistarió .? Já nppareceu algum a defender-se? 
Não appareceu o resumo dessa carta celebre das 
liberdades brazileiras, qull se diz achada no gabinete 
de um desses senhort::s? Tern.se · elle defendido, 
ou tem o govdrno . tomad•> em consideração esta 
accusaçàu tao . pond.,rosa? Nã"; porque o governo 
como está persuadido que isto não é . falso, não 
o quer chamar ao seu conhecimento para se não 
ver na necessidade de condemnar o seu autor 

· á forca, digno premio de seus bons serviços. 
Se o illustre deputado visse a fel"mentação que 
causou a tal carta das liberdades, principalmente 
nos homens de cór, havia rde ficar arripíado; 
n.ii.al-h_~ um só delles ·que não tenha um pape linho 
destes. 

Na Bahia um periodict:t ein que appnreceu, reim· 
primío-se tres . vezes. Ora, urna Cl•usa ·tão me· 
lindrosa que podia pór todo o Brazíl em com
bustão, foi por ventura ,i á pelo governo examinada 
para saber se é verd11deira ou se é impostura 
do gazeteiro? Na supposíção de que é impostura 
dQ gazeteiro, que fez aquillo para exaltar os 
anímos dos brazileiros e pól-os em agitação, não 
é elle re!?ponsavel por semelhante co usa? E :~e 
o caso é verdadeiro, como . infiro do silencio que 
se guarda, não é digno de punição o malvado 
que e:~boçou a tal c,uta de liberdade, que antes 
podia cllamar-se carta de morte "dos brazileiros 'l 
O goveruo porém não se têm me.ttido com isto, 
porque . v_e que ;:~e fõr a examinar o facto o réo 
h a de ser enforcado. 

Se passarmos, Sr. presidente, em resenha os 
actos dl) miníaterio passad9 será um nunc>l acabar 
de . abu:Oo~ ; é pequeno crh:ne llcar · ~·ne. nação 
constituída serr. . docretaçito do 11eu 'PudR!I~? ,lia 
nada mais utttintador contra a lib!lrdade 4ol! · 
bruzilelro~ do qui! a f11lta tia dearetnQilo do bud((et 'l 
Su a11 prerogatl vu11 •la camarn. do11 deputado• . l!lO 
o poder decretar 11obrll o 11anguu e 11obre () di· 
ultulfll doa brazllulro•, i&t•l 11, •ohrll o roaruta• 
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rnP.nto o sobre os tributos; quando se tirão a 
f•sta camara estas duas regalia:~ quo forrmio as 
g-arantias da líb•Jrdadc, não se quer dizor quo 
1'11 vai cortat· pala raiz n arvore da liberdade? 
E rpteremosmais alguma Pl'i•Va dn quo se tramava 
o levar.tarmnto do absolutismo e a qued11 da 
con~títuiçfio? O qt1e quet· dizer deixar·se sern 
hurl~!!t o anno [utsHado? Sll o ·rninisterio 11:io 
te11tasso contra a liberdade publica, niio pro
rn~aria a sessão .mais dez ou quinze dias? Foi 
elle quem aconselhott qu(l niio se prorogasse 
nenhum clilt para não haver uecretaçrio do b11dget, 
para que podcndn por e:;se modo impõr c?ntribui
cõc:-~ no estado· acb,tsse mais facilidade em e~tabo
lecP.r· o nbsolntismo. 
· Agora não tratamos aq•ti de algum membro 
do mínisterio, quando em particnlar se tratar de 
Ulll dclles, se é capaz ou não de tornar asse11to 
nesfa casa, veremos se o ha ue conseguir; por 
ora niio se trata de tomar assento, mas sim de 
dat· graçM> :to poder moderador de 11os haver 
livrado da anarchia. E' certo que ella poucos 
diaA durnria porque o systema constitucional 
havia de triumphar (Apoiados.) 

Poderia correr algum sangue tle parte 11 parte, e 
se os absolutistas quiz~rem destrui1· a constituição, 
necoJssario é que elle corra; gostoso daria HU o num, 
e pa·overa a Deos que elle pudesse libP.rtar minha 
patria. (Apoiados.) A arvore da libllrdade ni\o ha de 
ser lançada p•n· terra, ella dará snzouaclo~ fructns 
para meus filhos e meus netos ; muita" graças scjr'io 
pois dadas ao pode1· moderador por haver de:~cituido 
tão nefando ministerio. . 

O Sr. 1\:J:~r·thn. Francisco: -Scuhore;:;, 
en t&nho a encetar umn qn••stãrJ que tnlvez vá 
ferir a amizade uns, o melindro de oul.ros, a 
COJlSCiencia timorata. de rn111tus; mas· para dis
cuti I· a, eu me apr.;sento á vós sempre, não toc:ado 
pc•la baba impul'fl de veneuozas serpent.;s, imagoJm 
verdarleira dlls pai)Ções hP.•liond•ts e !;orrO!iJVM;; 
porque se dellas fosse capaz, env~rgonh11r-me-hin 
como Stewart, de haver nascido homem, eu vrmho 
á vós, depois de haver 5'·1C:rificado sobre o alta•· 
do patriotismn tod•l e qualquúr res.entimento; de
pois da haver imposto s•lcncio a tod11 e qualquer 
prevenção, para poder ser imparcial: ll uma pal•l· 
vra, para sustentar esta parte do voto de graças 
agora em d:scussão. Eu nfio vos olTerec~rei argu
mentos fundados sobre as difl'erentes paixões da 
humanidade, mas sómente sol..l'O os di..:tame:~ de 
uma razão pura, e sobro as regras imprescri
ptiveis de justiça eternA, scrn as .qnaes niio po
demos ser legisladores, segundo a pbrase de Platão 
e de Cicero. 

O monarcha havia demittido o ministerio trans
ncto ; este ministP.rio hwin incorrido nl) . odio 
publico, como violador da con!ltituiçiio o dai leis, 
como ftu~tor encoberto ou declarado do despotismo. 
Como homem julgaria um tal rninisterio enfermo, 
e enfermo de uma nova especie de alienação 
mental; por humanidade ell os recommendaria 
aus discípulos d11 escola do Dr. Penei, e lhes 
pC'Iiria remcdios qua curassem este mal; des
acorçoado do obtel~os, _!·ocorreria a Gregoire a ao!'! 
demais cheft!s das associações européas para a 
cmancipaçiio d·jS negros, e imploraria a . creaçiio 
lle iguaes assoctaçõcs em favor tios novos escravos 
brancos; o quando vi~se minhas esperanças de 
todo mallo~radas,. elevaria minhas vistas até o 
céo, e _pediria. em minhas orações aos manas 
l1emaventurados dos Clarksons o dos. Benezets, 
para que conseguissem da Divindade a milagrosa 
cur11. de cerebros tão desarranjados. Mas, como 
l11gis\ador, outra é minha t01refa: vil!ilante guarda 
d~& constituição e das leis, eu faltaria aos dtW<!res 
de tll'll man1lntario du naçã,l se foss<J mudo e 
silenciol!o ob&el'Vatlur de tiio continua::~ t.ransgres
sÕoll. 

'l'rrliJ m~ios, o todos consti tucionaes, se. olTt!re-

cerão á minha cnnside•·ar;iif): I,o Accll.sar um ta 1 
ministel'io; mais quereis vós, senhores, remexe~ 
cirtZIIS de mol'tos, chamal·l.ll:l outra vez perante 
a acena tnmu\L!lo~a d,, sociedade, ~:~nngrar de novo 
por urna nccusar;ão C11ra,;õ~s que oller~ ulcerarão, 
despert,ar a vin~auça fl todas as paixões daquelles 
que fJ!les opprimirã•J 'l Niio, SullhOrtlri, df,ixai-os 
em paz. 2• meio. Ddclurar ao monarcha que um 
tal rninisttlrio per<lett a confiança pllb!ica; mas 
o monarcha at~endeu aos clam,Jres do povo, e 
o demi&Lio ; os jdf)\t>s •le hontern passão hoje como 
sombras. :J.o meio. Agrauecet· sua dostituir;iio e 
motivar !l~ caJ~SI!!! •hlla:; para q11e nunca mais 
tornem a repetir-se; eis o qu~:~ cu e a corn.nissão 
1;1scolheu, é um meio i~ual111ente digno e legal, 
port)m de corto muito mais suave. 

Dir-se-ha q'ue vós ferifl com clle as preroga
tiva.; da corôa·? Niio, porque o pns.;o que ides 
dar, fica inscripto no circulo de vossasattribuições; 
não; porque agra.d<lcer o quo estt\ feito fére muito 
meno; do que 1> podir que se faça. 

Dir·Se·ha quo o sileacio tl•• throno a aste t·espeito 
vos impunha um igual silencio? Tarnbern não, 
pc•rque o esquecimento Je u111n parte .não implica 
o esquecimento da outra; clamais vós sois rnan
dntm·ios a ·primeiros guardas da constituição; 
ella foi violada, vós deveis rec!:1mar contra taes 
violações sob pena de lHll"j uros. Diriio que taes 
graças sã•> mn!l otfensa a membros rio ministerio 
transact1) que são hoje do presente? Muito menos, 
a cnnse1·vaçiio do pt.>der é uma presumpr;>io a 
seu favor. Mas nffirma-se que esta;; violações ela 
constituição e das leis, estes boatos da volta do 
despotismo, niio esmo provados. Que·? Senhores, 
os decretos que crearão com•nissõ~s militares, os 
IJUe roubarão a melhor flór da cOl'Õfl da monarchia 
direito r1uM o põfl á par da Divindade, nã·• o pNviio? 
Os decretos que demittirão o!liciaes~ganeraes sem 
crimP., sern .processo e sern sentença; essas sus
penRões de outros; essas passag,:n& continuas tle 
officiae~. combatente,;, já p•tra ;2a linha, já para 
3a c\.ISSt'l do estado ·maÍ·Ir, não SiiO OS Cllprichos 
atrübilarios e dtlliJ·ant~s .-Ie um bachá ottomauo? 
Ntio são uma pr•JVa irrefragavel d!!. h:tCOIIsÇi~u
cionalJdad•! de um tal minist .. rio? A falta de lei 
qo orçamento na sensiio ultima dn legislatura 
passada não prova. um projt)cto do absolutismo? 
Vist~Ji!i! nca$o semelhante lei nos governo~ abso • 
lutus? A proclama(ião de absolutismo no Ceará, 
as tentativas em Pernambuco para proclamai-o, 
a\1 medidas tomadas para o mesmo fim em outras 
províncias por al,::uns dos agentes dess'l ministerio 
de nefanda memoria, os sustos do povo desta 
capital nos Pri.tn_et~.l?.~ sHa;; do...Q!ll.~rn.hr.9_ç!u_r.no.. -· 
findo, e sobrettttlo a alegria que inundou a todos 
os cornções com a quéd•l de um tal govt~rno, 
n1io Slio um seguro testemunho du<~ sinistros pro
jP.cti•S quo elle tiuhá rle derribar a constituição 
do imperio ·? A' vista do que tenho expandido, 
creio ter den;onstratlo os crimes do ministerio 
transacto e pulverisado as razõds a\legadas em 
seu favor; e como membro da commisst'io e depu
tado, desenvolvido os motivos pelos quaes esta 
parte do voto d.e graças deve passar tal- qual se 
acha redigida ; e por isso voto por ella. 

o Sr•. Paula o Souza:-Sr. presidente, 
um só Sr. deputado se oppõe a e<~ta parte do 
discurso que está em discussão, o voto geral da 
carnara qu:~si que tem s,mccionado os trabalhos 
da commis::~ão, os seuhores que têm sustentado 
o periodo em discuss•io, 'me affirmão que esta 
camara SE.rá unanime nenta parte do parecer; 
porém disse o St·. deputado que não se podia 
decl&rar isto, que emb•>ra se d~ssem graças, mas 
qu~:~ não se devil'io estigmatizar estes homens, por 
isso que dou::~ membros viuhão a tomar assento 
nesta augusta ctunara. . · 

Pt'<lcisa •.pttl o nobre deputad•) raflícta a:1 differen
ças dos dous ob~ectos, Ull1tl coLua é declarar o~ 
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motivos por que se dão g•·aças, ~iio du!ls idéail muito 
snparadrts. O podnr um. hom 11 m ter p~rdíolo !1 con· 

' finrH'R nacioual por 10111t"s actos e VIr depoiS este 
hom~m a ser a•lmittido como depntudo, siío idéas 
muito s~parn<las, ll ha dll entrar ~m rliscnss:io 
qunndo se tratar disto, port.auto niio tt'm iden· 
tirln<le nonbuma, o Sr. deput:1do niio refuta as 
1·azões qun a cnmmíss~io deu; n cnrnmiRsiio co~o 
m·giio dn ~amara . venar! I'JUO a C!lmat'll é orgno 
nacional nno pod1a de1xnr de d1zer ao throno 
istn qM toda a naçãn tem dito, e a corôa sabe 
muito bem I'JUA tudn. isto que se di?., é o voto 
Hera! do Brazil, voto quasi unanimc, a camara 
niin faz mais qufl repP.tir e!!te voto c:omo orgfio 
immedíato, e mais prc.1npto da opiniii•) publica. 
R11 pare -se nestas circumstancias; já o muuarcha 
sabe. 

Os . Srs. d11pntadns já rnnstrsriio e provarão 
como este mínisterio tinha vi•.•lndo a constituição 
c c()mo P.Stava odioso a todo o Brazil, niio só por 
quB violava a cnnstitu i<;ão e as leio-~, como pol'qua 
sustentava o nbsolutísmo, o que fórmn dnas nccu· 
sncões diffP-rentos. Outros ministc>rhs tem o Brnzil 
tido que têm viol:1do ·a constituição e indignus ; 
porém niio ha nenhum que. incutisse mais tel'l'or 
do que estes. (Apoiados . ) Esta é a i.léa, mas agora 
ten'ores espalhados no Bra~il J!1iO eriio só do 
nl>solutismo porém de rccolomsa.;no. Se a cnmnra 
fossP. o tribunal dos jurados, entiio devia ella 
usnr desta medida que o Sr. deputado disse, m:rs 
a carnara só m?st.ra 11 oviniãn nacional. Poderá 
um homem 11er innocente, n entrktanto estar . cri· 
minoso na opinião publica; a camara conh•Jcendo 
o facto faltaria a seus deveres se niio o annun· 
cinsse. · 

Este ministerio, disse o Sr. deputado, ni'io consta, 
não h a provas por onde ·se poss·l affirmar que 
tmmasse em favot• c),) absolutismo. Eu tomal'ia 
muito tempo :\ camara, se Bcaso quizes;t: fazer 
a resenha de todas as vi()laçõcs; e11 direi em 
poucas . palavras ; . t~lvc?.. não h!lja um neto da 
maior pnrte deste mm1steno que Df\.:1 fosse marcado 
com o cunho da aflti·cnnstjtuçí<.nalidBde; niio só 
a violação da con!ltituição e dns leis, são tambem 
essas despezas que illegitímamente se têm feito com 
os portusuezes de que !!inrJa nã<) posso julgat· 
sem vel;' os 4ocumP.ntoil officiaP,s; porque se eu 
der IISSenso a muitos peri{)(jjcos europeus. t~m 
snbido da ~;ub$tnncia do Brazil muitos milhõe,; 
de cruzado!!, Ol! scnhQr~s que têm lido as gar.etas 
estrangeiras ~abem muito bem que it>to n:io é 
levante · meu. Houve ou não víoln•;iio de consti· 
tuição quando se exigio que o ministro apre· 
sentasse a' o.:ta do conselho de . estado, e este 
negou-a? Como poderiãn sem ella os represntantes 
da . . nação faztlr esto exame, e . ter. docunwntos 
legaes ·? E' ou nãn viol•lÇiio de constituição sus· 
pender garantias? . Já se notou em outra occasirio 
•1ue com a ultima suspensão das garantias pre· 
tendeu tornar os homens mudos, mudos na phra~e 
de um Sr. deputado. E' cu não· violação de 
constituição,. clara · e poRitivK aquella creação de 
com missões especiaes ? Se eu passas~e a resenhar 
as violações de leis nuncr\ pod~ria acabar ; o 
ministerio julgava·se .legislador, e legislou muitas 
vezes, seria uma serie infinita de factM, ·ue vio · 
lações dfl constituição, de leis, seria um nunca 
acabar se os fosse recitando. E á vista disto ainJa 
haverá duvida, .não é isto motivo mais que su[. 
ficiente· para se julgar que tramavn o absolutismo? 
Corroboro o meu argumento com factos: bem 
vimos flUe para os empregos erão . preferidos ou 
por melhor dizer, ~rão escolhidos os homens que 
a opinião publica aborrecia, que erão tnf\rcados 
r:om o ferrete da escravidão e do dcsatr~cto) ao 
Brazil; .os presidentes flUe se julgaviio amígos do 
systemn, nunca rl!ceberão grnÇas do governo, . ardo 
rHti1·ados d0:1 seus Jugnro11, o ,;o o nno erito nunca 
s~ vião agraciados, pelu contrnl'io 011 houuma qun 
estaviio tidos como absolutistas ori\o procut•ados 

o ·. premiados, pl'incipalrnente os commandantP.s 
rnilitaros; laucenH!e os olhos o ver·se-ha a verdado 
do •nirtlaa~ nsser<;ões. Siio estes factos conhecidos 
do toJo o Brnzíl, e por ello det~::Kt,ados, quem 
in<ln1.io a Cllfflrnissiio n motivar afl gra'i!IS quo ·dá 
no throno, grat;ns exigidas p~>la justiça c pelo voto 
nacional. 

Volo porlnnto que sem niteraçiio alguma seja 
appro\lado o período em díscusslio. 
OS~. J:lr>llanda Cavalcanti (Lendo):-;

<< Senhor, a camara dos deputttdos etc. 11 Nada 1na1s 
jl!l!to, Sr. pres1tlente, do r1ue <la•· gra.r;u~ an throno 
pela dcstítui•;ãn do transacto ministerio, mi11isterio 
atenador o antí·constitltdonal, que pretendia der. 
ribar nossas liberdades para sobre suas ruínas 
elevar o h•Jdiondo abKolutismo. 

Todavia, Sr. prasid P.nte, devo prPvenir á casa 
que no fogo da redacç•io di11to, esta v&rdade vai 
geoer:rlisaota, o quo nãn póde deixar de ser de 
alguma maneira prejudicial e comprometter de 
algumn fôrma á camara; o que se diz a respeito 
tio minist~::•·ir, transucto ê com muito justa razão, 
todavia é. neccssario não confnndiL· o ministerio 
C•Hn um rlc seus ministros, é necessal'io extremar. 
NesLfJ mcsrnn mínisterío algum houve que não 
deve ser envolvido com o principal ageute de 
todos . os males ; ,é necessario não vs confundir, 
p.1rque so alguns pcccariio por ignorancia, por 
boa fé ou condescondencía, nlgum teve cuidado 
de conservar a sua pasta sóm~nte para resistir, 
para melhor poder obstar ; e a reoposta é muito ge
ral. (Leu.) Pergunt•> eu; todos os mini=-tros estarão 
em identicas circumstancias? Todos violarão a 
constituição, assim como nqui se diz? Não estou 
nessa crpinião , vejo differen<;a, ao menos entre 
um ministro com outro. . 

.JJ:' necc~sario dizer, Sr. presidente, que eu não 
estou pel'suadido que se tentasse proclamar o 
absolutisnv> no Brazil, nãl) era essa a marcha 
desse mini!lt•lri••; elle tem mais velhacnria do 
qu~ mnita gente pensa, ello governava . despoti~ 
cament11. · e não lhe convinha o partido do abso
lutismo : elle sabe o I'JUe pnssará no Brazil quem 

·se atrever a p;ritar por absolutismo, não são destes 
inimigos qui! uós devemos ter medo,. mas sim 
daquelles que se fa:zem nossos nmigus, desses 
hypocritas qun, como vem a sua caus'a abandonada 
fl.ugem ·se constitucíonaes. E' nl';'cessari•J votar horror 
a este ministro, que era o chefe do ministerio, 
mas não se deve com elle confundir outros mem
bros que nunca cnncurreriio · para as violuções 
da constitui11:io e das leis. Eu me explico me· 
lhor, 

Achava·se á testa deste ministerio um individuo 
capaz de- tudo >literal'; tarto·-co·nrundir, tudo. atra
palhar, os d~gráos . do throno se havião fechado 
a mnior parte dos brazileiros dignos de serem 
ouvidos do monarcha, este ministl'O com o titulo 
de constitucional, argumentandn com ·alguns factos 
mais . devidos a seu e·spirito at1·abilario do que a 
seu· sentimento, par~cia que sabia desfructar muito 
bem ; elle se arvorava em lP.gislador com o pre
t.,xto de boa ordem, aug10entou . emolumentos aos 
officines de sua · secretaria, a áquelles que elle 
queria ter do ,;eu p •rtido ; legislou no correio, 
emfim tudo quanto apparece deste ministro é in
capaz, tud.:l é prostituído. Por ventur:1 queria el\e 
que se gritasse o absolutismo? Não, 8r. presi
dente, uma das cousas que mais ftlz cahir foi este 
boato do Ceará, foi esta iudiscrição de seus 
satellite;;, a sua intenção era continuar no gozo 
ào absolutismo; elle tinha o monarchn corno en
cadeado á sua fMção, l'ontnva com n camara á 
sua v.ontnde, o para isso elle usaria dos subornos, 
o:s o meio · com quo cllfJ esperava levar seus 
planos avantQ ; 110 a comnrR mio fn~ao d.e o11cravos, 
P que ollt• nad" rudo1111u urrnnjor, ollil diiRolvi" 
!' (llllllllru, 11 nolltl\ luttti'Vnllo · vluhll com n:mlu11 
ropull, ~rn l~ghd111l01' U r11lSl11 hiiiQ ljii"IILO CJIIOriD, 
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eis aqui o systema deste nosso inimigo, deste 
ministro traidor. 

Eu digo, seu bons, que foi no fo~to da rcdacçiio 
que a illustl'e commissão <>nvolvcll todo o miniS· 
terio, havendo Mlle membr•.•S ·que devem ">C r ex· 
tramados, que é preciso n~io ver envolvidos C()m 
outros que a opinião publica tem declarado 
traidores; portanto julgo quo é melhor dizer•Re 
de outro modo; parA o que mandarei á mesa uma 
emenda: 

indicações, e tambem segundas leituras de uma 
hora em diante. 

Le.vrtntou·se a sessão â=- 2 hora:~ . . José da Costa 
Cw·valho, prr:Hideute.- Joaquim 11-[arcelZino de 
Bl'ito, 1• sect·o~llrio.-Joao · Mendes Vianna, 3• 
~ecretarío. 

Sessão em t 3 de ·Maio 

PRESIDENCIA LO SR. COSTA CARVALIIO 
cc Em lugar de;....um ministerio quo havia perdido 

a çonfi!lnÇil publiea-díga·se-um ministerio .do 
qual !!lgunll m~m\:>ro11 havião perdido a confiança 
publíca.-l!ollnnda Cavalcanti. 11 A's 10 hora~, f·Jíta a chamada, acldu·ão-se pre-

Foi apoiada, c continuando a discussão, disse sentes 72 Srs. deputados, faltandn com causa os 
Srs. Pires Ferre1ra e Xavier de C<1rvalho, e sem 

O Sr. Vasconcellos :-Sr. p1·esidente, op- eUa os Srs. T ... obo de ~ouza, Mour:1, Luiz Cavai· 
ponho-me á emenda. Se ella exprimisse a maioria canti, Castro e Silva, Duarte e Silva, c Rol-
ainda eu poderia deixar passar ,, · idáa, que ape1.ar landa Cavalcanti.. 
disso era inutil : porque so dão grncas pela de- · 
mi<são do ministerio, e se não foi demittido O Sa. PR[,!SIDENTE: declarou estar aberta a ses-
algum, ha presumpc;iio de que níio se falia com ello: são, e lida a acta da antecedente pelo Sr. :;e-
por não fazer parte dos demittidos. Logo, aquelles · cretario Mendes Vianna, f<Ji approvada. 
que perderão a confiança publica, quae,.; forão? ·Passou.se ao expediente, e leu o Sr. secretario 
Aquelles que foriio demittic!os. E aquellas que Mat·cellino d~ Brito : · 
coilservão · esta confiança, qunes são? Aquelles I.• Uma felicitação da camara municipal da 
que não forão -demittidos. villa uu S. Carlos, pela reunião desta augusta · 

O miubiro da justiça será innocente porquo camara na segunda legislatura, protestando ao 
tem privado os cidadãos brazileiros do . tr.das as mesmo tempo a sua arlh~são ao systema do 
garantias 'l .Até se di:r. que mandou para a Parahyba governo jurado, e affinco em defendcl·o á custa 
o decreto suspendendo as garantias, e que o rnan· do seu sangue, contra os esf,>rços .· u.is absolu-
dou em se~redo. tistns, . apesar do seu numero e categoria.-Foi 

recebido com especial agradr'. 
O Sa. GBTO'LIO affirmou ao Sr. deputado que 2.• OJficio da camara municipal da villa de 

não foi tal co usa. Itú, pedin•lo a . susp~nsão do · imposto do sello 
O · Sa. YA~CONCELLOS :-Pessoas muito respei- de testamentos, relativo aos legados feitos ás casas 

taveis me têm dito que sim, e affirmado que do cnrtdade · daquella vílla, como pobres mísera· 
virão os papeis, sendo necessario, Sr. presidente, veis, attenta a falta de meios ·· que tem a camam 
eu de!!ejarei provar. Foi creada· commist~üo militar, para . remediar o estado deploravel das ditas 
e o ministro da gut)rra tambem é innocente.1 E casus. -Foi á commissão especial para as repre· 
o ministro da m•u·inhn que mandou o1·dern que sentncões das camara~ municipaes. ·_ . 
se niio .fizesse promoção de homens de cõr? O ;/!.• Requerimento de Antonio Muniz de Souz~;~, 
que que1·ia isto dizer, não era recolonisaç.io? Jí1 pedindo pt·ovidencias philautropjcas a bem dos 
aqui temos quatro, e niio sei como se pôde djzçr mdios, quer ahleados, quer nl1o. para se ocr:orrer 
alguns de seus membros. aos immensos males que c;> cercão, e obter-se 

Sr. presidente, niio poss·• de maueira nlgoma mais prompta civillsaçãu; e qt\e no caso de se 
approvar semelhante emenda. Quem póde duvidO!' conceder algllma cottdjuvnção p~cuniaria aos emi· 
que se tramavu 0 absolutismo. Sei t~>nto que 0 ~trados, urna igual quantia se applique ao me-
trarnn existio como que est.m ngora faJia .11 du. 0:~ lhoramento da']uelles desgraçad\>S índios que pelos 
que estavão nas provincias e que conversavfio com · nwsmos brazileiros têm sido expulsos do que era 
os afilhados deste . ministerio :;abiilo de suns in- seu.-Remettido á. commi&são de cathechese e civi· 
tenções ;. já elles . estnvâo . projact.ando, um a lisaçiio . dos índios. 
ficar com . um officio dGste u daquelle; . cllcs já Findo o exp~~.liente' I! e passou á ordem do 
tilohão feito a· distribuição dos bens, antes ue dia. 

" ·se publicar o absoluti-smo. . .... ·-- . · ·~· · -~-CG.ntmuell · a · di5e\!SSii6 · sobni-a-~ll""'parte 
Sr. presio1ente, não me estendo sobre a mnteria: do ~ 9n do voto de gracas, o qual foi lido 

é perguntar a qualquer brazileiro de boa fé, qne pelo Sr. S!!cretario Marcellino de Brito.-ccE igual· 
não pertença ao partido recolonisador se o mi- mente supplica a V· M. I., etc. ».disse 
nisterio transacto não tentava contra as liberdaJes o Sr. Fcx·rolrq França:- Desejava .ver 
brazileiras ?. Hoje os taes senhores fingem -se que esse artigo, ll peço que o Sr. presidente faça. favor 
são liberaes, e que nunca tentarão contra a ordem de . m'o mandar. (Foi satisfeito e leu.) Se os 
estabelecida, e nttribuem aos inimigos da ordem meios estão Dll lei, não sei que seja necessario 
aquillo que elles praticavão. Não me estendo este artigo. (Leu.) E~ uma historia. Com que os 
sobre a ma teria, só me levantei para fallar sobro meios estão nas leis ? Isto é o . mesmo que . dizer 
a emenda. que o governo cumpra com a .lei. (Apoiado.) Eu 

Julgando-se a ma teria sufficientemente discutida, julgo que isto . devia·se supprir, p~;rque como teâ. 
propôz o Sr. presiJente o período á votação ua dito o Sr . . c;leputado, é uma histeria dos successos. 
sua prim6ira parte, que foi approvada tal qual, Assegura ·se a certeza de que a camara coadju-
ficando prejudicada a emenda do Sr. Hollanda vará o governo. (Leu.) Eu creio que o governo 
Caval::anti. · está nesta certeza, e que não ha necessidade de 

Dada a hora, o Sr. presidente, marcou a se· d1zer que a camnra coadjuvará ao governo ; me 
guinte ordem do dia: t.o Oonti nunçiio da discussão parece que está n:mate do artí~o em que começou 
do voto de .graças. 2.o Continuação da discussão do a discussão houtem e continúa hoje, é superfluo. 
parecer da commisaão de poderes sobrE;! a admissão );'areco-me gue até não é bom isto aqui, que é 
do Sr. Snlvador José Maciel. 3.• Di~:;,;ussão sobre mau. Ha lei por ella, e segundo ella (leu), se-
a admissão .dos St·s. Clementt1 l.>ereirn e Oliveira gundo o maior bem do JlOVo, para que ·dizer 
Alvares • . 4.• Nomeação de uma commissão espe- isto? Isto tem riPco; este é o meu voto;. e peço 
cial para organisar uma lei de sesmari•ls. õ. 0 perdão á illustre commissiio de assim reflectil· ; 
Discussão do projecto dE;l lei n. 79, vindo do mas peço a suppressão. 
senado. G.o Leit'!lra de parecer!ls, propostas e Leu-se n emenda do Sr. Fer1·eira França, pe-
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dindo a . suppressiio que foi apoiada, o cnlüo 
disse 

O Sr. P•.autu o Sot.p-:o, : -Sr. PI'BSidonto, 
como n1to P.Sli\ OI\ cnsn n•mhum tlos illnsti'CS rnom· 
llros d11 cOilliiiÍSsiio dtl que Lenho n honrn do fnr. er 
parte, vou ~ar nlgmnos rnzües elas qn a r~o indu
ziriio a ass1gnnr este parngrnphn . · En tive em 
vistn lembrar ao gnvcrno o ser· mnis .;nr.rgic:o 1111 
execuç1io das leis. Parece utll lembrar no tzo>VI~rno 
esta obrigaç1io; nós vemos quo scrnpr11 tem np· 
p!lrccic!o dissidentes, e dissidentP.s contra as nossas 
instituitiÕes; c se tõm apparecido outros em St>.n· 
timento divarso, são tão pef]uenos que não me
recP.m attençiio ; porém o p 1rti,lo que apparece 
contra o no~su systema, tem sido muito mais 
utrP.vido (apoiado) ; e tem o governo tomado as 
medidas convenientes sobre este? Niio. Nós 
temos visto qne o· governo se não tem 8UStt:>n· 
tado este parti do, tem ao menns protegido. 
(Apoiado.) Se a~sim é da parte do governo tem
se violado a le1. 

Ora, para que cesso tudo isto, e para que o 
povo se reuna em um só voto nacional, cumpre 
evital·o. Vê-se quem são os anarchistas e os 
absolutistas: o gnverno preciso que comprove 
qnA qutlr ser constitucional, e diverso) tem sido 
até agora o caminho que tem seguido; n •io tem 
apparecido a prova na escolha que tem feito o 
actnaL ministerio. SP,gue-se· esta marcha, e o bom 
fica em palavras. Eu queria obra:o~, . e essas obra~ 
não têm sido as melhore:~ ; . ouço d izer que esse 
homem que quiz proclamar o absolutismo uo 
Ctlará, lá está ainda governando as armas. 

Emquanto o novo governo não se inostrar amigo 
da constituição e das lei ~ , tomando por primeiro 
passo a economia: e omfJuanto llào acabar este 
exercito conquistador, não ha tranquillidade; em 
uma palavra, uiio podem os cidadãos brazileiros 
exigir as suas attribuições. Eu quiz que se .dis· 
!lesse. ao governo que cuidasse em fazer execut ·~r 
a lei, seja corr. . os notados do absolutismo, seja 
com os notados de anarchistas. O governo ainda 
não empregou um constitucional p11ra obter a 
boa ordem. (Apoiado.) O governo deve reprimir 
os absolutistas e anarchistas. Emquilnto · o JlO· 
verno não mostmr que admitte umn mnr~ha 
<lifferente do transacto miuistP.rio que obre.va com . 
a constituição na boca e a tyrannia no coração, 
não irá bem. 

Eu deixo á sabedori11 da camara a escolha: eu 
voto assim. 

O Sr. Carncix•o da Ounbo.:- Sr. pre
sidente, umn. triste e dolorosa experiencia nos 
tllm mostrado que as revc.luções têm sido se1upr~ 
promovidas muis por ~usn. .;:JPS gC)~~!m~nte$ . .d!l.. . 

.. ·--que-pm·-mnrn-d'õrgt.Vefiiããos. Todos os homens 
que. têm escripto " têm dito. 

Vejamos se é o governo comprehendido em todas 
as suggestões depois de proclamada a nossa' con
stituição ; direi como disse o orador romano · na 
morte de Casar. "Morreu o tyrauno, mas existe 
a tyrannia. '' . Assin• acontP.co:u com a nossa li· . 
berdade legal. . O governo fazendo tantas promes
sas, não tem cumprido com o que 110S promettcu. 

Deixemos essa cata:>tropbe de 1817 que succedeu 
por . uma denuncia illP.t:ral; muitas pessoas ca
pazes se envolverão nella. HouvG quem pedisse 
urna constituição, porém nn agito1ção .de Pernam
buco não se lembrarão mnis disso. Deixemos as 
dissenções de 1824 : e não foi o · governo que 
deu causa rim dis~olver a. assembléa? Qual foi 
o seu ·mau procedimento, qunL o seu crime? Foi 
porque se queria estabelecer já nesse tempo o 
de"potismo ; queria-se acabar a nossa inrlepen
dencia. Finalmente queria-se que a constituição 
acabasse aqui e . em Purtu~al. Foriio homens que 
se dei'ILO nR miios, . e que aconselharão mal ao 
monarcha. Homens que queriiio a no~sa escra· 
vidiio. 

Vejamos o quo o governo deseja no Br11zil, se . 
é a ,;nn riru~ptll'it.latl e . Nrio VOIJlOR o governador 
das armns quo !I~ mandn inLor·inarncnto p:rm Pcr
nnmbuco, a·onde KO diz quo 1111 uma sociedade 
que n titulo de cnlnmnns elo thi'OIIO, trnmiio contra 
o nosso systnmn 1:nm11 itr11:ional '? E q unes fllríio 
as mediolas QIIIl S•J t.omrmio? Cout.innon-se a rnnn· 
dar . r.mprcgadns nnr11 'liJIIIIlln prnvincia homens 
rr.provarlns peln opi11ilio puhlicn I Pnm o Cenrá 
de g•>Vflrnetd (,I' dns lli'IIIaA foi lllll homem que niio 
t.em crr.dilo, mnllllnn oio ·110 pllrB Pcrnnmhl!çO !1111!1 
homem que ~ojn ·quul f•h· n snn pruhjdai!F:, n~n 
pódo <IMmnpnnllar h•1m o R•H! c11rfl'' •1m IJHI pan:, 

·anncle elle mth<IIIO f,lz n r(!voluçl'l(o em um sen· 
tido uÍVoJI'riO ; ello ft•7. (11\LI'!! pnm )!}VI).I' a'o t:uoJil· 
fal~o a homens por 111'1 lJrr() •lll opinião do <lin, 
e por pnnirnm por esKO dir!lit<1 ~:~ngrado qur. tê111 

·todos os p11vos, o de quo até tllm exemplo 1111 
se11 monnrchn qua pl'()(:lamou aos _portu~uezes u 
principio do\ resi>~tencia á oppreRsno. Quem sa· 
bP.ria quando em PP.rnnmbuco se proclamou a 
liberd ,ldo, so todns .as provincin~ n jurariiin ? 
Naqunlle mom!3nt.o fni a rr]llisLencia á oppress1io; 
e primei m Stl pedin o re~tabeiecimento da assem· 
bléa constitu inte. Querin-rie nm homem que tmha 
os votos dos perna·nbnt:anos, e.Ril fClsse ac!opta~o 
pelns p~rnambucanns todos, nfJuelle sy~temn, nno 
entrnvão lá as tropn~ qua Coriit> daq111. Da so1~~e 
nenhuma cntrnviio nm Pernnmhuco. Logo, forau 
os mP.smns rwru11rnhucnno11 quo niio quizenlo 
aqu.elle systema, e nclupt·lrllo o nosso. 

Agom chega um majnr •111e ntncou na ponte d~ 
Pernambuco ao re.lactnr da Al1elha; elle aqu1 
vem. tendo estadn em Goy,lllnu, e lú deu vivas 
ao imperador sem tr1unbolho, isto ó, ao imperador 
absoluto. E se olle Cúr pa1·a lf1 mandado outra 
vez, os pernarnbncano11 lulo de dizer que niio ha 
governo. · 

Portanto em niin nprrovo rla fórma que e~ltí 
o artigo da respo:<tn 1'1 r.\liR lln throno. Eu digo 
quo se supprirr:n. Pnrn c~tabelAcor a ordem bus
tava só o curnprlmonlo '''' constituição, porque . 
sendo todns o~ Rf!Ut4 nrLlg"~ ob~en·ados, ficnv.1n 
os brnzildrus satisfoiloll ; o neste sentido mando 
a emeoda. 

Era do thcor HQI:!!illt'l : 
., Supprima·HO, o 0111 R~ll hrgar se nc~rescente, 

-a camara pade re!lpoit()~nmllntn a S. M., qn•J 
mandfl observar rigorosamente a constituição no 
imperio. » 

E sendo lida na mea11 foi apoiada. 
o Sr. Lhnpo : -A comrnissiio não cntend(•l\ 

assim esse . principio que ae acha cstnbele~iolo 
nessa parte do voto de 11rnças. A cnmara do~ dc
p.utados . dá a S .. M. I. n11 felicitações ptllns.h on;; 
intenções com que havia procedido pnra a con
fiança publica. O mini11terlo do então poderh 
seguir este prnjecto, se nilo contasse com . ulgu"' 
partido ? Ei~·aqui provada o:;tn existcncia do 
partido absolutista; o alf\m disso nós estamos 
ao facto dos uegocios publicos, o de . que existo 
este partido om Pernambuco : e ainda que se 
demittio este miuisterio passado, comtudo os 
nbsolutistas ainda não deiltar1'io de st>guir o S<:ll 
partido. Vemos que ainda u CJ·u.::eil·o e outros 
periodicos· absolutistas nas pro~inciuR do norLe, 
e tambem nas pr .. vwcias do sul um Teleo•·apho. 
Aqui mesmo· existe entre · nós es8e estrangeiro 
abominavel (apoiado), que tem cevado todo o scn 
adio contra os brazileiros, e ainda é este homem 
protPgiolo por um partido eolonisador. Provada · 
a existeneia deste partido não tinha n camnrn. 
outro . meio, nem podia deixar de dizer isLo ; 
tanto mais que na falia do throno se nos dizia 
que {ls provindas do imperio cstavão ern tran· 
quillidade. 

A C0111missüo responciou a o~s~ artigo com m•1· 
dcração, mas . \odavla não qn•n·in elngi11r tautn 11 
falia do throno porquo J~Arecia ignorar o conselhõ 
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da corôa que ainda nxistia algnm fogo· debaixo 
das cínz·1s. A cornmísRiio r:ntendou qne devia 
dar estas rlomonstracõ~•s o dísM que o gllverno 
tome medidus pelos meios le!:laeR, viRto qtHl elle 
ainda as niio tnmou para supprimir ns frl•:çõe,.,, 
Desde a indr•penuenr:ia do Bt·azH quantas commis
sõeR militarAs liA têm criado, e são e~tes os meios 
l11gaes? Não. QtliZ a comruissão mostrar ao go. 
verrw que estat:l r:nmmissões eriirr mP.ios ill"gae:~, 
porqurwto o governo não. tem autoridade df' usar 
del!e. Entendeu a commissiio qu".l a marcha do 
governo 1levia ser outra e aua devia seguir os 
meios que a con,;tituiçlio lhe- põe fL sua di~pnHição 
para conter as facções, e se ha algum artigo 
que não stl dova supprirnir é esLe. Prim~ir", porque 
o g(}verno nrlo deva estar tão tranquillo com1) 
parece, e em segundo lugar, porque deve usnr de 
outros meios e não daquelles dl3 que tP.rn usado até 
agora. Portanto eu sustento o voto c.le graç11s. 

O Sa. REZENDE depois de ter discutido no 
mesmo :;ent1do concluio.-P,l\'t,mto snu do mesmo 
voto do Sr. deputado, de que o governo nfiO tem 
ornado as mertidas quo devia ter tomado para 

comprimi!· o partido abROlutista ; e por isso np
provo ·o voto de gruçno~ do modo por que está redi· 
gido. 

O Ss·. Llno Coutinho :- Sr. presidente, 
eu não sei so dovo ir esta parte do artigo tal 
qual se acha e~cri pto, ou se d1•ve ir• rrn conf~··r
midade da emenda. do Sr. CarneiN da Cu .. ha ; 
o que s~i é quo nüo se devo supprimir esta dou
trina, ou sf'ja tal qual 11e acha aqui ou cr,mo a 
tem emendado o Sr. Carn:~iro da Cunha ; porq~e, 
Sr. pres!dentfl, Re o corpo legi:>lativo niio póde 
ter po1· sua natureza parto no executivo ou aami
nístrativo da nnçiio, como está marcn.lo na con
stituiçl'io, e que ó dA todas as constituiçõe", o qne 
resta ao C•)rp" legi:;;lntivo quando vê que o go
verno e>u por muldt~de mesmo ou por ignorancin, 
ou pnr descuido niio cu111pro com as suas obriga
ções '1. Pergunto eu ainda outra Vt:z, qunl é o meio 
que n•sta ao corpu lPgislntivo quarrdo notn no 
g<•verno algum descuido, nlguma malversação ou 
mtJSIIIO ~alguma ignorancia? Tndns' nó:~ ~llbemo:> 
quA é aqufllle da supplica do thronn. 

Nesta casa já Sfl J')ropoz uma supplicafeitn por 
uma d(•putaçlio, pedindn a douussiio de ym mirlls
tro da guerra cJ·imininoso ll rofrroctario; i~to mesmo 
se faz em toda>l as naçõ.,s, pot•qtte QU•!ndo ellns 
conhec~m.que ha um mal iu•min•mt"',IJU'-' o mi11istro 
nãa é bom e é plevtuicaclor, envi>io sua snpplica 
ao tl1rono, fazendo conhecer as circumstaucias "m 
que se acha a nação: ei~ o que es~(~ nas 1111SSas 
nttribniçõ .. ~, o como bttvt>nlOS omittit· e.;ta pnrt1l 
deste- artigo que ó Viõl'd"í•Jeir-!lrií"/iitte uma su·pprlca 
ao thronu, faz~·ndo abrir os olhos <In ~·w~t·no afim 
de que haja du cornprnnit' est•l~< fac~ves "? Algum 
elo nós pnden\ duvidlll' Qllll o Brazil níndiL nãtJ 
es\á t•·arrquillo conto dPVIl e~tur? F.;lizmente o 
govr·rnu nüo póde ter est-·s au~tns imngiua•·ios de 
r<lpublica; (llf!Se .. tenll'!lll\l nii.o se falta mai~< em 
republic·r de P11~t"o:; Bvn~, em republicu da Bahia 
cujo ch,ft> era un1n .. jl'l'll Pspingardeir·o, e111fiur não 
se fallu nrais ern semAlhunt"s r"v"luçõe~. M·•S o que 
vemos nós !lSQl'(l c.lcsgraçadamente ha duus annos? 
E', que sã_o todos os indícios e todas us provas 
de que ha um partido desorganisador, que pretenc.le 
plantar o absolutismo co:n a quéda da constituição 
um partido infame . quo ainda espera em seus 
cereoros esquentados vêr reunido o Brazil outra 
vez a. Portugal · que ainda espera pela recoloni
sr•çào, Vã e~perança I Porque ella nu111:a se pod~rá 
verificar. 

Já um illustre lleputndo disse bont!lm que era 
mais fac1l no brnzileu·o supporta1· por ulgum tempo 
o pezo de, despotismo do qutJ a;upportar o vilipendio 
da re.colonisação. 

Mus, Sr . . prllsidnnte, nlguem JIÓde duvidar que 
r:xisto 1) tal pnrthlo, o nilo pec1ueno, do querer 

TO~IO 1 

plantar o nbnlntí~mo sobre as ruínas da cnnsti
tuição jnrnlla? E me~rno (JUO o minísteri•> actual 
est'l convencido disto? Quando 01i0, nllo sabe todo 
o povo do Rio de Janeit·o, tod..r o Brazil, quanto 
se trabalhou para fuzer cahir o ministerio trnns-. 
neto por ser a favor dl) de::~potismo, de traidor 
aos inte1·esses ·da nação? Todo n mundo sabe 
quantn se trabalhou para. o fazet· cahir, e é im· 
pn~~ivfll qua o mini~terio actual não esteja con· 
vencido dns tramns do rn iniRterio transacto; não 
vemuíl esses periodic(JS dizerem de!'lgraçadamente 
que proclaonava o absolutismo e que se proclamava 
na phrrose de um justo quA se passa do credo 
VRlho para o credo novo ? Não se vê os columnas 
e;~:istentes em Pernnmbuco insultando a tudo qnanto 
ha de b0111 a tn<lo quanto ha ele virtuo:>o ? Não 
vemos ainda ramificações pelas diversas províncias 
do Brazil? Ern Mina,; ainda elles nii11 exi!:!tem 'í' Exis
tem, ::Or. presidente, e o que dllve fazer nass.,mbléa 
legislativa vendo existir oin.ia este infame par
tido. do absnlutismo com offensa publica, por a,;sim 
dizer, ainda se reunir, aind1l trabalhar; não Sbi se 
até com arsenaes já juntos para nos fazer a 
guerra 'l O qull é preciso fazer a assftmbléa? Ella 
não tem em suas miios o poder ex~cut1vo, porque 
se o Liv~sse não farinmo~ supplic!ls ao thrt~no, 
mandaríamos processar essAs infames, mandaria
mos depeU!Iural-os ro'nma forc•1 assim como têm 
!lido pendur•1dns aqnelles que têm proclamado uma 
liberd.adtl absolutn.Sr. presidente, tão réo é aquelle 
que quer rflvoltar para fazer uma anarchia ou 
uma republica , como é réo aquelle que quer 
supplant.ar u cvnstituiçiio e criar o absolutismo ; 
.se aq11elles pagão no patíbulo e\lm a. sua cabeça, 
porque não pagaráõ estes in f •mes absolutistas OR 
seus crimes com as suas cabeçns no patíbulo ? 
Ambos siio réos, porque nó>'~ não quert>mos nem 
mais nem mP-nos. 

Portanto dev11 passtn' esta pat'te do artigo do 
pal'P.cer da commissiio, fazermos lembrar ao go
verno que os províncias do Brazil niio se achiio 
tranqui)las. E' um engano, Sr. presidente, roem 
sei como na falia do throno se nos Jiz que todas 
as províncias estavão socegadas. Eu, como mem
br•· df'sta sncied•od!t tenho visto c examinado o 
est1Jo em que· se acha o povo brazileiro, digo, 
quo uii.o está tranquillo ; está um pouco !lesas
sombra~ln, mus nãll está do todo. 

Eu vPjo na Bahia o• espíritos duvidosos á vista 
da .:•~ntinua•;iio da existen<:ia dos colurnuas de Per
n.tmbu•:c>, o estado de osclilaçiio, e 1r quasi ás 
m~i,)H u p·1rtblo lrberal e o partido columnatico; 
fullci ll!CSrnu com um portuguez emigt·ado quo ma 
pan;c~u nm homem sincero e de bons soHtiln<mtos, 
elle mo disse. ~ .. !l!L. •. Sr. _.rl~~putflCLJ.~_vej~ bem. 
amofi~~ado com o que vai em Perroamb•1co, quasi 
todos os portugue:r.es em PernambuCil são migue
li~tas, to~d>)~ si'io . C•Htsocius dos columnas ; não 
volt" mais á .P•.1rnnmbuco pois que tenho mP.do 
daquillo 'llle por lá su pnssa.-E isto se podtJró. 
chamur tranquilliilacle dn Brt•zil; p,·,der-se-ha tlizot· 
que ns provincias estão tranquillas 'l Que as auto
ridn1les trabalhão desernbaa·açadas e sem. co •cçlio? 
Istn P.Xi,t<J em Pernambuco, isto existtl na B.thin, 
em Mruns o em to<.las as outras prllvincias; e 
entl'etanto o governo. em que nós tinhllmos posto 
os olhos da salvação, e a espemnça de nos romir 
de todos os perigos; este gnverno parece ainJa 
dormir 1 O que é. preciso que a camara faça? 
Accordal-o, e accordal-o como? Com uma supplica 
ao throno, dizendo que é preciso que o governo 
de Sua Magestade faça acabar de uma vez com 
este partioJo anarchico, com estfl partido absoluto, 
e este passo é da attribuiçfi.o da assernbléa ; é 
prt!ciso fazer e~ta supplic:1 ao tbrono ; vvja-se o 
governo como obra, porque isto. por ora é começo, 
e por isoo nem lhe dou. elogios . nem lhe farei 
censuras ; eu ao menos sou deste systema é pre
ciso se ju,tdicat·, é preciso que o ministerio saiba 
o por quo nós censuramos o sen sy~;temn pacificv, 

li 
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reforme estes act.os que niio parecem bons ; este 
governo 'lUa espAro quo vá bem, emenrla a m;1o 
no que tem CJrruJo no cnnwço, o q•~e ningllem pó.te 
duvid•u•; pois um gc'lvcrn•.> qu11 se diz esseuciol
mcnto brazileiro, !"ois quo quasi todoK <lo minis· 
terio · são brazí! Hirus, gnvf'I'IIO qnt' ó composto de 
}lOml'lnR que dir.em COII "tituciouae:<, quo foll i nstRI· 
lado subrd a qn(•da de um ntinisterin perverso e 
traidor, como é quo este governo installado desta 
sorte, com tanto prazer e tanta satisfac;ã,, do povo 
brazileiro, com uma veneração pref!tigioRa se deixa 
1lcat· no estado em que cst.amos? Como deixa 
existir a infame sociedade de columnas on japn· 
nezes ? Como preméa a•1s coilunnas mais princi· 
pMs ; como é poiR, Sr. presidente, que lança mão 
de homens inhabE:is e ignorantP.s que até rne,.;mo 
se mudarão no partido do ~ervilisrno, que · íoriio 
vis escravo:! do partido clementino? O ministerio 
lança m:io •le um dessP.s me~mos para o nomeer 
})residente; e de que província, Sr. presidenttJ? 
Da província onde se ouscnt levantar o cre.lo do 
absolutismo, o me~mo que o governo clementíno 
depuis de o ter nomeado pre~idP.nte tinha tiratlo 
para fóra ? Como ~ pois qut: este ministnrio passa 
'!lm decreto para se nsse11t:tr pmça aos filhos deste 
10di~no homem que foi nomeado chefo! de policia, 
um dos quaes aind!!, e~isti.; no ventre de sua msii? 
Actos desta natul'eza IT•• · fariii.o descoufiar de~te 
ministerio ; mas cen!;mrando·o aqui pacificamente, 
espero qUe emende a mão~ E qual é o me10? 
Supplicar ao throno qltO mande eme .. dar cousas 
más que se têm feit•1. Uma vez .que o ministerip 
é constitucional e brazileiro, se quet· a felicidade 
do povo, deve emendar-se segundo a o•pinião dt<sLa 
carnara que é !1 •1 opiuhio du povo brazil~iro. 

Portanto esta• passag'em não póde ser supprí
mida, é preciso que se digl\ qUtl se de ve ·ICàhnr 
com semelhante fllcçã•l; dnr·Stl tranquillidad., e 
paz aos espírito~ br:lzileiros,ha tanto t •· lli!'O agitados 
~elo l;Usto e terror; isto é preciso, Sr. pres i"dente. 
Se acaso este governon;io vai põr limit•J a semll· 
lbant" cou,a, o Brazil póde cahír em desordem, 
é preciso abrir os olhos ao ministerio e nJ(Istrar· 

· lhe o perigo e::n I']UH nos nc!l~mos. Portanto pa:'lse 
esta part~ do arLigo que an~es qno•rht qllt! fosse 
minucí.oso comoemendou o · Sr. Cameiro da Cunha· 

Executando rigorosamt:ntf) a coustituiç:io o go. 
verno e cumprindo <:om as leis, e com a lei fun
damental que é a nossa C•lnStituição, não se pre· 
cisa de mais nada, não . se. precisa de nenhum 
outro pod<"Tiol, basta ·esta lei para fazer tranquil· 
lisar o Br>~zil. 

o Sr. Llno c ou tin.b.o : -0 illll!l~re deputado 
falia em c• >~ttrarlío:t;iio C o~>n n ~ttll r.rnendR , esta 

' respo"ta a qnmn vai, no r.niui,torio, .m~ no .tla·o•tO ? 
A fnll11 do throno <:•llti<ulet·n·SA tn!OtStJr•tal para 
S1l di~cutir, IIIIIS a rllRj)••RtR quo SO 1311Vil1 pt!IO 
noA~·· r•~gírnP.nto , é voto de graçaR ao throno, o 
como ó 'lne so n t1o pôde usar• dn p<~lavl'a sup· 
plic11? Nii·• diz o illustre d~putado '1Ufl quando 
fõr o governo nó~ recnrnmendamoR, e até recla· 
rnamos porqu~ est{L sujAito a um pocler soberaní', 
como é o puder lP-gí~latívo ; mas quandll fõr no 
podf..r moderador ha de il· n_ palavra. supplica, e 
sn is~<l vai ao thromo, como nao ha de u· a palaVI'O. 
supplicn? Nós niio podemos suppl icar ao tbro!!o 
para que os :tgent,os fi~ pod~r exP.cull vo façao 
cuutprir com aR lets? Ets·aqut como nós nos ha
vt:mos de <lirigir· ao throno ; a porta.• to a palavt·a 
supplicR na confo>rmiobtdo qu11 expoz o íllustre 
dPputa1lo é que devo ser ; bto é urna supplica ao 

•tllrouo 'llle f11Z a camara, afim dll que os agentes 
d" pod,..r executivo .cmnprão as leis, fao;ti•J a sua 
obri~ao;ão. 

o Sa. CASTRO Ar.vES depois de ralllll' sobra a 
m ••terin, o que o tacbygrnpho não ouviu, mandou 
á m'lsa uma · emenda para que as palavras -
coarljuvnr o governo de Vossa Magllstade- se 
substiLUissem á estas- cnarljuvar a Vossa Ma· 
gestade- a qu•• l foi lida e apoiada. 

Ao pnragrapho seguinte foi otferecida esta 
emenda: 

cc Em lngnr de- insepnravei~ -diga-se-de que 
depenJe essencialmento a glcirln, etc . - Mo'I.WQ,. » 

Julgando-se a materia discutida foi posto o Pll· 
rngrapho á votaçiin, .e appruvaclo• tal qual, ealva 
a redacçiio ern que deve ser attendida 11 emenda 
do 8r. Castro Alves, ficanJo as outras prejudi· 
cadas. · 

LP.u se este requerimentn: 
« Diz Jnsé Bernardi''" Baptista Pet·eira, dGpll· 

ta•Jo deitf) pP.I•t província do E~pirilo ::)anto que 
t~ndo apr.-s~ntado á esta augu.;t,, camara o seu 
dipl•lma, off· ·r flceu a commbsão de poderes a 
duvida dA não BJ•p·•recer a act11 do collegio de 
Campos, o. que pt!olindo-se· ao governo, deu este 
em .respost 1 que a mandaria buscar á província, 
e pot·que a co11clusii•, ~este negocio nada menos 
extgll que o espnço de - mezes. 

<• Perle aos augustos o dign i s~imosSrs. deputados 
se dignem re~u via r o seu diploma á com missão 
junt.unente com o officio do governo, para que 
ella do!J umn final decisão. » 

Foi mandadu á commissão de poderes para dar 
o Sr.. Cnstodio . Dias:- Está demonstrado com urgeucia um pat·ecer sobr11 que possa a ca· 

pela evidencia que não é pt·eciso :;t\ppl·imit• o ar- mara t .. mar uma decisão d.,ftniLiva. · 
ti.go, ltfio me é nect!ssario repetit• o ttue lti _se t .•:IJL. · .. -~r.llriio> na .. sala .depois .. llaa-10 1/2- i-1oras, os 

-dtto: a falla d«:ftll~e per;a m'ínístel'ial, e como Srs . H·•llandu, Luiz Cavalcanti, C:tstro e Silva 
tal venho só sustentar a minha emenda. e Duarte Silvn. 

Nós conhecemos a divisão dos poderes c uma Continuou n discussão do votol de graças ele 
vez .divididos uada temos ~ decidir nesta parte. qu•l o Sr. Brito leu a ultima parte; e o Sr. 
Quando recommendamos no ministerio na resposta Mou.ra offereceu por emenda. -cr Em lugar de. in· · 
á falia do Lhro,, 0 , a observancia das leis e recom- separavei:;, diga·se ))-de que depende essencial· 
mend·1mos a observancia d•l constituição, é ao chefe mente a gloria, etc., ·a qual foi apoiada. 
do poder executivo; e é de alguma man()ira ao Julgando· se R materin discutida foi npprovado 
ministflrio que está debaixo da n•1ssa Rubordina. o parag1·~pho tal qual, ficando prE-judicada a 
ção. N;io se deve remetter recommeudac;ões ria emenda do Sr. Moura; mandou-se que o pro· 
presente fórma, rec<Jmmendalldo tiio levemente ject\t do voto de .graç•tS voltas.;e á com missão para 
cousas tão essenciaes e do :;eu dever. Portauto o redigir na _confnrmidade do vencido. 
quando tivermos de fazer avisos ao g .. verno, serão · Continuou a diHcussiio do parecer da commis· 
1·ecummendações, serão lembranças; supplicas ::~erão siio de puder~:s, sobre 11 admis.;::io do Sr. Salvadol' 
quanJo . esta .:amara tiver .de se dirigit· ao por:ier Jnsé .M•Iciel, deputado eleit•.l pela provincia ~o 
moderador. Nós não dt:vemos nunca dt:priinir por Riu Grnnde dtl ::). p,dro ; que o Sr. secretariO 
n&nbum . prmc1pio a nnssa pr .. emiuencia; eis o Marcellino dt! Brito leu: 
motivo por que ~nando a emenda de suppress;io << A commissfi.O de podAres em vista do officio 
da !•&lavra s11pphca. Q11erere1 que ella $~ja salvo. do ministro de estado dos negucios do imperio · 
a redacçãõ. . . . · . d1:1 27 dll Abril do C•Jrrentll, qU(I d~clnra uiio ter 

Indo á mesa e sendo lida esta emenda que con . ficado na sua s"cro::taria de o>stado a acta gonal 
shtia na suppressão da palavra - sqpplica- e da eleição do Rio GrandH do Sul, procedeu á 
sub~titua.se pela· palavra.- recommeÍ)dada.- Foi apuração dos votos dos 5 collegias eleitoraes de 
apoiada. . · Porto·Alegre, S. Podro, Rio Par:lo. S. João da 
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Cachoeira e Santo Antonio da Patrulha em pre· por escripto ou verbalmente, como lhe approuvcr. 11 
aença d!ls respectivt~s netas eleitonll!s, com !lS l?rosegtliu a discussão. 
qu IJ e>~ combi11ãn os diplomas dns Srs. d~putados o sr. l'...tno o ou tlnllo : -A . questtio é 
eleitos por esta provi11cia ; faltando pon3m o saber·s~ como se h a de fazer este negocio, se se 
Ct•llegio da vílla de S. Luiz, de,:lf•rado tal pel~s deve chamar ou se dHve ser ouvido por cst:ript.o 
instrucç.ões de 26 do Março de 182·1, Ql1!l se diZ n 11 commissão. Se esta r.amnra tivesse docume11tOS 
não ter-se reunido por ser a csBe tempo occu- já em sua mrto pnr ~ndc pude~~o provur.quo es~e 
}Jada (ielos inimigos. Nestes termo;; n:io clr,vPndo hnm.,m n:io ó ctdadao braztleu·o, qu•J Linllfl rm· 
a província deiXai' de ser rcpre,;entadn toda, é lit 111Jo cll'haixo da~ b mdeiras d" general MndiJira, 
n CODIIIIÍSSito de parPcer que se jnlg11rorn !Pgl!-~S não tinha mais nada que ouvir ; porquanto o 
os diplomas dos _Sr$, Jnaqu.im .d" Oliveira Alvares anuo pasHado isso mes·11o se pratic"u com o ce-
o Cnndido Bap~~-~n de OI!Vfllrn. l~brc Chichnl'l'••; elle niio foi chama•lll a•1ui pnra 

" Nota a commissãr> que o S1·. Salvador JoFOé faz,.,r 11 sua defeza, porque Linhamos documentos 
Maciel, posto que eleito deputado nos me;->mos authentieos, tínhamos as actas que ello fez lavrnr 
termos acima dito!;! tem contra si a notoriedade como inimigo do systnma jurado, e não obstanttl 
de ter militado sob P commando do general Ma- a sentença que o abslllvia, a camara doH deputados 
deira contra a indeprmdencia do Brazil, facto que julgou que nãl) devia tomar assento. Consequen· 
pr••vado ·exclue a tacitn, adhesão tí independencia temente, se apparecer algum document., por onde 
exigida pelo nrt. 6Q ~ 4° da constituição para a carnnra fi·JU•l inteirada do que este homem nii•J 
lha ser outor~ada a qualidade dr:. brazil~<iro1. A. é cidadão brazileiro, que não o sendo foi in~-
commissiio porém, na falLa das necessarias prnvas migo nosso, que p•lgou em armas ~unlra o Brazil 
sobre este facto e escrupulosa na appmvat;i'io do di· (c11 cno firmemente estou persuad1do), que elle 
pluma de um Sr. deputado eleito que se .tuvid11, se é a 11dou feit. 1 ajud·mttJ de o1·dens do Mad~ira, dando 
brazileiro ou estrangeiro, deixa ao juizo dc·sta v1v11s atl'llz •lollll, e·que até deu alinhamento pa1·a 
camara o decidir esta questão sobre provas que a:> batel'! as, etc.; cocnn poré111 n1io h a um do· 
appareccm.- Paço da camnra dos deputados, 29 cumento authenticn, resta-nos man•lar quo ollo 
de Abril de 1830.- Luiz Cavnlcanti.-J. B. L. se deftmdaectviundo esse n,.,g,cio á commissão, 
Ferrei1·a de Mello.-J. F. A. B. Mzmi:o Barreto. par:\ ·~ull o ouça: porém nuuca que entre nesta 
-.A. X. de Carvalho.-EJ•nesto Fe1·1·ei•·a França., casa, porque não tomou aind!' pos~e, _e !lesto 

O M1~SliiO Sn. S..:cRETARIO leu a eme11da do St·. rP-cinto aó têm assento os que Já prestarao JUra· 
Rebouças e o arJditamAnto a ella f11ito pel•• Sr. meutu. 
Xavier de Carvalho, que se tinhào apresentado Demais, nós não nos reunimos em juizo; não 
na sessão de 7 do corrPnte, e que agora forão est.amo:; tratando de crime>!, estamos conhecendo 
apoiadas do theor seguinte: da capacidade de um candidato. por suas qua· 

'' Que no cas•• de voltar o parecer á Mmmissão !idades civiclls; logo, a com missão é que o ha 
na c .. nfurmidade do requerimento do Sr. Pauh de ouvir; e com os documento:; qua tiver ap~e· 
e Souza, na commissào se pergunte ao deputado sentttr á. esta camara o seu parecer, para ent<LO 
eleito sr•l>re c) seguinte: se decidir. Este é o meu vuto. 

cc l.o Se de 18 de Fevereiro de 1822 em diante Eu lembro á commissào que não deixe de per· 
esteve ao serviço do general ~fade ira e até 'JU:&ndn? guntar aonde é que este homem. jurou a con.sti· 

c( 2,o Qual foi o serviço militai' em que ~e em· tuiçl'io do imperio, porque eu se1 que ha mu1.tos 
preg•ou? que têm sido _presidente,; e ~e'!e~aes do exArcJto, 

cc 3.o Quando partiu para esta cõrte do Rio de que nrio teu, Jurado a const1tusçno; porqua11t0, 
Janeiro,· vindo da· Bahia? !lO este h0111Bm niio têm jur11do a constituição 

cc Additamcnto. Que os quesitos propostos sejão nà•l h a mais que se exa!"inar, e_ não Íplp~rt·1 que 
feitos por escripto e da mesma 'fôrma as res- militas;;a com o Madmra ou nao; nao JUl'Ou o. 
postas. 11 con!Hi~uição vá-se embora. 

o SI•. ·Paula e Sou·..-:a.:-Persuado-me que O Sn. CARNEIRO DA CoNIIA:- Eu queria qne a 
se ha de vencer, que o negocio volt~ á com- commi~s1l.v ouvisse 115 tSrs. deputados .da Bahia, 
missão, pnr isso que ella n~o. deu uma base sobre que sabom melhor desses negocios. 
que se pudesse basear o JUIZO) da camara; mas 0 S••. Oastro Alvos : _ 0 regimento i!!· 
como ha uma nova duvida se se deve ouvir a tArno só providencia que nesta·. casa. tenhuo 
essn depulado, o qual julg,l deve ser ouvid ... ok,r-~f--'""'"""-'tcLOS...miniatros de estado on 

1
1. parte ~o 

e resta sabf:t>- por •1ae med.e, ;,.e ~tte·-lti--:ar.. govl'rn••, ou chama~(•S pela c.amat•:t para dar 11· 
casa, queril\ que a commtssao mdJCas~e o lugar lustrações, etc., e mnguem ma1s pôde ter assento 
e o assento que deverá dat·-se·lhe. Portanto eu nesta Cllsa. Não é um tribunal onde "" chama 
addicionarei mais esta idêa, para que a com- 0 . réu para ser sentenciado; só se elle vier P!ll:a 
missão nos dê o seu parecer. assistit· á discuss1io em pé, mas quererá SUJOl· 

Mandou á 111esa os dous seguintes requndmentos tar-se a isto ? Que asscsntl) ha de ter nesta casa, 
que se lerão e fiilarão f1tzend .. parte da di,;cuss1t•l: se 11 ella não pertenca nem é membrq d~ gove1·no? 

cc t.o Quando volte á o.:ommissão, requeiro que Portanto seja ouvido na comm1ssao ou que 
ella nos indique se deve ser Guvido na casa o se defenda' por escri)JtO; aceita~do·s~ ~a com· 
Sr. deputado eleito, e em que assen~o. _ missão uão só document•M, mas d1~pos1çoes v~r-

" 2.o Que volto o parecer á. cr:tmnussaP,_ ~ara haes de qualquur cid•td1io rt!speito a este negociO. 
ella, ouvindo o Sr. deputado ele!lo, e coll~gtndo V'àto contra a emenda do ::;r. Paula e ::5ouza. 
provas,· apresentar-nos um pt\rec~r dednat1vo. 11 

Lerão-se tambom outro'! requanmentos do Sr. o sr Ernest.>:-Têm-se suscitado grnndes 
Lino. . duvidaá ·se o Sr. Salvador é cidadão brazileiro, 

cc Requeiro que este negoc!o vá outra vez á e parec~ que se concorda nesta duvida, po! is~o 
commissão adm de que, ouvmdo 0 s1·. deputado que se pedem remessas da paptl_is e aud1enc1a · 
eleito por palavra ou . por e:;criptl), e igua!mente desse homem, etc. Por consequenc1a otfereço uma 
aos Srs. deputados que. coutm elle qUJzerem emenda tanto a esse parecer COIIIO a todas as 
depõr; e finalmente aceitando todos O!i! doeu- emendas que estão na mesa, . e i~éas sobre a 
mantos pró e contra, dê o !ilfll.l dell.mtivo parecer. 11 elt•gabilidada dasse homem, 1sto e, que fique 

Do sr. Vasconcello:>:- Que a cnmmi$1!í\O com. adiado e:; te negncio, at~ q1~e elle apresent~ uma 
patente recebot todos os AHclarecimeJJt•JS e doeu· rasolução do corpo legJslat1vo em que seJa d~-
mentos que lhe furem otferecidna e que çomr:nu· clurado no gozo dos direitos de cidadão brazJ-
nique esta resolução ao Sr, deputado ele1~0, leiro. t 
intelligenciaodo.0 de qu~ a commu1são o ouvirá Indo á mesa este requerimen o: 
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. n Que se ndie a discussão sobro n AIPgihílí · 

dade do Sr. S11lvaJor Ju,ó :.\laciel uté que elle 
apresente uma resoluç>io d•J corpo Jegi•l11tiv" .. m 
que seja declarado no gozo dus . direitos de ci· 
dadão brazileirv; chnmundo·se ent1·etnnto o snp· 
plento. , . . . . 

Dr.pois de líJo foi só apoiado na pr1me1ra 
pn1·te e entrou em discussão; 

o sr. Va~<conccuos:- Niio approvo o 
adiamento. Ainda não t,uvimo . .; este senhor, elld 
nilo mostrou documentos pdo:; quues :ie patun· 
tee que não · póde ser admittido ; fl só depoid da 
sua defeza é que a com1ni~sáo ha de pr<JIILHI· 
ciar·se sobre as suas qualidades da cidauiio. 

Urn illustr•l deputado que1· nma resolu•iàO que 
o declare nos gozus de cidad:io; dt:1 duas urna, 
ou elle residia 1111 Brazíl ao tempo da inclep~n· 
dencia segund" o art. 6° ~. 4• da constituiç>io; 
que passo a ler ou 11iio. (Leu.) Logo, que neces· 
sidade temos dessa resoluç:io 'l Se ha coufiruiiiÇiio 
tia sua .a.lherencia á constituiçãn pela residencia, 
i: cidadão brazileirl!l quer adherisse á causa ta· 
citamenttJ ou expressamentA' 

Por este motivo julgo . que não tem lugar o 
adiamento. 

o Sr. Li no Coutinho: -O que verda· 
deirament~:~ nos cumpre é averiguar se este cnn· 
di dato· está nas . circumst•tnctas de sPr · admittido. 
Pela leitura do artigo que . fez o illustre tleputado 
( d•l qual eu niio estava bem certo), Sll vê que é 
preciso que elle estivesse na província aonde 
ndberisse, e não basta só estar 110 imperio, e se 
isto é assim, . eu sei que elle . não é cidadão 
brazileiro, porquanto elle fugio para o Rio tie 
Janeiro, e não adherio á causa do Brasil na 
província aonde resictia, o mnis tr••nquillo estou 
sobre este . negocio . Todavia esperarei que ve11ba 
o parecer da cornmissão. 

Voto tambem ·contra o adiamento proposto pelo 
Sr. Ernesto. . 

o si-. Paula. o Souza:- o Sr. deputado 
não quer o adJamento, o que quer é uma ex· 
clusão ; porém nós estamos · tratando de verificai' 
poderlls: isto é, se o homem eleito o é na r.on· 
formidade da lei. O que resta pois é que a corn· 
missão dê o seu parecer, e tudo o mais que se 
diga não serve. -

<> Sr. Paula cava.lcuntl: -Este adia
mento com a ~lausula proposta nãoenvolve mais 
nem menos que tirar-nos a independencia que a 
constituição nos deu na verificação dos poderes; 
bl adjumtJnto deve ser:. rej~i-~ª-4o, ~--- ... .. ... - .. 

o · Sr. Rebouças : -Voto contra o adia· 
me11to .. Para niio gastar tempo á cnruara, off~reci 
os quesitos para Rerem perguntados na comu11ssão, 
n•io por mim que estou persuadido que o can
didato não é c1da<liio brazileiro. 

o Sr. Casslano:- Posto quA · niio c<•nh•lÇil 
p.~~lioalment'l o candidato que pretende ~c1· ad. 
mittido, todavia n conb .. ço por seus !uct••ll. 

Voto contra o adiamento porque ó urn ·. negocio 
que interessa ~. ~nmnra · mio convém que n 
rPpresentaçã.o ••RtPJa mc.>mpleta; deve.se dfJcldir se 
póde ser ~odmitliclo ou nrio, para se chamar o 
supplente. Voto contra o adiamento. 

O Sr. Pu.ulino do. Albuquerque: .
A questão versa sobre dous pontos : se o eleito 
é estNngeiro, se tem as qualidado:s uecessarias 
para a sua elegibilidade. 

Quanto ao · primeiro, a commis;;ão diz que ha 
uma notoriedade : . mns esta expressão não é 
exacta porquo não ha prova. 

Qqnnto á outra parte, diz o artigo da constí· 
túiçiio <<Todos os n~tscidos em Portugal.» (Leu.) 
Ora, <I pela continnação da sua reside11cia " estas 
palavr11-s tachão· alguma duvida. SA o artigo esti. 
~es~e concebido até - ndberir ·. e~pressamente ou 

tacítnmontc- estava deciflirlo que era e;;trangeh·o 
po•·qn" niio tiuh11 adhP.ri,[o n.,s;e ca~"• pois guo 
tomou as arrnt~s c<mr.ra rt "''~sa lndHp•md•mcln; 
mnH vrstas flrili.IS palnvrns (()loJla cuntruuat;>'Ln ui\ riUB 
reHid~ncia >> pa•·ec ,J qnf:l dl •J ó ci Jadiio bl'llzileiro. 
por isso que fix:nu u cnntinlliiU •L sua rll~idimcin, 
Portn11tc; faz·s •J in·lirifltJJISavd qu'l a C•.Jmmirisiio 
de nfgumas inf,ruwt;Õ•J:I rnnis exacta:~ <JUO nós 
puss(llnos tlecidil·, e . se fôr n.,ces ~ a1·i•) qLle se 
ouçà.u os Sl'ri. d ... putado~ da Bnh.a, e nesta con
fonnidadA fa•i" o lilflU requerimento. 
. Mand•JU á meza, e f ;> i Ir do o St<~uinte req ue

runr·nt•J: 
'' Qtte a commissiio dos poderes para dar o 

snu pnrP.cP.r sobrH o. admissão do depnLado eleito 
Mnctd, s"j, nLltori.;nda n procurar todos o:i es· 
clnr~crrn.,ntos n• :cu~,;arios ouvintlo·o, se assim lhe 
parecer, e tomando toda!! as informaçces possi· 
ve1s. " 

O Sa. Lurz CAVALCAN'ri mandou á mesa o se
guinte .requeriment•J : 

" .Peç•\·S~ ao governn pêlo ministerio da g11erra 
uma cópia da parte du registro do porto dessa 
cicla·le S11bro a entraria ria embarc .• ção em que 
chegou da Bahia em 1823 o brigadeiro Salvador 
José Maciel, e as netas dn acclamaçiio da· indo
pendellCÍil na provinch da Bahia pelo ministcrio 
do imperio. » 

.Julgando-se a materia discutidR, o Sr. Lino 
Coutinho por consentimento da camara retirou 
o seu r.,qnerimento pur ser ideutico com o elo 
Sr. Vasconcellos, H procede~tdo-se á. VOtlçãn rorão 
nppr·ovados os requeriment"s dos Srs. Rebouças 
e Xavillr de Jarvalho, e segundo do Sr. Pàu-la 
o :Souzn e dos S1·s. Vasconcellos c Paulino de 
Albu<l ur,rque. 

Do req.uerimcnto do Sr. Ernesto foi rP.jeitada 
a J?fi~eira parte, havendo-se n segunda por 
preJudicada; o do Sr. Luiz Cnvalcanti foi ap
~rovaclo em ambas as partes, e o primeiro do 
:Sr. l:'aula e Souza f., i rejllitnrlo. · 

Em consequencia do vencido Vl' ltou o . parecer 
co111· t~do_s estes rel}Uerimentos e mais papeis á 
comm1ssao. 

O sa~ SECRETARW leu o parecer da commissão 
de púderes que se mandára d1n com urgencia. 

« A commi,sno tendo t-m vista o requerimento 
do ~r. deputado. eleito José Bernardi nó Baptista 
Pereu·a, tem do mformnr aí esta augu:sttl camnra 
quo na proviucia do Espírito Sant .. •, por onde 
é ·~eputado aquelle Sr., se fizerão · tr.:R collegios 
elei~··raes, como se deprehende da acto. da apu
raçnt>~-do~ votos, e que sómente fni pt·esente á 
comm1s:mo a acta do cul!egio elllitoral da VicLoria 
onda o ::>r. deputado ~ómente teve tres votos' 
n1io podendo por isso a . . ~um missão int•lrpõ~ 
parecer algum s .. bre a ele1çao da província que 
é a base dt1 verificaçàli dos podP.rcs, mn~ cQp~
tnndo pela neta geral que o dito Sr. deputadQ 
obtivera quarenta voto:;, e que fõra o primeiro 
na ordem da maiori•1 delles, ueixu ao jufzu· da 
cumara resulver so deve ou niio tomnr llll&ento 
o ffit:SiliO Sr. deputado, lli'i•l obstnnte a' ralla das 
actas daqU•llles dons cullogios.-J?~çQ ~"l11 cMM.ra 
dos deput••dos, 18 de .Maio de 18:30.- D. A. Feij6, 
-J. M. de Alencar.- E. Q. França. » 

o .sr. vu. .. conocLJOOI :-Sr. preHidente, 
roque1ro qull oste. puFecer torne á. commissiio para 
dllr de novo, . po_!!> pa~a isto é que lá foi, e não 
para a comml«~ao deiX>\r . de firmar o seu juizo 
e e.m~!tír parecer. Vá pois paru apresentar a sua 
0p101a0. 
. <! Sr. Fetjó ·: - A eommissão não pôde fn2er 

ma1s do que fez. A commissão já 1•equisitou 
que o governo mundasse as nct••s . dos collegios 
elei~orat:s. que faltár;io, e sem as qu:1es não . se 
pod1a d~c1d1r. Apparece o requerimento do Sr. 
deputado eleito José Bernardino : manda a camara 
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qno vá á cnmmiaslio, c n commissão inRista nn 
primt>irn npiniiin ele qne sem ns uctas tio" cnl· 
lo•:(ios· 11iito pódo dat· parecer devendo •Japerar · so 
qnn vnnluio, com" it carunra jú. r~solvcu. A 
cotnrnissiiro niio pocl ia agora tia r pan!ctw algum 
p(:r lhe fnltnr a · l.Jase, e por isso inf(orinn á 
t:unmrn o Ht~tado em que o n• gncio f!e ai:!J u . Hn 
diploma, ha istr> que 81~ chnrna neta get>al; porém 
ns netas tll)n c:olle!l'ios elcit •• rnes não ~e nchfto. 

Portan lo iufnrmnt.la a camnra, fica snb13ntlo 
quo a crJmrnissão não pódc dar parecer som vêr 
nR netas qull a ote6ru~ camnra já approvou, se 
111 :1ndassern vir. 

O Sr. T•'ox·roi:t'<L do l\Joll.o : ~· Faça·rne 
fnvor de ;nformar se o diplom.l não tem actn ,::••rnl, 
isto é, a lista com o num"J'O m;•ximo c mínimo 
elos. votos da el~::iç11o da província .• 

O Sn. SECRETAniO declarou conter. 

O Sn. FEnnEinA nE ·MELLO:- Parrce · mo .por· · 
anto, ::Ir~ presi.a,mt~, quu eritand•> a actn g .. ral, 
11:1 qual su m1mcionão Oli votos das tref! act11s, 
incluidn~ as 4uc u:io ·vierüo em separado, não 
deve a província ficar sem represenLaHLtJ só por 
(Sln falta de se mio remelterem as netas dos 
duns collegios. 

O Sr. José B~rnardino é o primeir·o deputado 
eleito por Ot}Uella província. Isto vorifica-se pelo 
suu diploma que contém a neta geral. D~ve sr,r 
ndrnittitlo. A cornrnis~ão é verdade que S•J cingio 
no sentido l'igorOSt) da lei.; mns cu jul~o que é 
nllmissivel om vista t.la neta, do diploma e da 
curtn C•fficinl que o Sr. deputado eleito se julgue 
nas circumstnncins do tomar assento. 

O Sr. L ui>: cn,·a lcunti :-Não ha ntUitos 
tl::ts quo se adrniltio um deputado s.:m diplomn, 
s~m actn . geral nem especial : sórnent•J porque 
npparecpu um officio elo presidenttl da provincin, 
1w quul declarava que elle t:ra dt>putndo ; sendo . 
certo quo o (.lfficio t.lo presidPnt~:t da província do 
nada Sl'rve nqui, pr.rqoJe as instrucçõcs mandão 
que vcuh:in as · actus á camnrn pare. se . c•lllh•:ccr 
da legalidade ou illegalidade das eleições . Pú1'· 
tanto, ::Ir. presiden~e, entendo q11e o deputlldv 
ucve S'Jr atlrni~LilliJ, pois que a11Ui se ter~ c!es
poudido tudo o tUQ<l. 

O Sr. Lino Coutinho :-Creio que esta 
cnmara está convencida ch: que ello ó deputo1do 
por a•plclla · pr•.•Viucitt, uão só por furna publica, 
como pur constar da neta gernl. A neta JtAI'nl o 
que é seniio " resultndo dns Jtctns pnrticulnres? 
.l:'orém emllrn · niio estilo ns uctas purticulures do 
'cTu 111! cullegio;;, pat'flCtl que por omi-süõ t.lt.:lle-, e 
por eSSa r.tiJIÍSSfiO )ta dl.l c•Sltll' nqni O Sr-•. depU• 
tudo perJeu,lu o seu tt!ntpo 1'1 eRpern dn dllcisiio? 
E cssn camara B•:rn l'l!presc·nturtte duquolln pro· 
vinda ·7 EHtn pt:rda ó f::J'Rilde, '' pol~ q\111 u cn· 
111111'!1 está OIOJ'UIIIIOIIte CUIIVt.'nCidll do '!UO elitl Ó 
deputado, o " falta do .ol.Js,rvancla 1lu lei não 
ó ti1o grnudo que ~o ruio post~a disfurçru·, sou de 
voto nuo devo ser ndmitticlo. 

o Sr. I<'<;J;Ió : -A commis~ilo nt'il) le111 de
t!tljo Qlltl () ~r. U!lptitHII . Pr:rtJirn dei:('! d•J s~.r 
llllltllbro dcstn çamnra, nntns t! do Heu dns•·jn, 
qunnto eRlivl!r ruos Kuns milos pnru. qlle YenhciC> 
to<hts, e e11pecinlrn•1nte St!ndo pes,oRs t•io dignas 
c:m,l!o 9 Sr. José B>!nl!mlino : mas a . cotttmis;-;1\o 
tendo em vist1.1 os papeis ·qno lhe foriio pre·· 
sentes, niio S\l julgou a11tnrjsuda por decidir sobre 
u admiRsào e não pódtl dttr par·ecer. 

O ç~!llo que nponta o St·, Oavnlç!lnti~ niio tem 
relação alguma. Adnüttio-~o o deputado sem 
diploma, porque havmo 11s !lct~s àos collegios, e 
ViO·SC nelas Vt•IO~Ões C)lle ~r!l renlmentt~ . til' pU; 
taclo; e n rf:sp~it•• do Sr. José Bernardino, f;tHão 
uctas de collegios ctn que pudiilo ter oc~:orrido 
duvidas. . 

A conHn~s~i\o te.ve ern vista !\S qtie aqui tem 

appnrecido sobro sP.meihRntc nrgocio, e tevo 
nttP.nt;tlO no r.xcrnplo. daR clrJÍI;Ões dR .BRhia, e á 
grande ohjr:.::riâo <JIIC appnrr.ceu 11 respP.ito de: um 
tir . deputado de Pct·nrunhuc: .. , HÓ ponpte um 
c••llcgio votou contrn t:llf:. Ct~usidru·ou tambcm a 
graudn duvida sobre as dcições da prt~vincin do 
Rir> Gran,Jo, por defeito de nrnu ns!.embli!lt' pa· 
rot:hial, e lembrnn·se que duvidas poderiiio huvor 
nns 11ctas dos coll<:>~ios oleitoro.e:1. A comntissão 
11rio ó coutr11 a at;Jrnissiio d(: Sr. dc.putado, e 
pelo cnntl'!lrio ella su regosijará muito quando 
seja adrniLtido; pnrém ist" pertonce (I camara, a 
quem eó pertence dispensar. 

O Stt. Muxzz BAnnr:.:To fez lho I)Sta emenda: 
n Que O :)r. deptHauo cluito :~eja aumittido. 11 

E sendo apoiada foi. com ella app1·ovado o 
purecer. 

O Stl. SouTo como membro da commissão de 
m:.J'inha e gunrra, le11 o s ~guintc parecer: 

cc A com~r~if!sào dt~ mar inlm •· guerra para poJ.;r 
t.lnr o seu parec,er . sobro '' requerimento dtl Joa
quim .Ferreirn . Nohre, cad~te porta·bJindcira do 
bntalhiio n. 17 do caçarloJ•t:s da I• linha, neces
sita que corn urgencia se p•Hiiio .ao governo in
formações n respuito do sobr·~·lito cad~te .- Puço 
da cam •ra dos d .. putndos, em 13 .le Maio . de 
113iJO • .;... Viei1·a Souto. - Cunha :àfattos.- Pi1fto 
Peixoto: 11 

Foi approvado. 

O Sn. Cu:mA. MATTos leu este p11recer : 
te A commisslloJ de e~taListica vio o aviso do 

ministro clns t>egocio§l rht Ít!)perio d!!t•!·h> dl} 5 cio 
correntl! · mez, r•mH:ttido a esta augusta cnmara. 
com a reprt·Scrtta~:ão do vigario du villa Maria 
da província de Matto -Grosso, qne propõe a 
IJIUd;\nÇ;\ uR Sé.te do governu da lll•:Slllll provincill. 
da cidade do Cuyabá. onde :1gom existe, para a 
sobredita villa M •ritl. · 

cc Igualrne11te c,xaminou a informação do vice~ 
presidente daqnella pnlVincia, a do ouvidor c!~ 
comarca, camnm municipal da cidade de Ü11yabá. 
c a neta do con,elh•'l do governo; e porque todas 
riãO oppostas á pretençtio daqu~lle vigario : E' a 
camam ele parectlr que este negocio fi•JUO reser· 
vado par•l quando se tratar da organil'at;ão geral 
tias provmcias do imperiu.-Paço da .ca•uara dos 
dep11tados, 1;3 de Muio de 1830.-R. J. da Cunha. 
Mutt11s.-Candidn Baptista. de Oliveira.- A. F. 
de P. e Hollanda Cavalcanti de Albuquerque. J) 

Ficuu ucliado por ·haver· oppo~iç:io. 

O Sn. to St·;CRt:;TAnro leu ·outro da commissiio 
do ~··~t.~~! i.ç~~ ___ .. ·t· ·~....:~-ãõ· ... 

· <c i\. cnnunís,;:'io de consl1 utçuo, ouP.u11ccn o a 
orde111 da camarn, em c.:> ••seqnencin d"s requc
riuotmtos ,l .. s ::it'li, dcputtt•los Carnoiro da Cunha 
e I-I· uriques ,Jn R•'Zende, lou ·com a uece;;snria at
tenç:to o.~ trP.R p.,rioolio:ns intitulados C1·u:eiro, 
Abelha Pei·nambucana a Constitw:ional. E-panta 
nu verdudtJ ntó que ponto ch~go. a animosit.lu!.le 
do escriptor d•1 prirueit·o periodicc:, provucando 
directarnente o:~ povo:~ li S<ltlíçiiu, o á an:1rchia. 
Em um ~ó perindo claquella fulhu se não encontra 
11111a palavra qui) diga respeito á constituiçrio. 
E•n tudo pelo cnntmrio rl'spirn tendencia mani· 
ftJsta no absolutismo; dividindo para esse fim 
os espíritos, introduzin•lo temores e de~contianças 
para gerar partidos. E11tretanto as autoridades 
du província, ou dormem ou prut.;gem os per
turba•lor~s da trauquillidade publica. A sociedade 
columntttillll parece mio só · e~istir, como .ab:>nl~
tnmo:ote prOiitl!luir nos seus mtentos, . e e d1ffictl 
de acreditar qne L~o deSIJill'lldamente .se apreg•)em 
maximns con trnrras ao sys tema JUrado, sem 
tolerancin pelo menos da parL13 do gQverno. E 
s~ntlo o principal d~ver · cle:.ta .nug~sLa camara 
vigiar na obse•·vanc•a da consttLtttça), é a com· 
missão de parecer: 

cc Que se remcttão o~ tre!) periodicos ao governo 1 
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P.Xpt·essando so a magoa àa camara em vêr 
ur11eaçaJa :1 tranquillHindiJ publica pelo prr .gresso 
quo so t~m dr,ixrrdn ra.~.rt• nos nrrar .. llislus de 
l'ernurnbuco, cspr<rnmlo qntJ o n~t•sm.r governe 
fnrf1 pnuir o~ serlicioHm; e ns autoridndc,.; que 
os tr~m cotlSPntido. R1,commendandn · ~ll ígnal· 
mrnte ·o. pnrticipnçiio das mcJidus udoptnda>~ pura 
eRtll fim e •lo seu final rrRnltndo.-Pnr;o rln ca· 
111111'a dos deputados, aos 12 de Maio drt 1880.
J).A. Feij6 .-J. M. deA/enca1'.-E1'1testaFer· 
1'r:i1·a F1·ança .» 

O S•· · LJno Cop,1;Snl1<• :-St·. presidente, 
approvn o parecer da commissiio; porém s.-jn-rne 
permittido rc ' ectir alguma cOQ!Hl srrbre a maLeria· 
de ~que tratao os penorlico:; qnc foriio prcsentef! 
il commissão e fizer:io obj·H~to destr' parecer. Que 
fazemos nós em (!nvier estes p~riodicos ao go
·;orno? Qt1e fará o ~uverno que tanto falia da 
liberdade da imprensa? Pódc dizer que os pe' 
ri ocl kos devem ser lr,vados n j 111 adus, . e que ao 
prom .. tor é que pertence chnmal·os; e que so o 
promotor os não chama, o governo nad11 tem 
com isso, porque a lei da liberdade tia imprensa 
lhe tira o poder. 

Porém, Sr. presidente, eu vou aqui expór o 
rcmodio que o governo póJ.e dnr; c é mnndar 
o gnverno devassar s.-.bre a s .. ciedade secreta 
dos columnas, japonezes secreta 1 N1'in cl1amarei 
sPcreta porque mnilu 1mblica •i e\ln; só lhes 
f a \tão mbsionarios, Sll é flllll jà os niin tem. 
~e o governo tomar o c11idado que deve ter 
~•·brc semelhantes socilldlld.t!s ; .s.e ln.and.IH' fazer 
justiça na conrormidatle dos leis que prulubem 
1lldas as Sucíedudcs secret:l:il e sediciosa~, princi
palmente ; se mandai' tirar d6va,.sa por um juiz 
que uiio seja columna; M · r.sto fór jub: rPcto, 
u mandar chamar te!ltemunhas qne não sr•jão 
columnas; se esta socicdnde e se11s membros 
f,,rem nnniC}uilados, .:.s periodicos absolutistas hão 
do so calar. 

Sr. pr~sídente, eis-nquí está · cmno o governo 
pódc rnmediar o ~:1al ; u df!ixarn assim de ter 
~~-~a escnpúla de dizer 11ne os crimes são ua 
liberdade da imprrnsn. Estamos cert. .s de quo 
r1stcs periudicos são sustentados pPlos ab.;olu· 
Listns columuas; a se ainda ··lh•je fallào é pCJrque 
usl!es columnns o,; sustP.utrirr, pois apeza1· ·de 
serem columna~ de missnngn, peusão cumtudo 
que podem . licrvir de sustoutuculo ao tcmplu do 
despotismo, 

Mnndo·so dizet• nu :.~overno fJUf1 n província 
do Ptlrnambur.., niiú esl:'1 muito trnnquilln; que 
o R nntiiíÕ:Iêlifi'íõ "iiiiiito · éfi'i'VTitlr:lli1;-Sll-jt'nnio ar~ 
ripituloa : 11ue ello tome as providencias tJara 
cuftti~-tur OK rofractarius lia lei, e que ao moment<J 
(n), 1'01 r1uc acubar csttl:; colurnna:l, tod1.1s os 
puriodic••R ,;e hiio de calar. . 

Sr. prr•sidente, eu já dilli!C ar1ui , •Jstimarei 
que o ,::ovorno actual, o· govm·no qur1 fni levnu· 
tlldO . Sobro as ruínas do miniRteriu clementinn, 
oll111do pela IIIIÇtio cum prestigio o re~peito, como 
amigo da libêrdade b razileira, caminhe pelr\ vereda 
constitucional, e não qu~irn seniio con~tituiçiio. 
Esporo que est'' governo entre bem em Kí, e que 
conbeça seu>~ interesses · proprios que são . os da 
naçiio e quo emendcurdo a miio r•aquillo que jâ 
tem fdto, deixe-se de dP.sconllar dos liber11cs. 
Emquanto não estiverem homrm~ liberaes á testa 
dos commandos nada se fttz , Com os absolutistas 
nada. se faz ; m\o devem ser · encarregados de 
nada: e sendo-o sempl'e hã'> de haver convulsõtlS 
intestinas . . 

O governo para seu proprio ipteresse deve põr 
na. adminbtraçiio de Lodos ns uegocios homeus 
constitucionuett, honrens amigO!! <ta patria,bomens 
de probidade e de virt11de. N;to p,nse · o. minis· 
terio que eu quero que p•mha á testa dos com· 
mandos liberaes cx·•ltados: poré111 pl'ocure aq uelles 
liberaes pacíficos, que hiio de bom 11ervir. 

Níio l1a tantos homens pnci!icos, qno níio sejão 
exaltados·? lia immensa gente liber~l, sem ter 
o alcunho 1lo rxnltnolo; ponha drJsteR h·•mons 
no l(uverno, cmbum não empregue nelle I)B q_ue 
chnrna exaltlldns. Approvo o parecer da ccm
mi:~s:io e talvr~z só en11·ndal'ia que a existoncia 
rl•lHtf!s periudicos ó devida á existcncia dos co
lnnmas. 

Por l•avet· opposioiio ticon o parecer adiado ; 
e fez. ;;e a primeir~ leitura do projecto de lei do 
Sr. Ft:tTeil·a Franca, apresentado na t;n,;são do 
10 do c••Tr"nle, C•llll excepçiio ao seu prrrjecto do 
lei para u111 · impnsti:J unico, já lido na scssüo 
do armo passado ; e ser.do frp[Jro:vado como 
emenda n e,;te, se mandou á primeim . commissão 
de fazr:nda. 

Trlve lambem a primeira leitura e ficou J)ara 
n so~undn o projecto do lei do mesmo Sr. For· 
reir11 Fr·nnço, apretõentudo na subredrta sessão 
de 10 do corl'eute mez a favot· dos emigrados 
portuguezes. 

Srguio-sc n primr,ira leitura do projecto apre· 
sentado pelo mesmo Sr. deputado na sessão 
de 8, Strl5re o pacto entre ns nações americanas 
c ficnu pnra a segunda. 

Teve taml>em a prírnníra leitura o projecto de 
resolução do g, .. Luiz Cavalcanti. 

c 11.. nssembtéa ger ·lleRi:;lativa resolve: 
cc Art. l.o A lei de . 18 de S etembro de 1828 

no art. 16 igualou e illimitou a alçada das 1'8· 
!ações. 

cc Art. 2.•. A sobreditll lei no art. lo igllalou 
as relações em predic:rmouto. -Paço da eamara. 
dos cleputados, () de Maio de 1830.-Lui.z- Caval
canti.,, 

O Sá. ERNESTO apresentou o 11eguinte pro· 
jecto: 

A asst:mbléa gorai lPgiRlativa resolve: 
" Art. 1.• Todas as cunft:rencias tias resoluções 

seriiu publica:~ desde j{L. 
cc Art. 2." Em qna\quijt' causa, terminada n dis· 

cus~ão scguir·se·ha ilnmedialBmdnte, e unica· 
m~nte a votação, á qual nt\il 'cau!las crimes 
não poderá ns:~istir nem o ncccusador nem o 
réo. . 

cc Art. 3.o Ficiio revogadas todas as disposições 
arn conr.mrío.- Paço da eamara drrs tleputados, 
7 de Março de lS 0.-ErnesttJ Fel'l'eirn Franfa.~ 

Pedida, apoiutla e v~ucida a urgP.ncia, teve 
a primeira e segunda leilura; e entíliJ disse 

o sr. Ernosto :-Entendo q11e este projecto 
.. podia dispensar-se de ir á commissiio ; porque 
a materin é muito 'simples e porque 1mtendo que 
ó 1\ pedra fuudnuwntal dn reforma da nossa 
ju~ticJI., a publicidade, que é talvez ainda maior 
o melho\' garantia que a dos jurudos. 
o Sr. ~Xula :-A m·•teria é simples, e c que 

se prupõe ó justo, poróm o prnJ~eto preei~a de 
mn1s algum de~nnvolvimeHto. Fazer publicas · as 
IH!!'ISÕes das relações no seu estudo · nctual, coln 
a fórma •lo trnbl\lho que nellas 11e obsorvu, é nada 
fn:r.er. E' conveniente a publicidade ; mas para clln. 
se verificar com utilidade é necessario que II,OS 
artigos do projecto se acet·e~cente nli[Uma cousa; 
e _é por isso qu~ não póde deix•lr de ir a· com· 
miSSUO. 

Recomménde-se-lbe a urgencia em fazet• esse 
accrescentamento, . que eu creio qualquer com
missã•• a qne fõr remettido o projecto, ha de 
julgar nect~ssario. Indica . o projecto. o haver 
dis-cussão ; e como ~erá ella · se n.\Q se declarar? 
Sendo certo que pela legislaçno actual não se 
manda · haver discussão, e antes em certo modo 
a não atlmitte : P•>is que relatado o {ei\o vota 
cada um <1os juizes singulat· e separJ~.damente, 
como quer, c até u1uitas Vllzcs sem dar razão 
nlguma-; é bem claru que para se discutir antes 
du votação, é preciso que positivamentl3 se or· 
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dene, alterando-se a legislação e a pratica, e sem 
isto a publicidn.te nada pr<!sta. 

o Sr. Erne!!lto ~-Sr. prosid•>nto, a publici· 
dade ó indispensav•!l, ainda . mni~ no estado um 
que' nos achamos ; e om qtul esta rlovr. s~r uma 
das principao~ reforma!'. Q1t81'n quo o . publico 
assistc1 nos trabalhos das t•t:lações, pot·que este 
ó o melhor meio de se cronseg!tir que a~ relações 
se;ão conformns á razão, e · quo os procesRos 
~eJâ•) acompanhados dc ·menos dospezas, '}Ue tanto 
vexão as partes, 

O Sn. lio~r.ANOA CAVAt.O.\N'r.l: pt·opoi quo se não 
man1lasse á commissão, e que fosse a imprimir 
para ser distribuído o projecto, e ·discutido, e 
assim se venceu. · 

O Sn. PaEsxnr~NTE deu para' ordem do dia 14: 
1°, nomeação da com•nissão especial para or· 
ganisar uma lei do sesmnrias. 2•, dlscu~sii. .. sobre 
a a.lmissão dos Srs. Clemente Pereira P. Oliveira 
Alvar(3s. 3•, dis.:ussiio do pr<•iectó de lei vindo 
do senado, n. 79. 4•, discussiiu da proposta d·• 
conselho de Minas G·•ra~s sr.bre a mo~da de 
cobre falsa da província da Bahia. 5•, leituras 
de pareceres de commissões, de requerin:eo.tos, 
propostas e inuicaçõP.s, de uma · hora em diante. 

Levantou-se a sessrio ás 2 horas '' l quarto. 

Se!ilsiio em t 4 de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. COSTA CARVAI.HO 

A's 10 . horas procedendo-se á chnmada, acha· 
rào·se prest-ntes 77 ::;rs. deputados, faltando com 
causa J>atticipa•la c•s Srs. Xavier de C<lrvalho, 
Araujo Lima e Pires Ferreira. 

Aberta a Sí!Ssiio, o Sr . . secretario Marcelliuo de 
Brito, dando conta do expedionde, leu os z:,e-
guintes <r1Jicios: · 

Do secrdario do s;,nado, p!lrticipllndo que o 
mesmo senado· nomcâra . uona cnmoitjssão esp .. cial, 
composta dos Srs. senadores 111arqueí'. do Qucluz, 
Patrício José do Almeida e D. Nunu Eug~nio da 
J .. ocio, para do accordo com n commissiio no· 
meada . por eRla camara . trabalhar na ruvisiil) 
dos codigos de pt·ocesso.-Fícou a camura intei· · 
radn .. 

Do íoinistro da fazends; r"metten!lo l.lm roque· 
riment<) tlncumentado doll bubitautes do teo mo 
da cidade de Mnrinnnfi, no qual supplic1io a isen
çilo do impolSto deuominndo-subsiuiu voluntnl'io 
-,por pcrte1ocer a sun decisão IÍ assembl6a grral 

_}(lgisl•ILi.\tn. -Foi . ..J:RmettidÇ> __ á_~Qmmhsàu do 
!a1.enda. . · . 

Do mesmo mini~tr,l, pndindo que n carnara 
houvesse de communicar-lhtJ a hora em que hnvja 
de set· recebido pura apr11sent!lr no •lia lii do 
correu te o balanço ela réct~ita e despeza do anno 
financeiro do 1• de Julho de 1828 ao ultimo 
de Junho de 1829, e o orçamento da l'eceita e 
despeza do proximo futuro.- O Sr. presidente 
as~Jgnou as onze horas. 

O 1\!ésMo SR. SECRETARIO deu conta dos officios 
doll ::;r:~. Xavte1· de · Carvalho e Pires Ft~rreira, 
P•\rticjpando o motivo por que não podiào com· 
parecer. 

Igualmente ponderou á . camarn que tendo sido 
rejeituda na sessiio de 1° de Setcmbt·o du 1829 a 
pt·oposta do poder ex1~cutivo sobre a extincc;ão 
da cadeira de rhetorica· do seminario episcopal 
de O linda; ainda se nàú . po.rticipára isso a S M. 
lm.Jierial por u .. . a deputação. 

Ficou o Sr. presidente de nomear a . depu
tação e que o mesmo Sr. secretario ofliciasse, 
pedindo o dia, hura e lugor em que ella ba de 
ser recebida. 

Tambem deu · coata de üm requerimento de 

José Maria da Costa Paiva, e NorbflJ'to Joaquim 
· Josli Guedes da cidado do RP.cife oJe Pernambuco. 
-Foi remetLiilo á commis:;ão de petições para 
lhe dar rl••stiun. 

F.,j int.roduzido no salfio com a formalidade 
do eRtylo o S•·· J•l!lé Bernat•diuo Baptista Pereira, 
deputado pela prcrvincía do E.-1pirito Santo; pres
tclll juramento e tomou a~sento. 

Eutão pedio a palavra, e disse. 
o Sr. Bl'lto:-S•·· presidente, como a agri

cultura é uma das fontes da riqueza, niio devem 
os generos do seu prouucto estar sobrecat•t•~;ga
dos de tributos (fallo das províncias do norte, 
e principalmente :~obre estes dous generos--al
godiio o a:;(uardente): o algcodão paga mais de 
31) por cento de direitos, e além diss,-, paga 
600 reis poL' . ar r oba que têm Rido pagos em 
metal, ainda mesmo r.m cobre, que pelo cambio 
Actual sAnlpre se reputa maíll 25 por cento. A 
aguardente · pag11 200 rs. por ca :oact11, e muitas 
vezes o agricultor chega a venuel a a 250 rs.; 
e vum por ~stot moo.lo n ficar só 50 rs. para o 
meRmo agricultoll'. O assucar está. ali i menos 
cat•rc:gado ; e colmo e.n outras pr .. vincias ·se pa
gão menos direit''"• <JU~reria eu que fossem todos 
estes dil·eitus igltalatlos; p:~ra o que tenho 
estO projecto qu•J offereço á consideração da 
camara. 

O SR .. BAPTISTA: - E11 tambem t~nho outro 
projecto Sr)bre a agricultura q11e igualmente of
fereç•) á eonsideração da camara ; eu o mand~> 
á mesa. 

ORDEM DO DIA 

Peclarrni o Sr. presidente que se ia nomear 
a com missão, para organi;;ar . uma lei geral de 
sesmarht$ : e t11mando a palavra disse 

O Sa. CASTRO ~; SzLvA:-Sr. presidente, tendo· 
se de nnmr.ar a commissiio ad hoc, e esp•Jcial, 
como manda o regimento, requeiro que .se d~ 
es~a nnmeação· a V. Ex. 

Cnn::~ult••u o Sr. presidente á camara, se elle 
deveria nomeai-a; e veocetído-~e que sim, ficou 
de n fazer na sessão ileguinte. 

Entrou Clll <liscussiio o parecer da commissão 
do pod~:rtls sobre os Srs. Ulemente Pereira e Oli
vdru Alvares. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

0 SI'. Llno Ooutlnbo:- 5~. presidente, 
p!!ço a palavra p~la ordem. Ha . de se tratar da 
admi~sào du d<Jio~ indivíduos em um só parecer 'l 
Niiu parece ino r.:g~Itm";- .. Ell ·lre+-dt--.. fMI:tH•-àmw~o
vczes 11obre ca.la um, e se houver emenda hrt í · 
de fall!lt' tres: po1· consequflncia, V. EJC:. não pó de 
pór · á discuss;lo promiscuamente ; b!l de faze! . o 
sobre c:ulla um de p•r si; e eu ·.hei de fnllnr 
em cada um duas vezes, visto .que são dois pll" 
recel'eS posto sobre uma folha de papel; logo, 
hei de !aliar dua~ vezes, como manda o regi· 
manto. 

o Sr. oastr~ e Silva:-Já a camara re- . 
solv.:u que se unissem em um só parec~r mui
tos inJiviuuos, tratanJo-~e do mesmo objecto, 
e . entà11, se as,;im mio fosse, em um part~cer 
que .envolvesse vinte cidadãos teríamos qua_!'enta 
vezes que fallnr. Vnto contra· essa separaçao, e 
que se discuta ·conj unct:tmente. 

O Sr.custodio Diai'I:-Sr. pre-;idente, cada 
qm desses individltOs é de sua po·ovincia, e cada 
um ·com arguições ditl't!rentes e particubres; q 
como tiO ha de di:~ .cutir em um e outro sentido 
proutiscuamente ? . ·Não pôde ser. 

o sr. Bu.r~oío: ~ Eu acho superflu~~o e1m~ 
. $eparação, por!lue sobre o Sr. Oliveira Alvares, 
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o que a comiiiÍRStio di)(, ntio ó parr.cot': o q\lll '' Rr.rptcirn qno voltn íL commíssiio de poll,res, 
diz é sómrnt:: ~olJJ' •J n ~~·. Jnst'• Ulemr:nt•:; P•i l'· não HÓ o IIPJ::ncío tJ,., St•. Clntrlt ~ t.t . ; Pe•·e!ra, 1:1.1111•• 
tanto pódc ·il•; trnlftl' U·> pll,I'Ot:vl', o do :-;;,·. Oliv.,ím Alv.re~. fJat'l\ .qlW ulla obrando 

· 11 o.•to n•.sp&itl), c.wJn t''"' 1Je ohr1u ll l'tlspeito 
o Sr. ·v a"" <tnc."': • 0 " :-Sr. presidcntt·, do Sr . i\Iacid, n••fl de utn· ptlrecet• definitivo sobro 

eu quorín ')UO ~ o tralnss•• do nmhos t:mijunc~tl · .n ndmi,;sii•l nu oxdns:'t•l J .. s tlilos senhores.-
mimtc . Qnnl ó.n ru:;:,;io !>•'I' 1111•1 fie divirl r. 11 dts · fJcmla e Sou~(!. 

11 
cussiio dn r•J..gi!Jilil!tldll tl••fll"S· Sf!llhures? I!:' pu l ' · Entíin pedit11l.o a palnvro., tlisse 
QUO Rtl SUppÕ•l '!110 Stin . ÍI!Íilli~ •S dfl CIIU~II. tlt\ 
Brnzil: lo~"• <J qunRed.:c:J<itr snlwe um, e~ta tl 11 o S•·· 13apUsta P~•·l!ir~t:-Ett nppo-
ccrto clocídid tl ~obrfl o ontl•,,; e llivio)intlo·su cSil\ nhn·lll•l 110 ll<.linnu:nh, porqur: a rnz:it't qnri S•) rh\ 
questiio gBslt\I'·S t! ·h•• muito mnis t•:IIIP"· ü rdf.-:ito til'larlo do pmcedi111ento qnc n c·trnRI'Il 

0 Sr. 1\Xn.lu:- SJ•. J>r&sidrmto, niio 50 flÓ<le vní ter com o pt•ocotlinwutn ·. d,, Sr. Mncit!l; o 
r~ n, nirltla qur. rr.~ptJíto 11 r!P.dsão 1.h C:llllllra com· 

deixar de 11ívhlir n::; duns 111Ul•'l'ill~. (A,r;oindog.J tttdn u;in aeho eXtllllpln j,JentictJ. 
Nós não . podentrJ~ lrntar de tlu "' P1'"P"sic;Õt1:l l\In;; tleixnmus de prll'tll Clda decisiio, c dirc:í 
hetcrog•HHms r·nt.re ~i. S:1o dni;:; •lnputados d" clnn~ qtw niill ó por nrna coll!missiin qne se ha d11 
}ll'o1Vincíns •.li VCJ' :WS; l .. gn, ó nc:cr..-~:ario I'Jll<l ,·,e ciPt:ítlir estu nPg•tcio~ r. Him pnr ••!:;ta 1:umnra. O 
u-nte s•;paratlarrJt"·nl•l dr. endn 11_111; isl•l é 0 IJUP. t'Jllll ha dM diz,1r a corn11aiS.~1in? Pum qnc He h~o 
sr: conforma r:om n nosso rPg1'" 11" t.n' qu;, c! !7.' dn chnm·• r ali i n•1 1l <1 llt:S lwmt>n:~ pat•a sn dr:feli ' 
se niio rcuniin Jn11~ discuasõe.; de mutcrins di f· dr1 r ,~m? 0 lugar de 11111 mini -; tro !\e dt:fench:r õ 
!crentes. (Apoiallns.) aqui pnhlicnmí:ntr., o:ttln el\ •1 de1'C llJII'est•ntnt• as 

o Sr. p ,.,, i.<•· o Sou;r.a:- Sr. pro : sídcut~, pt·uvas que tiver ell'll!llll dt•f,,ztl, c {\ vi~t:l de!! •!! 
lJiiO fllllal't'Í JIU diVÍSltO dHS dois M:nh•oi'CS; JllllS Ó (jtl i1 a CHOI!Il'tl Jtn cl l) jnlgnr. ÜtHI10 fl t tl Ulll :\ 
fnllr.I' (•Í em uma qnr·st•io de cortl€-m IJIItl é •. na commiss:ir• s•: ha t !Q d:·ciolit· ria lt:gnlidmlll .to 
winlw op:ni:i.o, quo t•·••tnn•lo ·S•• ·l~stA u!tJcct., rliplo!lltl :li: um; hnmens rpt(; ;;e tliz1~m criminoso.-;·? 
ambos sej :in n: n~t· ;~ítlos á commissiin de P• • dr-rP.~ A•Jtli é que S!i dev1: fr,zet· ist •• , pnra se sabe1· " 
para ella nos dnr o ~~ par.•ce•· ddinitivamr.nte qu•l IH\VPmns votnr pró tttl contm. Nn discussti•l 
sobre ns.contiíçõtls un clegil,ilid:vltl o fnudam cntoo ú (juc hiio de npparcccr o~ 11rgttm.::11lns ne.:•·:<· 
da exclm;:i .. , <l n que podrnn os III(:Smc•s Srs. sarics :;.,lJro esta mat•nia . N:io at!11o convnni~JJLtJ 
allt:"at· em seu favor: tanto 111nis que' n:io f:stt't este •ncío de ir á cn1nmiss•in, porque niio pot!e· 
pt•e;ente esse de que111 se trata, A twm se saho mo~ fim11· no ftlcto dn quest:i••, a qual é nauit•) 
n que n co.nutis,;iio delle ouvio. Nrio sei o que mnlinrlrosn, está Jigadn á líhr.rdade publica t) 
t':!lle disse, ne•n os motivos que n cnmtni~sàoJ teve vnmo;; mn1·car nella lllll ' l regra P:•!l'al. 
y•nrn dat· este purecer. Ddxt') de expcnrlcr 11111is rt\zõe~: . trata-se se 

Volto P•ll'lt\nto a ·elln. para que se fat;a o mesmo convém este exp·,Ji .:nte: en digo qua niio. 
qun se fl!z com o Sr. Salva.J.w. Se !ltl não obrar o Sr. Da1•••otn:- Eu cuncordo com o 
nss1m; no menos ou m•l acho impo~sibilitado tlc sr. d••J•utatlo que mo prec.;<ir:u, niio pelos motivos 
votar a l'espP.it,, destes duiil eleitos quP. n;io se qn•J nllegou d,J tlirdtu c f:u:ul•lnde qull n cnmn·rn. 
pntlcm julgar ·deptnndos, porque se julg:• qu,J tem; ell1t (Jótle asc:olllel' nlguns do,; sew; m<:mbrv~ 
s:io inirnigos rio nrJS.;o srstr.mn . A connnis••io p11ra umn cnmrn iss;io (I onvil· o ~clt p:•recl)r. <: 
nncl~ diz sobre isto, e rez l!Ó o seu relat(l· J;\ <leciolio t1nc est0s . papei:> f ·~sem t't commiss:,., 
J'io: loRO, corno j;P. !tn do votar'? Eu uiill dn· de poderes, e qn•l r:sses St·s . . tl ... putados nssi;;. 
vi do qn.... st! pnssn fazer vola<;iio subrc o ré tissc1 11 ;\ t!iscu~sã" da naes1Hn cnmu:issiin, n qaal, 
elo,; membros do. contlltii!~iio: l\lltS tctn·se ques- ouvir.do·os, d~via dar o Sdt parcct•l' subr., ta.:.; 
tionado . ~·Jbre os qnRlitla.le~, c do que RA tPm p 1~pei,; qu~ vicr.lo elo g .. verno, relativos aos 
dP.cidltlo tem r•·snlt .. do prova~ tiio clut ··~ •.;ue Sl's. .leputatlus eluito,iil, e snbrll a ::.c!:nsaçi'io <) 

não offereCtJill . duvíJn ; porém ·uesle cus.. uiin r••spostas l.lus mesmns ; ~:lia jti. fo;:z bt.,, p.,,·~unt•l, 
são evidentes, ne111 ainda se rlfJ~crr.v•!riio os JTH1· para que ha de voltat· o parectlt' á cnrnmi~:o;àu ? 
ti\'OS qne hn d"! · rigorosn jnstiÇtL para a cnmo.ra O qu.., h a de d!q, d!Z~I· 'l Qu~ os !:irs. d"pnludo:; 
delib(·r11r. . d•:V•:m · tumor :~ssento 'l U que se s~gnP. é votar·RQ 

Portanto sou c.Ia voto, qUo o par.Jct?r volte á sobre o !Jarecer, porquanto á camara é que 
commis-1io, ouvindo-se es·u:S scnJt .. rcs, pnra que cumpetd o direito de escolha sobre seus mem· 
aprosPntl'm r:Ot 1(11111 <l,.fezn as prO\'IlS quo tive - brol!. 
1·em. Eu 1.•1lcr'!ço isto t't con~itleraç;io t.ln cnmara, 0 Sr. Cul!ltodto Dlo.s: _Eu requ~ri que 

o ,.,t-, Dllt>t'h ia Pcr'C=li:'a: - Sr. prclil-"" · se to!lictd-M .a .. gnverno para nos rernetter a cópiu 
dente, eu oppouhn ·nae a que se sr-pnr.; : niio dn.. fel!citnt·õ,,s . das camaras e con.;eJhos dns 
''cjo H•lnii•l umn quustoio; trata-se de Yerificllr prnviucias, n,[11 tivamrmte á dPmisHiio do tmnsnct•J 
os diplot11n~ p.u·n tomnr.·m as~1· nto · dtti:~ d,.pu· • ministerio; J'equ.,ri igu<llmente que esses l!omen::~ 
taclos qu11 ~c dizem contprcltentlit.lus 110 mesmo fossem ouvidos para nil.o ficar stm defeza a sun 
cri.Jte de quurcr . deitar abaixo. o systc11•a con- causa, .uma vez que houvessem documtmtrJS, 
stit.ucional, ptoclamo.r 0 nb:~nlntl~n 1 '': se istn se Um negncio de tnntl\ monta, de tanta transcP.n • 
pó do provnr, n qut~stão é uma e nnica; trat•t·se dencia, onde deve appar11cer n ju8tiça de::~ta camar11, 
de sabet· se n cam11ra tem direito de punir estes será justu que se decid•l sem a emenda du 
homens, a quem IL opinião publica tem mar- Sr. Paula e Souza? Que mal nos faz que v:'l 
cado como promotorrs do sy~tema absoluto; para outra vez ã com missão este varecer pnrn sa 
que esta separnçiio? Aquillo que se póde fazer att~ndl!r ao reguerimento do Sr. deputado? Se 
em um dia, porque se llão de gastar doi~; e houverem qucs1tos que mais potentêem a justiça 
tres? Os argumentos s:io os mesmos; portanto d d · · 'b · - - t · 
devemos aproveitar 0 tempo. o Sr~ deputado, _a çausa ou as nossas attrt UJçues, nao eremos 
que quizer fa!lar contl·a 0 Sr. José CL,m·lllte a sntbfação de obrar decididamente 'l Não é pa· 
falia. dá as suas 1·,1zõ.;s e se qnizer, póde lambem lronato o que . úft'~rece um tribunal nacion·•l, qu", 
falla~ sobrtl 0 Sr . . Oliveira Alvares. Para quo quando condemna, ni,.guem absolve, e qnan•lu 
duas questões quandv a materia é uma unica? !!-bsolve ningul!m cond~llllla ; é a vpiniiio public:~, 

Senhores, nós dP.\'emos economisor o tempo. se cllcs pud .. rern comprllr esta tribunal, meu 
- f · :v·.~to será a seQ favor. Posto a votos, venceu-se qu~ nuo asse conJL!D· Portanto voto pela eu,cnd!l que apresentou . o 

ctnmente. 1 
Eucetatlo o Jebnte, o Sr. Paula e Souza man- Sr. Pau a e Sr1uzn. 

dou á mesa o seguinte requerimento que fu1 o Sr. L!no Coutinho: -S•·· prcsiJanle •. 
apoiado. se .nós f•Jrmos a attander â opinião publica nó 
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que diz desses dous indivíduos, creio que a cnmnra 
póde já decidir este negocio. Vemos, Sr. presi· 
dente, que a opiniãú publica é a rainha do 
universo, o a este respeito ella não foi sem 
motivo: foi sim uma opinião fundada em factos. 
Lembre·se n historia desse arono e meio ou niio 
sei que tempo do mi11ísterio transaeto, no qual 
tanto esses dous . homens trabalhárão para deitar 
abaixo a constituição jurada e plantar o abso
lutismo ; passemos em revista a vida desse pri
maíro ministro do imperio, donde o seu miuis
terio· tomou o nome que hoje é tão execrado de 
ministerio clementino I Que não fez este homem? 
Elle ministro de estado, legiQlando I Não ó um 
acto de traição quando o ministrú 11rroga a si o 
poder legislativo'? Não vim<rs nós esse ministro 
crear immensos emprego.; publico$ pam seus afi· 
lha dos, .estubelecendo·lhes ,novo~ ordenados? I Niio 
é um roubo ao poder legislativo marcado na 
constituição, pelo qual só o cor·po legislativo é 
quem póde crear .empregos e estabelecer orJe
nados? Não temos visto, Sr. presidente. outras 
muitas co usas? Demíttirem-se empregados som 
alguma fórmula de processo; d· mittirem-se m i li· 
tares e outros muitos netos de prepotencia? I E 
se acreditarmos que ease minísterio mandára emís· 
sarios para as províncias. afim de lá prúpagarem 
o governo absoluto. e pôrem . em angustia t,Jdo o 
Brazil, poderá negar-se a grande razão com que 
a opinião publica se declarou contra elle, e ainda 
mais contra esse primeiro ministro? E o que 
. tem elle respondido a. essas íncrepações que têm 
a .. PP. a.re.cido n. as f,,]has pub.licas dic. tadas pelo abono 
d3 opinião publica? Tem dito que forão corres
pondencias, que forào bonhl)mias I Bonhomias para 
deitar·se· abaixo .n constituiçno I T•rrivel bonhe· 
mia é a. do Sr. Clemente I Condescendencias em 
'ltm ministro de estado, que deve zelar os inle· 
resses da nação •. ~ue deve ser nimiamente cscru· 
puloso I E condescendencias para quem? Para 
aquelles que erão mais inimigos da coustitui
ção I ! Note·liie: ulgucm vio que e.Jle tivesse con
descendeucia para com os libernes? De certo que 
não. Então as cnndescendencias erão só para os 
absolutistas, para os homens servis e escravos, 
e finalmente parª aquelles que erão capazes.da 
cumprir cegamente as suas ordens; a condescen. 
dencia era boa p11ra esses indivíduos, para os 
outros não. Não (lra elle ministro do estado, e 
não .concorreu, não aconselhou ao throno par" 
que não prorogasse a sessão c niio houvesse o 
decretameuto do budget? 

Jà um illustre deputado disso nesta casa, que 
era o maio•· crime em 11m paiz constítucionul, 
f11zer com qu!l não so decretusse a lei d:l orça
mento da receitn e. despeza. Depois, Sr. presi· 
dente, não vemos nós u outro crulll' comnrissiio 
militar, e responller aqui uf.•namtHate quo elle 
tinha sido o salvador d<l putrin? Que elle tinha 
crendo essa commissito pelo e~emplo da lei, qutl 
citiil> todos os despotas, ·isto ó, o-salus populi l 
-Não vimos nós esse minist11riv suspend11r todas 
as garantias individunes· sr.m excepção de uma 
só e reduzir ·os pobres homens ao estado de 
bestas, ao estado deploravel de poderem ser .depor· 
tados á discriç.ão · de autoridades subalternus? I 

Uma tal conducta publica desses dois homens 
era mais que sufficíente para a camara decidir 
que elles não podiiio tomar assento .porque se 
tinhào declarado inimigos dn nação brazileira, 
e porque querilio destruir o systtlma constitucional 
jurado, e ar vornr o infame gow·rno absolutista. 

Isto, torno n dizer, era mais que sufficiente 
para nós jà decidirmos, Sr. pre.sidenle, IDII.S em· 
fim sejamos justos, sejanaos prudente!', façamos 
!l cousa de maneira que ao depois nos ~ã~ in
crepom de apressados, de que i11to é e$plntu de 
yingançn. , 

Vâ pois este negocio outra vez â commlssilo 
pnra que mais miudnmcnte se trate dcllc, quo 

T1lMO 1 

ape:zar de eu julgar, como disse, que isto já 
se .Podia deciJir hoje mesmo, concordarei que 
assrm. se faça. 

Mas disse-se que não .fosse á commissão este 
negocio porque um miniRtro accusado deve res
ponder, e decidir-se sobro elle d•1 outra. sorte; 
esta hypothese não tom lugar. Aqui nós tratnmos 
de accusnr ministros de estado ou tratamos do 
conhecer a idoneidade de um individuo qualqu~r, 
para tomar assento como deputado ? Stio âuas 
l1ypotheses diversas: se nós accusassemos um 
ministrn, seria de uma dift'erento fórma. O illustre 
depnladn opinante bom sabe qual é o processo 
de urr. ministl·o de estado, e que nós agora o 
que tratamos é de . averiguar da idoneidade de 
um indivhluo qualquer, t••nha sido ou não mi-

...nistro de estado, que . fllí nomeado deputado, e 
conhecer se está ou . não no caso · de tomar as
s~nto nes'a camtlra. E11 d~sejâra que o mes111o 
illustre deput11do dissesst>, como ó que elle viria 
nesta casa. Elle, como homem, não se assenta 
aqui. nem se assentaria., se não fcsse declarado 
duputado por esta camara, nós não estamos f,,. 
zendo o papel de juizes, estamos julgando da 
idoneidade do homem que ba de vir a ser nosso 
companheiro; esta autoridade uos dá o nosso 
reAimento e a propría constituição, mas talvez 
se cite em dt.!Cezr1 desses homens, que isto per
téncia aos collllgios eleitoraes. Porém, pergunto 
eu: tamb<:m uma lei que nós fizdmos o anno 
prassado niiv diz qu11 esta questão em ultimo 
resu:Iado é tratada pela camara dos deputados, 
quanao tenha havido alguma falta ou erro nesses 
collegios .,leitoraes? E em que tempo foi isto 'l 
No tem:lO em que achando-se este h•1tncm .c.o.m 
a vara de fe1·ro nus mã•Js, não. haverião muitos 
eleitores quo fossem . corajosos e quo votassem 
contra um mini~tro influente, contra um miuistro 
que se achava no auge da sua grandeza. Com 
effeito elles envergárào e o elegerão deputado; 
mas esta camara que não enverga, que niio 
conhece senão o poderio da justiça, submettida 
sõm.&nte á ~na çonsciencia e rectiuão deve julga•· 
esse homem, 

Por conl!equcncia o que trouxe o íllustre d~
putado para eote negocio ir á commissão não 
tem vigor algUil'!, porque a hypothese em· que 
o fundou não tem lugar, visto que nós não accu
samos um ministro de estado. conhecemos da 
id<>neiJad•l Je um homem, cujo direito nos dá a 
C•JD,tituiçiio e urna lei regulamentar pela qual a 
camarn do.i deputados nté pódo inspecciona.r os 
procedimentos do~ collegios eleitoraes e paro· 
chiaes. 

O que fizemos n6:~, como ja\ disse, n este res
peito com o juiz de fóru. de Taubaté? Por ventura 
foi cllo aqui chamado'? Reunimo·nos em jury? 
Não; sal.linmos qull elle tinha proclumado o abso· 
lutismo, o só com isto a camat•a dec1dio, que um 
inimig•J declar,,do d•l con!!tituiçdo n1io podia set• 
deputado; e de facto; p01·qu11 quem não quer 
a constituição não pôde . ser deputado ; pois 
o que somos nós senão creatur11s da constituição 'l 
Se não houvesse constituição, havíamos ser depu· 
tados 'l Estaríamos aqui legislando? Não : quem 
não quer a .constituição .não pôde ser deputado. 

Mas, Sr. presidente, tudo isto é ao avesso; 
os absolutista!! agurrão. enforcão, processào ·im· 
mediatamente, quunj<• elles o querem econtão não 
ha garantias individuaes; mas se os liberaes 
ficão um pouco de cima e agarrão em um abso· 
lutista, eil·u clnmantlo pelas garantias individuaes 
da constituição (risadas). eH·o. bradando-vós 
não cumpris com o vos~o syst~:ma, vós ma que· 
r eis julgar senr me communicardes a culpa, etc., 
etc.!- lrlas1 malctito ctiabo, tu faze11 o ,que queres, 
prendes os liberaes, os tyrannisas, os J~est~rr·as 
só porque . as11!m entendes, e quando eUell estão 
de cima, lembras-te do .clamar pelas garar1tlas 
indi\'iduaes! · 

is 
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E póde te1· garantias se não um paiz constitu

cional? Mas elles niio querem constituição para 
os liberaes, porém, quanc.lo este~> Sll achão de 
cima clamiio pCir ella, pelas garantias indivi
dunes, pelo ~ystama jurado, finalmente por tudo 
quanto é bom li I 

O Sr. Paula e Souza. :- (Nao se ouvio.) 
O Sr. Oarncil•o da Cunha : - Appt·ovo 

o adiamento pot· uma razão, por ser mais favo
ravel, e porl)ue, havendo-se proposto que se di
rigisst~ no voto de graças no poder moderador o 
a~radecimento por "tet• demittiolo tacs ministros, 
não por uma simples· suspeita e sim por uma 
fama publica, com accorJo geral de todo o Brazil, 
talvez a es8e respeito se responda alguma causa; 
voto portanto pelo adiamento. 

o .Sr. El'ncsto :-A discussão versa ares· 
peito da rr.cepção de dois indivíduos que eu en
tendo que são mais que faccinorosos, porque são 
absolutistas; absolutista é mais que faccin,Jroso, é 
estragador da moral publica. 

Esta camara acaba de decretar qull se rendiio . 
graças ao poder moderador pela demissão desses 
dois homens. 'Ninguem com bom senso pr.derá 
negar que a camara• t~nha o direito de excluir 
esses dl)ÍS membros, este direito está consagrado 
na constJtuiçã'ó, c ainda que não estivesse publi· 
cada essencialmente, qualquer das partes da as
sembléa geral o têm exercitado sobre qualqullr 
candidato que se apresenta com o seu diploma: 
o mesmo vamos fazer com esses dois honfens de 
que agora se trota. , 

Quer-se que este pa1·ecer volte 1\ cornmissão 
para esta com mais fundamento dar o seu pa· 
recer difinitivo, principalmente a respeito de um 
desses membros que fez uma acçiio rev"olucionaria, 
quando suspendeu uma Jas principaes garantias, 
desligando-se das obrigllções que o ligavão no 
pacto social; pois que não ha sociedade quando 
não ha garantias. 

Nem vale o exemplo de ter si.! o absolvido; o 
para privai-o eu trarei tambem por exemplo 
o ex-juiz de fóra de Taubaté, que foi absolvido 
pelo poder jud1ciario. Esta camara ter1a direito 
de revognr uma sentença 1 Ella tem poder judi
ciario? De certo que não. Então usurpou e:-~te 
poder? Daria o exemplo da tyrannia ·? Não : elb 
era realmente absolutista, e e".;ta camara pela sua 
justiça ou poder que lhe pertence, obrou muito 
bem em excluil-o na verificação do seu diploma, 
por isso que se tinha declarado inimigo do sys
tema constitucioual jurado. 

Qual é o fim que devemos ter quando le
gislamos ? Niio ó o maiol' bem? Como pois 
ha de ter parte na representação llilCion&l-q-ttal
quer pessoa que nós sabemos que trabalhou 
de encontro a esse bem geral, não s.) de fóra 
mas de dentro, como disse o meu illnstrc ccllegu 
e honrado patriota o Sr. Carnfliro da Cunha? 
Sabe-se quo esses homens estão julgados por taes 
á vista das graça~, que nós rendemos ao poder 
moderador pela discussão desse. ministro. abso
lutista; não devíamos admittil·os havendo da 
parte delles mesmo sombras de suspeita de ini
mizade á causa do Brazil, quanto mais estando 
reconhecidos inimigos legítimos della. Não pôde 
haver duvida de que devem ser expulsos: e eu até 
sinto muito que se tome o tempo aos honrados 
membros daquella commissào para tratar de ho
mens tão indignos de~te lugo1r. 

A. camara não poderá ver com bom animo 
tomar par~e m~s dif!CUssões pessoaes, que estão 
com o espírito estragado: por consequencia voto 
que este llt!ROcio niiu vã m11is {1 Cllmmist~ão, por
que e!le jl't SI) acha julgsuo pu r Bf!ta camars, desde 
que· resolveu enviar ao tbrono graoaa pela de· 

· miRailo de tal mlnlaterlo. 
ll:lllllll homen!l, senhore11, sito verdadeiramente 

revolncional'ios, desligariio·so da sociedade : e 
qunndtl um individuo viola •lS direit"s fundamen
taP.I> da sociedade, aind•t Re considera membro 
della? J)<J certo q•1e não. Esses homens flzerào 
dl:lmais ficar compromettida a segut·ança e o lustre 
do throno constitucional. 

Por tudo, pois, sou rio parllcer que n1io volto 
este objecto á commissão, c desde já se declare 
que elles são indignos de tomat· a~sento nesta 
camarn. 

o Sr. Lulz oa.vn.Lca.ntl: -0 requeri
mento do Sr. Paula e Souza deve ser a respeito 
do Sr. Clemente Pereira; quanto ao Sr. Oliveira 
Alvares, quando se t1·atar delle. direi a minh11. 
opinioio, porquB entendo, quanto a este senhor, que 
elle não é obrigado a responder por estar em· estado 
mui diverso daquelle em que está o Sr. Cle
mente Pet·oira, do qual se tem um documento 
contra. Acho pois, que se deve tratar de cada 
um delles por sua vez; e sou de voto que os 
Srs. deputados que tom fallado apresentem seus 
documentos contm elles. 

UMA Voz:- Houve um decreto em que so creou 
umn C•1mmissão militar. 

O Sa. Lmz CAVALCANTI:- E' preciso que so 
trate disto. E' verdade que houvll esse decreto 
para a creação da commissão militar, mas elle 
veio já paru a camara no anno passado, e se o 
ha, parece-me com tudo que n1iotem lugar, porque 
a ca:na,·n mesma é que jnlg.m inadmissível esta 
accusação : eu não queria fallar nisto. 

Emquanto ao Sr. Clemente Pereira, o requeri
ment·'l do adiamento · parece-me que se dirige 
a fazer com quo elle se defenda. Julgou-se 
disto hoje, e se elle deve ou niio ser 'demittido 
sem ser ouvido. Não me parece razoavel que 
o seja. 

Esta resolo1ção importa uma accusação, e fica 
o homem tirlo e havido por absolutistn : elle já 
f,li ouvido de palavra, ó preciso agora que so 
ouça por escripto a sua defeza, e que esta seja 
apresentada á cnmnra c nella deve ser lida, sem 
o que nfio podemos j11lgar.lmpnrta uma con
dllmnação de absolutista, para respon:fer á qu"ll é 
preciso que ~o lhe remetta a cópia lia accusação 
c do corpo de delictn. 

A.commissão apresenta contra o Sr. Clemente 
Pereira um docnmento que elle mesmo vio alli : 
terá mais formalidade o remetter-se-lhe este do
cumento. A commissão já deu o seu parecer 
sobre isto: entendo qu~ tal documento não é 
bastante para esclarecer os Srs. deputados. Nó:> 
queremos no proce~so aquillo que se fa?. com os 
ministros de estado. 

Esse St·; ddputado não precisn responder, por
que não lia por ura rios papeis apresentado:;-· 
cousa que lhe faça culp•l. 

o Sr. Vasco:nccllo!l : -Sr. presidente, 
qualquer que seja a votação d11 camara sol>re 
a elegibilidade dess.es dous senhores, ninguem os 
poderá lavar da negra nodoa de absolutistas, 
nem todas ·as aguas do· mar; s.ão absoluti.stas, 
elles .se declarárào. Já tenho dito por vezes que 
só quem não estev.e nas províncias é que poderá 
duvidar que esses senhores não prontov.;ssem o 
absolutismo. Só quem não attender aos despachos 
qu(l se fizerão, ás providencias que derão, á ma
neira por que trata vão os homens livres, e outra:> 
muitas providencias de~tas; só quem ficasse· cégo 
é que poderá duvidar, que estes senhores não são 
nbsolu tistns. 

Ninguem, Sr. presidente, os defende, desejo 
ouvir uma voz em sua defezn; nem elles mesmos 
se ntrevetn A dP.fender·Se. Nã() vimos MJUO se 
def•mdeu o Sr. Cl .. mente Pel'llÍI'a ? Etle attribuio 
oa aeua crimes áll &Utl& condeacendenciaa e és 
iuaa bonbomlaa, · · · 

Póde nogQr o crime q11om aulm ao .deferuJe 



SESSÃO EM 14 I>E MAIO DE 1830 139 
no publico pala impensa '! Não me estendo para 
provar os seus crtmes; · só pergunto : l.lev•l·Se 
admittir nesta casa um inimigo da · constituição '! 

E' contra a .lei expressa, contra a eonstituiçiio, 
conLra um precedente já estabelecido. E' contra 
a lei e"'pre!ll!a porque e!la e$~belece que uão 
pôde ser deputudo aquelle quo tiver a menor 
Rombrn da suspeita de inimizade é causa do 
Brazil. Learno11 agora a constituiçito. (A bl·io no 
q.rt. 173 que leu.) Q!Hlm ha de fllr.er este ·~xar(le? 
Hão de sP.r os Clementes Pereiras, os Oliveiras 
AI vares? . Estf:s é qufl hão de ser os gl..ll!rd!!S da 
constituição? .Isso seria o mesmo que se entro- . 
gassemos um.a praça ao inimjgp que a quizesse 
tomar e destruir, dizendo-se-lhe-defende esta 
praça. 

Quem teria tão pouco senso que quizesse ~:>n
tregur a defeza da constituição? O prP.cedente é 
o. do celebre · Chicliot·ro de Taubaté. Tinha uma 
sentença a seu favor que o declarava iunocente, 
e até n1io Rei so o cnnonisava, pergunto, alj:tuem 
o ouvio? Mandou-se-lhe responder? A cammíssiio 
.tratou ·com elle? Até os voto>~ da legislatur11 
pa:lShda, posto que era a primeiro, foriio que 
nem se concedesse que !:õub1sse a~ escadas desta 
cosa; agnr!\ q u!l estPs homeni! que não foriio Ofl 
que ·roubáriio a glqría de bbsohttisla ao Chichorro, 
nté o rnctz !tomado nmigo o Sr. Cav:~Jca,,ti, quer 
a defeza por escri pto ! t. • • Não a temos 0111 todos 
os periodícos ? . . 

Diz:se que é easo julgado ; uiio era caso jul
gado o do Chichorro, e entretanto todos não 
votárão coutra elle, até mesmo o Exm. Lucio, 
que depois ·o des_pachou ouvidnr rio Sabará, nnde 
ainda quiz o absolutismo? E' verdade: logo, 
para que mais demora'! Estou habilitado para 
julgar, não só por que este voto . é de pouca 
consideração para mim, como por que não estou 
pr!!ZO ás torm'!].las do direito romano nem do ca
nonico : graças a .Deus estou livre dessa prisão, 
hei da c9PBul~r ~ minha conscicncia e o conhe
cimeuto que tenho dos fnctos, hei de me lembrar 
da accusl!.ciio d!l 'llm ttelle:~, hei qe .me lembra1· 
do que fizerão seus !!!ltellites nas galeria"; por 
conseq uencia .meu voto já e:ltiste: é pan~ a sua 
exclusão e paN tudo mais que qui;l:erem, que 
eu não quero capitular com os illi _migo~ ela çoq-
stitui,ão; . · · 

Entretanto votarei pela emenda do Sr. p;mla 
e. Souzn, que vA á com missão, que esta . ou ouça 
-c lhes · pergnnte aondA parão es:>es primoi1·os 
avisos . dos <;fticios do Ceará, que o ministro do 
imperio pede que se lhe restituão, e orada estii9 
mesmo 'I Estão engolidos, não faz conta que appa
reção na secretl\ria; pergunta-se porque não se 

-responde;-1!'itpeftllfl 109 oltieioa-a&-mkti&t~.d~ça 
psrá J.avr.ar o simples decreto, · e.rn que declat·.ou 
mudos todos ·os cearenses. • 

Aqui fallou-se u'uma sentença que pareceu 
justificar um desses senhores, não sei se ellfl é 
valida segundo o direito; diga mesmo o illustre 
deputado que com isto veio, se conservou todo 
o t<eu s~tngue~frio, declal'e se acaso estavamos em 
tal estado que se pudesse votar livremente, desejo 
que declare se em sua cousciencía poderá julgar 
uma tal sentença. PeJa miDlJB parte o meu voto 
já está resolvido para tudo, para a exclusão e 
para a condemnaçao : entretanto afim de que se 
não diga que se postergArão . formulas, vã ainda 
á commissiio, mas dê esta seu ·parecer com ur~ · 
gencia, e não gastemos muito tempo em mataria 
tão clara. 

o Sr. Hollanda Ca.va1cantl :-Sr. pre
sidentt~, voto contra o adiamento: esta questão 
tem sido insistida n·esta camara mt~ramente pela 
marcha que leva; a commissão recambia para ·a · 
camara, a camara para a commissão, e esta sêm 
dar um parecer deftnitiv.o, e nem sei .o que ha de 
dizer. Mandando._:;e estes papeis para a commissilo 

olla dirá- viio para a cama1·a '! De certo que 
sim; porque não vejo objecto para . se formar 
parecer. · 

Mandou-se quo se pedissem infllrmações ao 
governo, . as quae~ e!' era de. parecer_ quCJ se . 
não pe!11ssern: _ V1111'ao c:1tas tuformaçoes _ quB 
•le nada servlrllo para o caso, porque forao á. 
cornmis~ão, e esta. disse . !lllB S)tSpendeu o . seu 
juizo p~ra a camara dectdtr; dtsse o que twha 
a •iizer. . 

A.gora, Sr. presidentll, o atrazo em que nos 
achamos sobre osta discusRrio, é a divergencia .de 
opiniões subrc formnlas . Q11e - formulas se devem 
aegl!ir neste processo emquanto andar da com
mi!!siio para a camam e da camara p(lra a com
missão? Estamos sempro nestas duvidas, "'!as eu 
estou persuadido, que se ou trassc n .tnaterta em 
discussiill l)avia demon~t1·ar, quaes siio as for
ullllas noste processo, !lo qu•l modo a camara 
usll n'uma tal occasião; aiJui não ha semelhança 
algumn de proctlss'J j';llliciario, i~to. o quo é, ó 
um pro.cess·• !IQmmarw, su_mmarJ:>sJmo processo 
que nrio entrou nem no C1Jd1go romano, nem no_ 
codicr,l canonico; a lei que o regula é a . dos 
~ove~no,; m,ldernos, P. urna lei .dos governos mo
rlcrnos deve S11r -aprendida por aquellas nr1ções 
que a exercerem acúialm~nte, o não pelos codigo~; 
é uma cousa essencial do nasso sydtema constz~ 

. tucional, e não tem . relaç"o alguma com o vrocesso 
judicial: entre isto em discussiio e nó$ formare
mos cada um por nossa p~trte o seu ju,izo. Li:m
br .. u-se que estes homens .deviiio ser cbatn!ldos e 
onvidos, não ha necessidade disto, cada um de 
nÓS deve ser O seu defensor, cada !IIJ) ae f!Q!! <J~V(I 
ser o seu accusador. 

Demais, senhores, a camara já não tem o pre· 
cedente do Ohi<:horro ?. Elle não foi ouvido nem 

. foi mandado á com missão; e que fez · a Ca1nara? 
Julgou em sua sabedoria, entendeu que elle devia 
ser expulso; foi uma cousa CJI!e ~e . ~em feito no 
Brazil mais bem declarada, fo1 tao JUSto. se fez 
sobra ella tanta reflexão que em todo o imperio 
nrio houve um _só el11itor que se lembrasse do nom'l 

. de Cbichorro; vejão como nossos constituintes 
appruvão nossas deliberações. E' necessario atten
der que isto não é para . Íf!!põrrnos uma pena a 
estes individuo:a, é um JUIZO exacto sobre as 
qualidàdes que :ae exigem para os en1pregos que 
não têm essas classiJJcações. · 

Mns todavia, supponhamo~, que a cnmara faz 
um juiz,, precipitado; qual é o meio de ·o reparar? 
Por ventura nossos constituintes que iH elegerão 
n1io hão do tomar interesse neste juizo? Não 
hi'io de ir protestar contra o procP.dimento da ca
mllra? Para sa obrar cnm justiça tí preciso 
q ne a camara os defenda'! Ha muita g~nto que 
o~ hâ·ltl!"""ttlJUh'dorBlf"·houver inj""LIDTÇII, e 'llêssa · 
caso torna-sã a elegei-os; mas ninguem se lembre 
delleR. 

&u digo, Sr. president~, Jesdll que se ft~chou 
a se<>si\o do anno pllRsado, quA eu prínci~Jiel a 
p~nsar sobre a aleiçdo de um . Jes~es candidatos, 
tinha decidido que · havia ser excluído; e . en· 
tendo que ser& uma vergonh!l P<~ra a · camara a 
admissão dessB membro (apoJados) ; a naçlo toda 
l!a de arripiar-se com L·1l procedimento. Ttlnho 
ex11minado todos os males e tudos os lnconvenlen: 
te:> que poderião vir sobre este negocio ; eu fw 
mesmo consultar difterentes cantaras, os ditre
rentes juizos porque tinhão_:excluido seu~ ~embros, 
e se o direito da exclusao. como arb1tr1o da ca
mara é uma maioria summerissima, · e !:~depen· 
dente das formulas judíciarias; achei ·assim,, Sr. 
presidente, n'uma . c!'mara . ~os Estados·Uf!ldos~ 
sob•·e um caso ídentlco, e n .urri que exclu10 ..fol 
por um!!. . maioria. Para . quu a aamara r.rão ~a da 
ir com o seu precedente? Um que excl.u1o fot por 
uma IJlaioria quasi geral, com oxcepção" ·do ·um 
ou outro deputado. 

Mas niio eptro agora nestas questões dt3 ga_. 
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untias que se devem dar; o qué 6 verdade ó 
que todas as camarns legislativas tô111 exm·citado 
este direito independente de alguma nutondade; 
basta um só arbítrio sr:m formulas de pt·ocesso, 
Quando entrarmos 11a discus:ião da mataria tra· 
tarei sobre todos esses casos, n1esmo comparando 
com um precedente nesta camara ; po1· ora trnta-se 
só do adiamento sobre esta materia; este adia
mento é pl'ejudicial por nos devermos applicar aos 
1ln11 .da legil!lntura. 

cc Que se pergunte e examine se a conatituiçiio 
e as leis f,mio observadas ntlS propostas, con· 
firmadns pel~ candidatll quando ministro da guerra, 
c qual a razao que o movera para reformar muitos 
offlciacs, e mudat· slguns do uns para outros 
corpos e lugares muito distantes; examinando-se 
outro sim, se esta conducta é ou não opposta á 
consLítuição. 

u Paço da camnra dos deputados, em 14 de Maio 
de 1830.-0 deputado Custocl.io Dias. >> 

cc Quo se pergunte ao candidato em que tempo 
~e pagarão os soldos á . tl·opa do Río Grande do 
Sul durante o seu mínisterio, para se combinar 
eda cleclaraçiio com a que fizera nesta camara., 
q_u~11do se discutia o Ol'çamento da sua repar· 
tJt;no. 

cc Paço da camara dos deputados, em 14: de Maio 
de 1830.-0 deputado Custodío Dias. >> 

Então pedindo a palavra, disse 
O Sr. Fel,ió :-Eu creio que a pretenção da 

camara é saber se esse lJI)mem . era inimigo da 
causa dv :Brazil, mas esse quesito- se pagou á 
tropa-creio que será para alguma uccusação: 
portanto assento que não tem lugar. 

O. Sn. HENRIQUJ~S DE REZENDE offereceu este 
outro quesito: 

« St>ja um dos quesitos que se faça ao Sr. Joa
quim de Olív~:ira Alvares, se sendo ministro da 
guerra, deix•m de impedir o tumul.t() milit:~r nas 
galerias, por que não quiz ou por que não pôde; e 
se não peide qual a razti•J.--Henri(lues de Re
zende.» 

Isto é um objecto do policia interna, c n objectos 
de policia interna parece que nós ,levP.mos trn.tnr 
de dar cxpedie:lte, entrando em discussiio. Aqui 
a questão podorá continuar sob1·o ns formulas; 
ma~ estou persuadido que a camara virá no co· 
nh<Jcimento, que as formulns sobre este processo 
são inteiramente summarias, que esta exclusão 
!1ão depende de o~tro poder,. que não é necessario 
JUry de accusa.çao, e ,, que se requer para os 
juizos judiciarios ; a conducta desse homem 
é bem publha : quanto ao seu comportamento, 
esta camara pode mandar ver na secretaria todos 
os decretos que elle fez, que com raríssimas ex· 
cepções !.ão usurpações do poder le~islativo, são 
indícios de que o ministro tudo qu1z fazer, sem 
entender da d1visi'io dos poderes; o comportn
mento delle para com esta camar;a não proro-
8"•ndo a discussão do orçamento, mosti'a bem que 
elle é prejU"dicial nella; não entendo que se não 
devem fazer despezas sem que se procurem meios 
para suppril-ns ; isto não lhe convém porque gasta 
o que lhe parecer. Para isso pois não precisa 
ser chamado nem ouvido; o objecto é p"tente 
por si mesmo, estão ahi as netas que se podem 
ver aqui mesmo, para se tomar uma deliberação O Sr. 1\lala :-Não me opporei 8 que se faça 
a este respeito. nsse quesito, mas não com esses termos, que seria 

Di.1se-se, Sr. presidente, que só quem esteve reprehender a camnra ; porquanto se tivesse 
nas províncias é que não plidr.rA c"nhecer 0 que apparecido tumulto militar, o Sr. presidente tinhl\ 
fez este Sr. deputado, e eu digo que só quem obrigação de levantar n sessão na fórma do .re-
não e~teve 11a córte é que não poderá conhecer gimento. Não se manifestou tumnlto, ainda que 
quem foi elle. Vamos á discussão, Sr. presi- houve. concurso dos militares : por consequencia 
d~nte. . t~rando-se essa palavra poderá passar esse que-

o Sr. Oar:nell·o da cu:nhu. :..-Tenho de :uto. 
fazer um requerimento. No principio da se~si\a o SI'. Rezende :-Ell lembrei isto porque é 
a assembléa, depois de installáda, examinará se fam>l publica, mas so não houve não sei ; niro 
a constituição fci ou não observada : vejo que a estava cá, p01·ém me consta que um miniatro re-
commillsão encarregada de examinar este negocio clamou silencio da parte da S. M. Imperial, por 
do Sr. Clemente Pereira, n1io póde ser a mesma isso a ser assim, huuve alguma cousa de mot1m, 
que ha de julgar deste exame: requeiro pois que entretanto se não houve retiro a minha indicação, 
a commissiio de constituição reunhla á da revisão não fiz mais· que lembrar. 
de diplomRS dê então o seu parecer, para que Sendo todos os quesitos apoiados e discutid•Js, 
assim examine-se se a constituição foi ou não póz o Sr. presidente á votos o requerimento do 
infringida em quasi todos os seus artigos. Sr. Feijó, que foi approvado. 

o Sr. Fe.ljó :-Como membro da commiss1io O Sa. MAlA mantlou a seguinte declaração que 
.. ·-Ele-flooe--peço . ..que se declare a._qne..se. l!a. d6 .... Joi apoiada: 

perguntar primeiramente, porque supponho que u Decl~e-se que. os negocio~ '!os deputados 
a marcha ba de ~>er quando a commissão c"ncertar ele1tos sao remctttdos á comnussao, para ·pelo 
o dia em que convém chamar e&te Sr. deputado que lhe dictnr a suu iiscrição, em que a càmara 
para que saibamos o que havemos de responder: confia, procurar pelos 1neios QUe lhe occorrem, 
O Sr. Lu1z Cavalcanti lembrou·se muito bem satisfazer ao requerimento já approvado do Sr. 
quanto ao Sr. Clemente Pereira.Ha com etfeitocom~ Paula e Souza.-Maia n · 
uma especi~ ~e. indicação, que se aeresentou, em o Sa. FEIJÓ :-Então a camara dirá-para .que 
~omo e~le ~ m1m1go da causa do BraZil; mas quanto 11m se remette isto á commiss:'io? 
8r. Ollve1ra Alvares, absolutamente nada ha pa1·a 
ao guiar 8 commissào, por i,;so como membro da o Sr. Mal~.~. :-Como agora é que se aeorl$ou 
mesma não sei certamente o que ha de perguntar que a_ camara declare, ente~do_ que se declare 
a respeito do Sr. Oliveira Alvares. que vau_ es~e~ papeis á comm1ssao, par.a conforme 

Julgando-se a mataria t~utlicientemente discutida a sua d1scnçao, em que a camara multo confia, 
póz o Sr. presidente a v<.otos, se acaso se appro~ p_rocurar toJos os meios . de satisfazer ao reque· 
vava o requerimento em questão: foi appro- r1mento ao. Sr. Paula e Souza, e parece-me que 
vado. . é quanto bastará. 

O Sa. FEIJÓ um dos membros da commissiio de Julgando-se a m~teria diseutid~, foi approvnda, 
poderes fez o seguinte requerimento: · 1lcapdo comprehend!l;tos os .dema1s quesitos • 
. « Requeiro que se declare á commissão 0 fim • Passando:se á S• parte ~a ordem do dia, pr?· 
para que se llie reme.tte o diplon\a do Sr. Oliveira Jecto de .lel n_. 79, remethdo do senado, pedto 
Alvares, e sobre que deva ser ouvido 0 me:~mo a palavra e d1sse 
-F~(;ó: >> • _ • • o sr. Mula :-Pela ordem. Set·á preciso lem-

p,,sto em ~1scnssao _olf,;receu o Sr. Custod10 brar a esta camara que aqui se decidio que as 
'Plaa ua aegumtes ques1tos: , lei;> regularnen~ues tivessem uma só discussão 
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(JUnndo viessem do senado; por isso cumpro 
quo a camam decida so esta lei é regulamon· 
1111'. 

Propóz o Sr. presiJonte, e dccidio·ao que 
sim. 

P.>sh em discuRsiio o 1• n.rtig•l, tomando a pa· 
lavra disso · • . 

o s'·· n.obouçcu :-Diz o art. 1• (leu) << ou 
algum outro seu privilegiado 11 do maneira q~e 
J1n privilegiados do ~enado • .M11s o senado nno 
sei qu•J tenha prívil·~giados; porque se os tivesse 
era contt·a a constituição. A constituição diz, 
s1io inhcrentes aos cargos por utilidadfl publica; 
salvo so é como os antigos magnatas que tínhão 
seus criado:~ privilegiado<. Portanto não entend•J 
isto-algum privilegiado daquelles quo devem res· 
p 1nder pP.rante o senaJo. -Por conaequencia te· 
nho a oft'drocer a P.menda qtle mando á mesr~. 

c< Em lugar de-•tuando algum senador ou aindA 
algum outro seu privíll?giado-o seguinte-quando 
nlgum senador ou qualiJUOr dos contempladus 
n~u ~§ 1·• c 2° do art • .J.7 da constituição . -:Re· 
bouças . 11 • • 

Foi apoiada, e pel.!indo a palavra di:~se 
0 SR. PAULA CAVALCANTI :-Requeiro quo SO se• 

pare em duas part~s e~te artigo ; porque com 
eiTuito abrange muit!l~ idéas e uão se pód~ discutir 
de uma vez. 

Consultou o Sr • . presideute á camnra se acaso 
llllvh dividil·o; venceu-se que sim, ficando a 
emenda do Sr. Rebouças para ser tratada com 
n segunda p n-te do artigo, por lho ser rala· 
tiva. 

Continuanllo a discussão do artigo, pedio a pa' 
lavra e dis~e 

O Sr. Lino Coutinho :-0 art. to diz . 
(Leu.) Esto artigo niio póJe pas!!ar sem ser emen· 
dado ; elle vai dest•·uir a let da responsabilidade 
que está sanccinnada; 

Ora, Sr. p•·esidentP, primeiramente o senado 
diz-um rozoavel termo Jlara se responJer.-Qual 
ó c~ te razoavel termo? Pois n'um·• l!li em que se 
d•:ve marcar o praso úo . tempo, deixa·se á dis· 
caiçllo do juiz o marcar este prazó 'l Qu11 sueca· 
der4 ? ~ara um oito dias, pura outro 16 dias; 
será para outro um anuo. Isto não póde ser. Na lei 
da responsubilidade marcão-se oito dias ; nesta 
dovo 11er o mesmo: mandarei . pois uma emenda: 

u Qlle o pri\SO ~cja definitivamente jmarcndo; e 
eu voto pot• oito dias.-José Li\llo Coutinho.<< 

o Sr. 1\la.la. :-Eu voto pel:\ emenda do Sr. 
Li no, e além disso tllnho n propór nestB · ~ 1• 
(leu,: 11 emprazamento em caso de desobediencia 
etc. n Esta phmso, sP.gundo 11 significação em que 
ainda so toma nest~-at·tig&,~ -uma verdadeira . 
phrase ~toticn ; e mesmo é uma disp":~içiio que 
nrlo póde ter lugar, •lepois que nós vemos 
no art. 15-1 da constituição que ·só póde o im· 
peradur suspender os magistrados ; logo não sei 
que emprazamento é esse, nem julgo que h·•ia 
artigo algum de lei q11e o permitta. Proponho a 
suppressão destal! pal~vras-(leu):...,..Emprazamento 
e111 caso de desopeqjencia.-No segundo a palavra 
-ainda -e-seu. 

o sr. El"riostu : -Pela mesma mziio do 
Sr. Maia dev~,,, . tirar"se a1: palavras-com· pena 
do suspensão-porque se op·potltn · directamente á 
constiLuiçno do i!nperío; porquauto diz o art . 154. 
(J.eu;} Este artigo é eonstitueionol, e para se 
ulterar é necessario que soja Pa fórm•\ da lei. 
Nós temos visto quasi todts os magistrados cor· 
rompidos ; m:~s nunca se dirá que o corpo . de 
n1:1gistrados bem prganisado não seja o prirneir:~ 
garante 6 def~n!IOl' ct~s gal'antias dos cidadãos: 
pot· conseqtlencia, <.!~pois que o poder judicial se 
formar . de t..lignos m~gistrados, ellos d<~vem ser 
aquillo que desejno tod••B os homens seusatos, e 
já1nais. devemos consen~ir . nesta S•Jrpre~a uo se· 

nndo, que nada mais faz qué dc3.1truir um artigo 
ccmstitucio::al. 

Mundarci a seguinte emenda : 
cc Snpprimiio-so lli palavras-com pena de sus· 

pcnsiio.J) 
o SI'. Llnn OrH1tlnb.o :-Nada mo pat·ece 

mais jJJ~to, s·r. presiJento, . do que conservar a • 
indepenrlencia r.: o !lO der judicial ; sem .e lia que 
Carão os juízes? Farão tud11 aquillo que lhos 
inanrJarcm n>~ po~soas influentes ou potontados. 
Eu me queixo ào presente que o~ juizes actuaes 
niio sl?jão tiio indepen lentes como duvem ser; 
mos i~so, Sr. presitlentll, ó pnrque temos dcs· 
graço.damento j.lizes fracos, de~pidos de conscien· 
c1a e dignidade no seu lugnr, pois, se elles 
tivessem essa C•JrJscierlcia livre verião que a 
constituiciio lhes gRrnute Rua inviolabilirlatla como 
juizes. Ma'l o que é que nós vemo.>? Nã~ fallo de · 
t•>dos os magistratlo>~ nem de todos os juizes. 
Tonho vist•l olgul'ls Cr>rajosos, mas em pequeno 
numero; os iníquo:! sii•> em grande, e .JUC cedem 
ao menor aceno que lhes ,Já o podar, condem· 
nando homens inuoccntcs, só por cuhirem no 
desagrado dafJuelle; entret~nto que a e.:>nstituição 
diz que são independentes e inamovíveis. Mrls 
o que ha de ser se o ministerio transacto. de· 
mittio magistrados porque . têm sido liber.les 'l 
Magistrados que são nomondos pot• tempo triennnl 
serem removidos antes delle para outros lu
g u·es menos pingues, . e iiltO porque são constí· 
tudonnr.,; e não ngradavib aos potentado:~ ! ... 
Finalmente o resto dos magistrados não tem 
querilo conservar a dignidadtl . quo lhe:~ dá a 
C9n!!~i~uiçi'io, pela qual ellc" são independentes, 
e não podetn jamais ser opprirnidos pelo poder. 
Se isto é assiln, como havemos de deixar passar 
uma semelhante cousn, post11 a1ui pelo senRdo
que o magistrado immcdiatamente, porque não 
cumprio ou não cumpre bem, seja deposto? 
O ministro será suspen~o do seu lugar sem al
A'llma f•Jrmulll de proceSS<J 'l Nós estamo:~ ua 
Turquia? l Q!Jflndo o ml\gistrado não vbcdeça a 
seu superior, neste caso nóil temos . leis para 
castigar os subalterno!! q1,1e não obedecerem a 
seus superiores, quando as orrlens forem le· 
gaes. 

O SR. PAULA s;; Sooz" mandou á mes·1 a se· 
guinte emenda : 

11 Supprima·sc toçla esta parte do srtigo quo está 
em diSCllSSãO.ll 

Foriio todas apoiadas, e ficou adiada a dia· 
cus:;iio pela hora. 

o SI". 1\t:ala : - Eu não acho inconveniente 
que esta . lei commine uma . pena áqudlle juiz 

ne deixar EHr-6umpFi-F-;- e ta.m9&Rl- .flã&.. aeho 
inconveniente .que e~ta pena determinada na lei, 
sej n a da su~pensiio. O qud se vê na consti· 
tuição é gue nenhuma autoriJa·le, a não ser 
o imperat..lor, poderá suspender os magi.>trados 
antes da pronuncia, e anLes tio processo, porque 
isso· sórnente o imperador . o pó de · fazer na fórma 
do art. 15-1:: mas em con~equencia de um 'jul· 
gadu de sentença impôr·se uma pena .ao magis. 
tt·ado, será admissivel todas .Rs vezes que a lei 
o ti ver lixado ; mas uma pena proporcionada ao 
delicto. Acho port11nto que esta pena seja n de sus· 
p~nsão . Se niio fosse de pardcer que se suppri• 
missBtn as palavras-emprasamento etc.-então não 
quereria .. que passasse a suspensão ; e. lla viria 
de fncto pelo mesmo emprasnmento. Portanto o 
magist1·ado nüo soiTre a pena senão depois que 
fór julgado pt!los meios legaea, que se hão de flxar 
na lei. 
.. Quaní.o á emenda dll Sr.'CavalcanLi, direi, que 
o senado ni'i1> póde m!ladar . pt·oceJer a outraa 
diliganci •s, que n1i!1 sojtio aquellas mnrcadas na 
lei, que são julgadas diligencias p1·t:pa1·atorias 
do pt·occsso. Purcco qllO passan!lo a· minha 
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llmenda c n d.o Sr. Lino S<l poderá approvar o 
artigo. 

o Sr~ . ErnoRt():- Aincl!l qtumdo nrto tivc~so 
mn~trndo que llrn il!egal a • inb·oduc1;iio dc~tc 
nrtigo, por KCI' contrn n con:;t.ituiçiio, devia notar
se que aqui está n suspens1io, sem se dcclnrnL' 
o mudo . por que ülln se lut de f11z'er. O Renado 
pro:Lende ter aLtribuições judiciarius, quando elle 
csl:'l separado do corpo jndicial, e niio vrjo 
nlg'ltem no senado> superior para m•tnt>jar o poder 
judiciario; cumpm cada um a sna obrí~açiio, 
que todos · não tr.rüo por superior eenão a lei. 
Se assentarmos pois qull é preciso d~sde já uma 
pcn:1 nos quo nílo obedecerem, cumpre quo esta 
penn mio seja contra a constituic1io; mas, nll 
ininha opinião, esta pena deve ficar reservadfl 
pam o codij;O que deve inf•Lllívelmente fa;o:er·se 
ne~ta sessão. 

Forão npoindas todas as emendas, ficando a 
di~cussiio adiada p~la hora. . 
Passando·~e á ultirna parLe da ordem do dia, 

fez o Sr. Maia o seguinte requerimento, fJUe fui 
upprovudo. 

" Requeiro quo nas actas se não faça menção 
do dí5cursos algu 1os dos deputados, nam por ex
tenso, nem em resumo, nem mtlsmo de qunes
quer razõ~s que pro<lu;cirem a favor ou contra 
qualquer objecto em discussão: continuando a 
mencionar.;;e só mente os requerimento~, ·indica· 
çõe~, propostas ou emendas que .fizerem por 
escripto ,-Maiq,," 

O Sa : RIBEIRO J;>E A~mRADA como relator da 
com missão, leu o voto de graças novamente . 
redigido. 

Resposta d (alia do tTi1·ono 

<< Senhor. A camnrn tlos deputados vem l]epl)r 
pP.rante o throno de V. M. Imperial o devido 
tributo de suas homenagens c de seus respeito~, 
IJ as demonstrações sincera• do mais P.xtremnd•> 
jubilo pelo consorcio de V. M. Imperial com a 
::>erenísi;ima Sra. D. Amelin Augusta Eug•mia de 
Leuchtemberg, aatual imperatriz, pl'iucczn do• 
tad<~ de todas a.s ·virtude~, doce e lisongeira cs
pt!rança do f'diz futuro que aguar41.l o · Drazil 
mteiro; e lamentando por um lado a C·mtinuaçrio 
das desgraças que desoliio Portugal, qu~; moti
var.'io o regresso da Serenis:~imu Sra. D. Mari<~ 
da Gloria, ~ua joven rainhn e a restituirão aos 
braços paternaes, e ás saudades de todos os · 
brazileiros, . \'em por .outro exultar de prazer com 
a certC'za de quo a ternura de um pai e de um 
tutur soube ceder á sua p11lt1vra dnda de não 
cnmprometter -_ a tr:lnqilillidade e interesses do 
BraziLi.nge.ti.o.do.·..a..~~iNI--tJ.e....Pt>rt~l, -in- · 
gerencia que seria sempro funesta á marcha 
progres~iva do imperio, e, quaJqner que fosse 
o seu resultado, sempre contraria ao direito das 
nacõ~s. . 

<<Senhor, a camara dos deputados lisor.gear-se
ha sempre com a inBiterab11idndo das relações 
de amizade eotra V. M. Imperial e o.s demais 
monarchas, e estado de um e outro hemisphllrio; 
desejára porém . que o governo fos~e mais so
licito em ~.streit.ar e.stcs 1açoil com os novos es
tados da America, de que é parte integrante · o 
imperio do Brazil. . 

u Igualmente a camara dos deputados folgará 
rrn~ito gua nos tratados annunciados por V. M. 
Imperial, a pa1· dos interesses do comme1·cio e 
navegação, respire desassombrada a honra o gloria 
do nome brazileiro ; mas consinta V. M. Imperial 
qg,e a camara lhe ·faça a respeitos:\ obsetvação, · 
de que iguaes tratados são desnecessarios ao 
et~tado, que se acha no goso pleno e legal de 
~m commorcio franco e . livre, e quasi sempre 
prejudiciaes ao mais fraco ou mais uovo na 
carreira das negociações. 

" Senhor, n cnmnra dos deputados ouvio trans
portada de jubilo e congratulou-se· com V. .M. 
Imperial, pelo1 socego e tranquillidade. d11 que 
gosi'io todas aR províncias do imperil'l; ella ouvirá 
tombem da hoco d<l ministro do justiça os pon· 
deroso~ e PiZll<l.JS motivos quo forçnrão o ·go
vnrno n mandar pôr em exllcuçiio na pr~vin~ia . 
do Ceará o Si 35 do art. 16!J da co.nstLtuiçno, 
medida cxCP.pcional, qu~ .;6 p6ile ser JUStlftcad.a 
pola necessidade a rnars urgente, e pela mars 
circnm>lpocla rofiP.xiio. 

rr Empenh·nla nn manutenção) da boa ordem e 
felicidade do imperio ; na extirpaçiio dos abusos 
da liberdad•l do. imprenila, e da-; o1fensns f!litas 
á mesma liberdade, desejosa de pôr termo nos 
innun•Mnveis abusos que se. tôo:' introduzido ."a 
atlrnini~tmção da f'azonda e J ustrça; pcrsuad1da 
rle I'JUO o C?xercíto e marin.ha~ requerem re_form~s 
in•tispelltia.veis · ~ co~patrv~1s com a s1tu~çao 
gi!Oj:traphica do rmpeno>, com .o o~t.a~o do pa1~ e 
meio~ pr:cuniarios á nossa dLspos1çan, e f!!Uit? 
principalmente conformes com as ~1os~as IOS!I· 
tui1;õr.s; objectos, nl,:tnns dos quaes Jtl mereceruo 
as seria~ considerações da legislatura transacta; 
a r.amam d.1s deputados se nii~ descuidai á . ~e 
olTerocer remedios a taes uocessrdades . p:>r meLo 
do boas . leis, qne s~ produziráõ o seu dev~dQ 
elfeito se forem rolig101:1amente obs~rvadas. ;Mas 
a camnra ·no anrlHmentoJ progress1vo <fos ~eq.s 
trabnlhúS e á vista do curto espaço de uma 
sessão, (!!Hl po~ ella .ni\o póc!e $er e~p~ça!lo, 
nttenderá prime1ro ·áqu11lo q1,1e fôr de ma1s ur· 
gentil precisão. 

11 Senhor. a camara dos deputados . confiada na 
pbila.ntropia n.a.ei.on.al 11 favor d·•.s em•grados po.r
tuguczes e na · benevolencia e activida~o do go
verno em excitai-a sem· a menor coacçao, re~erva 
para IJ examfl e opproyaçi'io dn lei . do orç~me.nto 
n descoberta dos meios para ci)RdJ.uval-a pnva· 
tívamente em benefiCIO dos benemer1tos; e quanto 
á falta de braços, necessaria conseque1\cia da 
expiração do trafico ~a escravatur.a, ella c~ida!á 
em remedinl·a por meto de uma le1 de colomsaçao 
ndeqnada ao)S interessrs ri:l nação c do colono, 
r. conforme com os princípios · economicos e de 
jnsti~a. segitid<>S e praticados pelos Estado~· 
Unidos dil Am11rica Septentrional • . 

<I Qunnto aos princípios da religião c preceitos 
da moral christii, primeira barreira . contr" os 
transbnrd1mentos diJ crime e base da educação 
da mncid~&de, principal incumbenci:l dos parochos 
para isso estipendi~&dos, jt\ a lei doterm111uu que 
fossem ensinados uas escolas primarias e por 
isso espera a camara qne o governo a faça 
executar. 

r< Senhor, a tamara dos deputados rende n V. M. 
Imperial · milhnres de g•·aças pehcdestituiçiio de 
um ministerio qne havia perdido a confiança 
publica por continu;'s· vi.ol!lções. da coustituição 
e da lei, e pelo terror mcut1do dn volta . do 
absolutismo, se niio real, ·ao menos apparente
men te justificado por nmitoA actos; de um mi
nisterio, sob cuj~& administração vio com magoa 
a nnção inteirn terminar uma sessão sem lei de 
orç·•mento ; facto unico na hi;;toria das monar
chias representativas modername~te coMtitt~idas; 
e igualmente supplica a V. M. Imperial que 
procure pelos meio~ legaes comprimir na facções 
exageradas que têm arrastrado o Brazil até a 
borda do abysmo, já da anarcbia, já do despo· 
tismo, e que ·o têm sacudido sobre um mar 
tempestuoso de dolorosas anr.iedaJes e medidas 
transitarias ; na ce1·tez•\ de que a camnra coad
juvará o governo de V. M. Imperial, com todos 
os meios dll lei, que a constituição põz ao seu 
alcance. 

·<<Senhor, a camara dos deputados procurará fi. 
nalmepte corresponder nos sentimentos . magna
njtnQii! <lll COL'3Cào da V. M. Imperial, o . pagar 
a divida de filhos da patria . e . . de mandatario.s 
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dÕ.nnçi'io; e na tarefa parlamentar qne vni encetar 
terá por primeit•o fito a pro~pel'lfl,,d,, do im· 
pot·io e a consr~li ·lnr;Jio do systomn monnrc!tíco 
constituci•mal representativo, ínseparnvei:~ dn 
gloria rl do esplendor do augusto throno do 
V. M. Imp~rinl.rr 

Acnbnda a sua I(Jitura, perguntou o Sr. Ferreira 
Fl'lmça 11e podia offerecer emendas de rcdacçii.r, 
e consuUando o Sr. presidente a camaro, so 1:llns 
se devilio admittir, venceu-se que não. 

Posta á votação a redacção tal qual, foi appro
vada, ficando o Sr. secretario autorisado pnra 
omciar ao gov_orno sobro o dia, hora .e lugar em 
que a deputaçao ha de ser recebi,ta o man•lnr á 
imprensa. 

Então pedindo a palavra, disse 
O Sr. Ferreiro. França :-Sr. presidente, 

devo ser obrigado a dat· a raz:io porque perguntei 
se se admittia emenda de rcdacção. Aonde se ralla 
da suspensão das garantias para o Ceará, em 
lugar de-sizudeza- desejava . que · se puzesse
legae:;-, porque o que for . legal bem sizudo é. 

Ha uma co usa mais: diz-s~-a falta . de brncos, 
consequencia necessrll'ia da aboliçiio do comntercío 
da escravatnra.-Por ventura está demonstrado 
que nos virá falta de braço;; porque se acabou 
o commercio da escravatura 1 Pergunto, se está 
demonstrado ou foi . cousn que se fez duvidosa; 
se não está demonstrado, como póde sahir da 
camara esta propo~içãn? . . · 

Declaro meu voto, approvo a falia, porém não 
apprcvo as palavras-sizudez·• e consequencia 
neeessaria da abolição do commercio ua escra· 
v8~!H'!I-- Isto . não est1í demonstrado, emquanto o 
não fõr não o posoo crer. . 

O SR. EnNESTo pedio. a palavra e o Sr. pre
sidente não lb'a concedeu. 

O Sa. FERREIRA . FnANÇA:- Sr. presidente, o 
artigo da constituição é muito clato. (Leu.) Todos 
podem communicar os St!US pensamentos por pala
vras, escriptos, c publícal-os pela imprensa, etc. ; 

. e se é permittido isto em qualque•· parte, I>rin· 
cipalmente o é nesta casa, com n difl'erençn que 
lá fóra se responde pelos abUl!CS e riós aqui somos 
inviolavci!!, · para que cada um pnssa com Loda 
a liberdade enunciar os seus sentimentos e saião 
n$ ç-o11~a~ mais bem consideradas; e pot·tauto 
entendo que se não póde negar a palavra ao 
Sr. depu~ado, 

Leu-se o seguinte requel'imento do Sr. Erne::~to : 
« Requeiro que se nomêe quanto antes uma 

commiss•io de . fóra, presidida por um membro 
desta camar", á qual .se encarrAgue com 11 pos· 
sivel .bt·evidade n trttducção da legislação penal, 
organisada para o estado da Luisiana por Le-
vington. _ · · 

11 Paço d.a camara dos deputados, 12 de M lio 
de 1830.-E,-nestli Fe1·rei1·a ·França. » 

Entrando em discussão, tOIHOil . a palavra e 
disse · 

O Sr. Forre.._._.~ de J\.J:ello:- O requeri
mento . parece-nie . que é simplesmente para se 
nomear a commissão, não tem relação com a 
commissão do projecto civil e codi~o criminnl, 

· que tem de entrar em discussão. Eu voto pelo 
requerimento, porém não assim como estt'l, por
que me parece que os membros dt\ commissiio 
devem ser desta casa, e que seja a nomeação 
de V. Ex, Convido o nobre autor do requeri
mento para o mandar desta fôrma, se não man
darei eu uma emenda. 

Mnndou a emenda seguinte, que foi apoiada : 
11 Que a . commissão seja dos membr~s dEII!ta 

eaaa, e que a riomaaciiP Sl!ja da . nomeação do 
Sr • . presidente, podendo a . mf;!sma çommissijo 
propOr outra . de fóra para . a coadjuvar.-Ferrei1·a 
de Mello. » 

Pedindo a palavra, disse 

o Sr. Erno:oto :-Os membros desta casa 
t~rn tnuito a f,t7.•ll' e estl'io bastantemente occu· 
rn•lo .~ c•llll a!J ordena .do dia B difl'ct'l}lltes com. 
missÕfls; por mim digo que mio tenho tampo. 
Esc .. lhiio·81l tóra de~ta cRmat·a pessoaa capazes, 
Rrmclo porém o prestdentc um membro della, que 
una nos outros conhecimentos o da legislação e o 
da lingua iugleza. 

o Sr. X-Iolland.a. ca.valcantl:- Voto 
contra o requet·imento pela impossibilidade de se 
pOr em execução. Quer.se qua se nomê.a uma 
commi~são para a traducçiio da Luisíania escripto 
em lingua tngle:r.a; a camam quererá nomeai-a? 
Pergunto eu, qu<Jm ha de vir para esta. com
missão? Hão de ser homens que traduzão a 
língua íngleza, que saibão alguma co usa de direito · 
e que tunhão os mais conhecimeutos necessarios. 
E achará a camara esta r.tente com toda a faci
lidade? Creio que não. O melhor era mandar-se 
que o govArno ficasse autorisaclo 11 despender uma 
quantia, afim de se traduzir tal codigo, o que 
feito, não era a commis~ão nomeada pela camara, 
era o governo que ficava autorisado e incumbido 
dQ~ta tarefa. Se nós quizermos quem traduza, é 
tlflcessRrio que paguemos. .. 

Portanto a carnara deliberando que elle .se 
imprima em língua vul~tar, applicando os meios, 
isto é, decretando os fundos e encarregando o 
governo .de o manJar fazer, poderá ter lugar a 
idtia a este respeito; porém, emquanto no reque · 
ri manto, acho impos~ivel e nem vejo que a 
camara tenha mei~Js de nomear uma tal ·com· 
missão. 

Mandou á mesa o seguinte projecto de reso
lução, que, tendo primeira leitura, fii!OU "para 
segunda. 

cc A assembléa geral legislativa resolve: 
cc O goJverno . fica encarregado de mandar tra

duzir e imprimir o codigo penal organisado para 
o estado da Luisiania por Levington, com a 
maior brevidade possível, tlividindo o trubalho 
por ditr~:rentes emprehendedo·res e provendo ao 
pagromeuto destes, segundo fór mais conducente 
ao fim da prom;_,ta !!Xeçução dn presente re~o-
'Iuçrio.- Hollancla Cavalcanti. 11 · . 

O SR. P~P~.\ E souzA fez uma pequena falia, 
que _ não se 0!1Vío. · 

O Sli. ERNESTO pedio a palavra, e não lhe foi 
concedida. 

o Sr. Ferrolro. FranQa :-Quero tornar 
a ler o artigo ua constituição ; torno a fazer os 
meus embarg•1S ou requertmento (leu a consti
tui~llo;; cc Todos podem communicar seus pensa
mento, etc., etc. » A constituição não diz quantas 
veze~ .. devamo.s fallar, porém o .. .ugimento-diz.que._ .. 
tantas: logo, o regimento restringe a constituiçã.:~. 
Em um artigo da constituição diz esta que serão 
responsaveis pelos abuscrs, e .em outra parte, 
que os deput•ldos não são responsave1s por esse:> 
abusos; pelo que o regimento creio que é diante
tralmeute opposto á constítuiç!io. 

Eu creio que V. Ex:., Sr. presidente, não só 
póde, mas deve, observando a constituição pri· 
meiro que o regimento, dar a palavra a alguns 
$r1,1. deputados que quizerem dizer qualquer cousa 
que julguem ser importante. · 

o Sr. Va.osconcel.los:- Sr. presidente, 
está vencido que este codigo vá ti commissiio 
para esta o ex11minar e approvar delle o que fôr 
conveniente e compatível com as nossas circum
stancias; agora este requerimento quer que vá 
o mesmo codigo a imprimir-se; por conseguinte 
vem destruir tudo que se tem estabelecido. Qual 
é e será . o resultado que se ha lucrar 'l 

Dos codigos riada tiramos; outro ha de ser o 
rE!sultado de · todo este trabalho. Não me opponho 
á resolução do illustre deputado o Sr. Hollanda 
c._valcanti, mas o seu objecto não põde entrar 
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agora em discussão. E' preciso díA'lonsar.so. n 
lBiturn do codigo nntP.R de it• r.llo á 'imprensa o 
de. ir á comtnissão. Torernos de approvar n re· 
solução pt•opo~ta pelo illustro deputado o Sr. Hol
landa. 

O regímAnto vni·se distriLuir a rev.,gar como 
a cnma~a){L t~m d~:tcm!inatlo a este rospeito; ~lia 
tP.m dectdldo q1w•o cod1go vá ú commissiiiJ espo· 
cinl ~r.bro. n m~sm•', qml c· tas emcndns !lr.jiio 
recebi.das a~ó o 1• Je Julho e que isto nntrartí 
em d1scussa•l logo que passar n tem10 ussi,.natln. 
O que se .cons~~uc porém do t·equerimonto"? Elle 
quer que o cod1go vá á Cf•mmissíio .. Orn, esta 
leva tres 11u quatro meus a traduzil·o, P e11tretanto 
fica suspensa a di~cussão sobre o codigo, do que 
resultará ntio termos um soffrivel, indu ntraz do 
optimo. Por e~te motivo voto contra o requel'i· 
met.to. 

O $r. l'I9Un:nda ca,·aJca.n1:1 :-.Já a 
commissiio teve trabalho sobrll o codig(J crintinal, 
e como ha de ir este n se imprimir, quantlo n 
trnducçiio não fica prompta nem nestes qu·1t1·o 
mrzes? Logn, a commissiio nada tirará dollll. 
Nós niin temos senão este uuico exemplar para 
se traduzir, fi a .commissão fica privada dt>llo. 

Ella t''ve Já o trabalho sobre este cudigo cri· 
minai, e niiu teut a quem consulto. A camarn 
mundou ·que foS8P• tal codi~o pal'!l se cnnsultar 
e ta·atar, porém, depois da c(')mmissiio ver o melhor. 
Esta, porém, uão poderf1 vêi·O todo . nem espcra1· 
que dle se t1·aduza. N;io he. muito:> d~>putaclos 
que t~adnz:io n in~lez. Por consegnint•: consulte·se 
o. cod1go nnqu~llas c~ usas. q_ue fol'em maiR pre
Cisas, porque, mdo a 1mprumr-se, fica a commis· 
s.iio parada., uão pcdendo esperar que ello sPja 
traduzido. 

Estou portauto pela primeira decbão desta 
camara, que fique o codigo na commissiio, para 
esta o consultar, c depois mand<J·Se tmduzir. 

. Julgando·se clisctllida a matel'ia d,, requerim•mto 
e posto e~tfl a. votos, nân foi approvado, assim 
cCJmo o nau fu1 a emenda. 

O Sa. Hor.LANDA C,wALC.INTr fez o seguinte 
re•.Jucrlmeuto, que, posto em discussão foi appro
vadn. 

~ Requeiro que a illu~tre commissão de Lz nda 
seJa. convillad!l a dar o seu parecer sobre os 
segumtes quPsttos: 

« 1.• Se as despezas e meio:'! do nuno financeiro 
do 1• de Junho de 18:30 no 1• do Julho de 1831 
de~em . ou não ser fixadas pela assemblén get'ai 
l~g1slat1va, na presente sessao, vistu o não terem 
s1do na ant<:cedente. 

« 2. 0 Se dec!dindo-se pc}n nffi~mntiva o lo quesito, 
deve . ser coutmu~4.1!_..!L~~CJ!a1ll,l.o..Aª.J.!!L.C.(>Ili.CÇ 
!la autecedente scssiio Õ!i npl'esentado ou'tro pro
Jacto sobre o mesmo obJect•>.- .Flollanda. ,, 
. O Sn. R.EBOUÇAS len _os <lois seguintes pro
l ectos de le1, dos quaes, nno se vencando a urgencía 
pe.dida pelo seu autor, ficârão para a se,.,unda 
leitura. · " 

«A assembléa geral legislativa. decreta: 
. •c Art. 1.• As causas crimes po1· motivos polí

ticos, quaesq~er que e!les ~ejà.•, .teverâõ se1· jul
S!ldos tiesde Já na C·mlormtdadu da constituiçiio 
JUrada, no artigo 152. 
. cc Si 1.• Emqt~anlo não houver um 11ovo jury, 
segundo o cod1go perten.:ente o determinar Jic;1o 
s~ndo compeler~t~s, com jurisqicçiio pl•ma e ~xclu
Slva, afim do Julgarem as d1ta~ cauaas os juizes 
de facto ~ctualmento eleitos para o jury c.le Jiber
dac.le de Imprensa. 

. " Art. 2, • As. pronuncias por dt;vassa, surnma
rlo, quer~lJa OU denuncia dada pOl' pessoa do 
povo, . seruq profet·idns pelos juizes de direito 
.pera11te os qunes dcverãõ procedet· até esse acto 
sómeute. 

cc ·SI i: • Tanto a parte ou partes, se as houver. 

em sun<~ petições de ucnuncia ou querella, cómó 
o juiz ele direito, qnalque1· que alie seja na pro· 
víncia, rlevoróõ citur· cxpres~amente a loi u que 
respeite o caRo nrguido uu denunciado P. peJ.t 
qual n mesm•' pronuncia tenha Li<lo lugar, sub 
pena do nHIIidat.l•l Oll impt•o cadencia. 

te ~ 2." P1·of«ri•la a p1·onuncia, q nando niio fót• 
pelo pt•opt·i•J juiz di1 dircit•> p1·esid·Jntll du jury, 
lhe sen\ rcmcttiJo imn1ediatamun te com o rcs· 
pe~:livo dupoimentn do t•JSLemunhas o todos. o~ 
instrumentos que lhmVCI', guardada n constituição 
jura•l•, nrt. lú9. 

ct S) 3.• O juiz de tlireito p1·esidcnte dt> jury, im· 
med1atnmcnte IJUC houver Ross;lo, submt:tt•trá a 
pronuncia ao jnizo U•.ls juizes de facto que: r.,rcm 
indicados á so1·te, corno se ]Jrutica para a pri· 
meira julgaçiio de qnalque1· denuncia de ubuso de 
lil>errlade d!l imprensa. 

cc ~ 4.• Os juizes tlt:l fncto inuical.~s peh1 S•1rt.J, 
procedendo como tlevcm a r•Jspeito do qual'luP.r 
esc ri pto denunciado por abusos J,J liberda•Je . <in 
imprensa, declararáõ se a pronuncia do juiz dtJ 
direito é ou não pruc•Juente perantn o jury em 
cnnform1dllole Jn lc1, ou at•tigo d·J lei nella citado. 
Para m..thor iusti'Uct;iio podura <'tualquet· dos mem
bros Jo jury ro<]Uerer que alguma ou todas as 
testemunhas so repe1·guntem. O mesmo direito 
competirá a qualquet· dos pronunciados réos, u111n 
vr•z que se uch•J prtlso, fiegnro ou afiançado. 

((Art. 3 ... s~ o; juiZtlS Je factu ou jurados, dtJ· 
clararem flUO a pro.tuncia é procedente e c.,n. 
forme á· lei, ou at·tigo de lei nelln t:itado, procu· 
det•á á nccusat;iio ou def-:sa, como se pratica a 
respeito dos abusos da libe1·dade de impl'<.lnsa, :tLv 
final sentença. 

cc Si 1.• Os réos ou cad<~ um delles podem recusa r 
pet'e>llptoriamente vinte juizes de facto. Os accu· 
sador•l'i ou accusador pur causa publica n:"1o 
poderáõ recnsa1· a um só. juiz rle facto • 

cc Art. 4.• Haverâ recurso da ultima senten~a <l•l 
condemnnr;ão ptra a relação do dtstricto do jut·y 
nos mesmo~ casos <:111 que tem lugar •lo-se re· 
r.n1·re1· •lns seutenç.1s proferidas no jury de ltb~r· 
dado de ímpren;a, 

cc Si L• Emquanto por falta de um novú codig•> 
penal ccnRentaneo se julgarem as t:atlsaa crim11s 
polilica,; pela ordenaçãO, o leis aJoptadas na do 
~') de Uutubl'•l de 1823, Oi juizes .do recurso, a 
quem compeLir, po•lerúõ modili~ar e llllnca ag · 
grava1· a p.cna em t•espeito aos principio:~ uo 
eqniJn.le r' justiça, professac.los pula nação e 
c·.wsagradus pda constituição jurauu. 110 art. 170, 
especialmente nos S)§ 19 e 20. 

te Si 2.• Fi cão s •I vos nos réos os recursos porten· 
contes ao tribunal :supremo de justiça, e de graça 
ao ji71der 'niifderador. · -· · .. 

cc Re\·ogiio·se tod.ls as leis e quaesquer outras 
dia posições em contrario • 
· n Paço da· camara dos deputados, 14 de Mui o de 
18:30. -O deputado Antonio Pe1·ei1·a Rebouças. 

PROJECT•J 

<< A assembléa geral legislativa decreta provi~ o· 
riamente o seguinte : 

ct Art. 1.• O que estava determinado. pela orde
nnt;ão liv. 4• tit. 11 S) 4" a respeito do:1 mour(>S 
captivos em Portugal, terá lugar no Brazil a 
respeito de todos os escravos, que1· naciona~s, 
quer africunos,. do modo seguinte: 

cc Si 1.• Todo e qualquer escravo que cousigna1· 
em deposito publico o seu valor, c mais a quinta 
parte do rneamo valor, serâ immediatammte mn· 
uutenido se seu senhor não convier em confedr· 
lhe amigwelmente a liberdade. 

" ~ 2.0 O valor se v·eriticarâ. perante o juiz do 
paz do lugar , ou por arbitradl•res do ·conselho 
ou por arbitradores nomendoij e jurados A con· 
venção das partes ; exercendo o utesmo juiz ue 
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paz o arbítrio de bom varão no caso de desis· 
tencia. 

'' g)· 3 o . Para ter lugar o a c to de nomençíio do 
arbitros que procediio á avaliação do libertado 
ou libertada, perante o juiz do p·•z, deverá o 
mesmo libertado ou libertada, ser prP.viamente 
posto . sob a tutella de um depositnrio ídoneo, 
recon·endo a esse fim ao mesmo respectivo juiz 
de paz. O deposito pessoal se relaxará immedia· 
tamente com o deposito do valor arbitrado e ~;ua 
quinta porte. · 

<< Art .. 2.• Compete ao senhor do lib"lrtado ou 
libertada oppôr-se á avali•IÇão perante o juiz 
de. direito, a quem competirá conceder a manu
tenção imme:liatamente que se lhe prove que o 
deposito do . valor e sua quinta part~ se tem rea· 
lisado. No caso de succtimbir o !!enhor na oppo· 
!!içiio, perderá a quinta parte de m11is do valor 
consigQado, 11lém de pagar as custas P•tra o entiio 
liberto ou liberta. 

<<Art. 3.• Tombem será admittido o senhot· a 
allegar que o dinheiro consignado para a liber-· 
dade · lhe fora furtado 011 roubado, sujeitando
se á perda do mesmo dinneiro para o então 
liberto. ou liberta, no caso de não ·provar o al· 
legado. A indicada condemnação, quando houver 
lugar, ~~rá fulminada ao· mesmo procéSSO e sem 
dependencia de algum outro. 

''Art. 4.• Em qualquér dos casos em que reali· 
sado o deposito legal do vnlor do lib11rtado ou 
libertada, e a sua quinta parte, o senhor se op· 
J1onha, negando-se a pasRar ·a competente carta 
de liberdade, o juiz de direito a conce4erá defi· 
nitivamente. 

<I Fícão revogadas todas as leis . e quaesquer 
disJ>Cosições em contrario. 

1< Paço da camara dos deputados, 14 de Maio de 
1830. -O deputado Antonio Pereira .Rebouças. ,, 

O Sr. Hollnnda. Cc.lValcnnti : - Eu 
tenho approvado todas as urgencias dos projectos, 
e ap-p1·ovarei sempre : P··t·que isto niio faz seniio 
facilitar nossus .traballios, e evitar todas as chi
canas .que estorvlio o andamento-das nnssas leis. 
A constituição nãu prescreveu as dlscus,;ões que 
dovia ter qualquer projecto de !e i .: o . nosso re· 
gimeuto diz que deve ter tres, púrém, sPgundo 
a pratica da camara, todos os projectns têm 
irnmensas discussões. Se uós vtrmos n facilidade 
com que se faz umi\ lei em Iuglaterra, pussnndo 
todos aquelles meios proprios da con'>titnit.;ão, 
acharemos que ella se póde fazer sem haver esta 
grand!l perda de tempo . . PariL que h•t dfl mcdiat· 
tempo entre primeira e segunda discussão, e lei· 
tura n'nm projACtü para a commissiio dar o seu 
par~ccr? N:io é per•I>L d&-·t~mpo pam-·e:xigir-mn 
pequeno trabalho da cc.mmissiio 'l Qaando esta 
tem de dar-se a trabalhos importantes niin con· 
vém distrnhir a sua · attenção e distrahir tambem 
a camara em !lrocessos ociosos ; quando podíamos 
remediar isso por · meio que a camara desse até 
sua opinião mais acertadamente. O meio é este, 
segundo me parece. Apresenta-se um projecta ; 
lê·se ; convida-se a attenção de · todas as pessoas 
que influem ; faz;se lmpriJ}lir, e dar o dia depoi<l 
de impresso ; vê-se se é util 011 jnutil sua pt·o· 
posição, ou so mais facil : esta camara logo diz 
se é . util ou . inutil, ou digno de se c0 ntinuat· na 
di.dcussão : se diz que continue então podem·se 
fazer emendas, e· póde-se ao mesmo tempo dar
lhe and11meu1.o; e se diz que não merece consi· 
deracão acaba-se de uma vez com ella. . 

Acho que o regimento deve ser ·reformado a 
este rP.speito : requeiro pois que · os honrados 
membros d" comllli!ll!ii:o dQ t·cgimel)to, se ai11PB 
existe, ~· !le nãn exí,;te, O'!Jtra q'!lalqner commissão 
npre!lentfl seu juizo !!Obre esta ntinba i·léa. (Leu 
o requerimento seguinte q'lte martdou á mesa.) 

Presumo que desta maneira vamos economisar 
muito tempo quo perdemos. 

TOliO 1 

•1 Regueira que. se convide a illustre commissito 
do re~tmt!nto a d 'tr o seu parecer á seguinte re· 
forma do regimP.nto : que os projectoR apresfln· 
tados por qualquer deputado ou commisaão sejão 
flntrn~ues an Sr. 1• secretario · para m•tndal·Ofl 
imprimir sem discussã•l ; logo que sej•io, depois 
de impressos, di!!~ribuidos na c:am~tre. entrem em 
1• discussão segundo a ordem dos trabalho:~.
IIolla.nda. ,, 

Posto a votos o requerimento foi approvado: 
c observan!lo Q Sr, presid~nte que nãt> existi!4 a 
commissão de que tratava o mesmo requerimento, 
foi este rem~ttiqo á mesa. 

0 SR. PRESIOENTE deu para ord'etn do dia 1;>.1,• 
Primeiras o segundas leituras dos prnjectos e 
indicações, pref<lrind•) os existentes na mes•t, .até 
11 vinda do mini!!tro e secretario de estado dos 

. negocias da fazenda. 2.• Contiouação 4a discussão 
do projecto de lei n. 7H. 3.• Primeira di:lcussão 
do pr··•JActo de lei n. 82. 4.• Primeira discussão 
do projecto de lei 11. 87. 5.• Pdmeira discussão 
do projecto de _lei Acerca das promoções do exer· 
cito. 6.• Finalm.,nte, pareceres de commis:;ões e 
leituras de projectos e indicaçÕP.s. 

Levantou·se a ses~ão pelas 2 horas .da tarde. 

Sessão em t G ele lU alo 

PJU:SIDENCIA DO SR. COSTA CAR>ALHO 

A's 10 horas feita a chaina•la, acharão·se pre· 
sentes 79 Srs. deputadoR, faltando com participação 
de causa o Sr Xavier de Carvalho e sem ella o 
Sr. Alvares Bmnco. 

O SR. PaESTDE:STE declarou aberta a sessi\o e 
lida a acta da •IDtecedentA pelo Sr. secretario Cor· 
rtia Pacheco, f,Ji approvada. 

Não h" vendo expediente passou·se á 1• parte da 
ordem do .dia; a saber: .. 

Primeira leitura de projectos, indicações e 
requerimentos que se achavi'io sobre a rne5a. 
Em conse.quencia o Sr. secretario Marcellino de 
Brito passou a ·ler as so~uintes resoluções : 

11 A a:;semblra geral legislativa resolvo : 
« Art. 1. o Ficão reduzidos a 12 % todos os 

direitos que pag>io o algodão, assucar e aguar. 
dente nas pro\'incias em que estes generos estão 
s:>brecurrPgados. . . 

« Art. 2.• O al~ndiio será despachado pela mesa 
do consulado. -Pe1·ei1•a. de Brito.,, 

Ficou para 2• leitura. 
· 11 A nssemhléa geral legislativa resolve: 
_te. Fica:-~·nCla a...j.unta~oria....,.d.:L . ..a.ca.dem.ia · 

militar, o o's nttribuições dosta pnssaráõ a ser 
t:XP.rcidas provisoriamente pel•) . commandante do 

. corpo de eng,;nhcüros como .:aembro nato da mcn· 
cionadajunta na qualidade de director dos estudos 
da mesma ac·1demin, devendo porém obr11r de 
accordo com a congregeçiio dos lentes em tudo 
aquillo que niio fór de puro expediente. 

:1 Paço da camara dos deputados, 14 de Maio 
de 18:30. - O deputado Baptista · de Oliveira. ,, 

Ficou para 2• leiturn. 
<< A assemhléa geral legislativa decreta : 
" Art. 1.• Na provineie. em que estiver collocadll 

a capital do imperio haverá um . conselho geral 
como o das (•ULras províncias. 

<< Art. 2.• Cl•nstnrá Je vinte e um membros. 
« Art. 3.• Fi cão revogadas todas as leis · e mais 

disposições em contrario. . · 
" Paço da camara dos deputados; 15 de .Miiio 

de 1830. - E1·nesto Ferreira França. >> 
Ficou para 2• ltitur,,. 
!l A a!I!IBtllbléa . g(;lrallegislativll resolve : 
u As. juntos 4a$ f11zendas das . provincins : por~õ 

á disposição <:los conselhos de governo , a oitav~~o 
pn rtc . da q!lllntiq q~to restar de suas rendas, de~ 

. l!J 
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pois elo deduzidas as dcspezas Ol'dinarias marcadas 
pela lei du orçamento. 

<< Paco da cama1·a rln~ deputados, U rir- Maio 
de 1830.- O rJ.,putaJo Manoel do Ama1•al." 

Pedida a Ul'gencia, seu do apoiada ·e Vtlncida, o 
Sr. 1• secretal'io passou n fllzor a ;la leitum. Em 
consequencia o :5r. pl'eHid~·•t~ propoz so cr11 objllct•) 
de clelJberacão, e vencendo-se a!lirmativamente, 
foi remettida Íl commissiio do fazenda 

Proseguio a leitur:L da seguinte resolução : 
<c A assemblóa ~era! legislativa resolve : 
<< Art. 1. o Fica livro o transporto do cobre cu· 

nhado em moe:la d'umas para outras províncias 
do imperío. . 

cc Art. 2.• As alfandegas respectivas farão os 
despachos necessarios como a qualquer outro ge· 
nero. 

<< Art. 3.• Ficão revngadas todas as t.lisposições 
em contrario. 

cc Paço da cam·n·a dns .JPputadl'ls, H de Maio 
de 1830. -0 depnt'ldn :Manoel do Ama1•al. " 

Pedl!ld•>·Se a ur~encia não fui vencida, a ficou 
a re.;oluçrio para 2• leitura. 

O SR. lo SEcRE'rARIO passou a ler os quatro se
guintes projectos da assem bléa ger1tl ,,fferecidos 
pelo Sr. Erne~to que não tendo obtido a sancçiio 
imperial na l.;gi~latura antccedentt.l, indicwa fossem 
de novo postos ú discussão para so proceder com 
elles rm tórma. dn constit.ni.tão. 

cc A assembléa genil l,;gislatíva do ímpet·io de· 
ereta: 

<< Art. 1.• Fica abolida a intendencia geral da 
polJcia. 

cc Art. 2.o A policia administrativa nos diversos 
ramos de sua cqmp~tençiª como a .salubrídadP, 
boa ordem e geral commodidade, será exercida 
pelas camarns municípaes e pdos juizos d•: paz 
executores de su•1s posturas; ás mesmas camaras 
pertencerá a arrecadação e applicaçiio das rendas, 
e ímposic;õos consignadas á polícia, aonde as IJ.,UVrir. 

c< Art. 3. 0 A políci•L judicíaria ou a preventiva 
dos crimes pertenc•Jt'á aos mesmos juizes de paz, 
q,uac;;quer outr .. s j nízos territnríaes com j lll'isdicç,io 
criminal, dt:buixo da immediata inspec,;ito d•• mi· 
nistru d11 justiça na córte e pr••vincia rio Rio 
de Janeiro, e du:-~ dos presidentes uas outras pro· 
vin..:ias. A• sobreditas uutoridat.le;; ~~~ •r·larâv os 
seus regimentos e farãn executar as leis t.I>L pl)licia 
exístt!ntes, emquanto f01'e111 compatíveis co111 o 
actual systerna. 

cc A1't. 4.• Os corpos ria ·p,;licia aonde os h0uve•·, 
licaráõ desligados do commandnnte das armas o 
ó. di;;posiçàü do ministro. r] a justiça na corte e 
proviucia do Rio de Janeiro, e dos preo;idente:~ 
nas outras províncias. 
• u_ .A.rt.~. q_s empregados vitalícios ~a r~pa.F-

tlçuo vencerão os seus ordenado<:~ emqu11nto uiio 
tiverem outros empregos, ficando a car::t&> do go· 
verno empregai-os quando e como convier. 

«Art. 6.o Ficão revogarias todas as leis, ulvarãs, 
decretos e mais resoluções em ::ontrario. 

<c Paço da c~.&mara dos deputados, 7 de Maio 
de l83U.-Et•nesto Ferreit•a França. 11 

u A asaembléa gerallegíalatíva resolve : 
cc. Art. 1. o Serão francos de porte nos correios 

do lmperio, todas as. tlllhas periodicas e j•H'naes 
publicus nacionaes e dos estrangdros, os que f,,rem 
dirigidos para as bibliothecas publicas. 

<< .A.rt. 2.• As OLttras folhas e jiJruae., estrangE-iros, 
pagar4.õ só:nente metade do pone, e para se 
obviar o abuso. da introducçã•> occulta de cartas 
dentro dessas folhas e jornaes nacionae~ ou estran
geiros, o governo dará as precisas providencia~. 

<c Art. 3.•. Ficão sem vigor as di::~ posições ~m 
contrario. · 

u Paço da catnara, 7 de 1\laio de 1830.-Ernesto 
Ferl'eira França. " 

<< A assembléa geral legislativa .-esolve : 
<< Art. 1.• Ficão dispe~l!>ados do serviço da 

2• linha os juizes de paz o seus officiaes, os ve· 
randnr11s o mais empragados nas camaras muni
cípn•1S durllntn t.> exerc:íeio dns StJUS empregos. 

cc Art. 2 o Nl'io >HtO eomprelwut.lillnH no artigo 
prec•·fi•JIItO os majnre11 o njlldnntes J,,f! clll'pllS da 
2• liuha CO!II•l ollida·~s da 1•, cnj" Stn•víço é iucom· 
pati'vel t:mn us umpregos desiguados no mesmo 
artign. 

!C Art. :3. o Ficão revogadas todas as !ois, alvarás 
e mai:- ordem; em contrario. 

cc P:~ço da camaru dos deputados, 7 de Maiu 
de 1830.-Ernesto ]1'ert·eira França-. 11 

A assembléa geral legislativa resolve : 
c< Dos emolumentos e"ístentes nas juntas de 

fazenda das províncias marítimas do imperio, c 
r:los que se houverem de perceber pelos pas:~aportes 
dos navius uacínnaes, e pelas portarias ou passes 
dos cstrangdros qne se expedem pelas secretarias 
das presídcncias das meHmas prnvíncias, e que o 
avís.-. do 1• de Ag .• sto de li:iOil applicou para os 
officiaH,; da scc:retaria de estado dos negocias da 
marinl1.1, será npplicada ~os utliciaes das secretu
rbs da:-~ re~pectivas províncias a terça parte que 
lhes pert~nceria se os secrétarios as perceb11sRem, 
sendo as outra,; duas partes adjudicadas á fazenda 
publica que pagará as despezas dos exemplares 
que <la cõrte devem contiuuar a ser remettidotl 
p·•ra as província:;, emquanto nellas tse não pro· 
videnci:l snbre a sua impressão , a qual salvas 
as necessarint=t alterações, será em tudo o mais 
conformo· ao modelo dos que se im;?rimirem, ou 
houverem de imprimir na cõrte. 

« Paço da cama1·a dos deputados, 7 de Maio 
de 1830. -Ernesto Ferrei1·a F1·ança. 11 

S~ndo apoiada a U· gencia e appl'OVada, fez-se 
2a leitura, e julgando-se objecto ·de deliberação 
mand·•r•io-se imprimir. 

Pedindo a palavra com. u rgencía disse 
o Sr. Erncsto:-Sr. presid~nte, julgando que 

o me11 pro~ject•l que e~tab<lli:ce na capital do im· 
perio um const~lh·• geral é urgentissilno, porquanto 
Vni proporcionar a esta proviucia as m~:-~mas van
tag•ms quo gozão as outras com est>l instituição, 
e tend ... :,;a h11 pouco feito a sua 1• leitura: acho 
portanto razoavel pedir a urgencia. 

O Sn. PRESIDE:o;TE:-Parece;me ser isto expres
samente contrario á constituição. 

O Sa. Em>ESTo: .... Ma:i, Sr. presidente, até a 
m•!sma const.tuíçlio pódo ser reformada quando 
isso se julgar necessario; portanto parecendo ne
CP.ssario h~&V•!l' um conselho geral de província no 
Rio de Janeiro, qual a mzão pi'>r que será privado 
do que têm as outrasproviucías? 

O Sn. Lurz CA.VAL.::ANTI:- Eu julgo que esta 
..te.\lollv;;{j.p devêra ser concebida em outros te1·mos, 
e não como está. 

O SR. EnNESTO: - De muito bom grado ma 
accommotlarei aus termos que mais· proJ>riOs se 
julgarem ser; u que ell desejo é beneficiar o 
Bmzil ; eis por que quero haja um conselho geral 
na capital do imperio. 
'O Sr. Vasconccllos:-0 art. 174 da con· 

stituição marca a fórma pela qual se h~o de re
formar algun.;; t.los seus artiglls, e diz. (Leu.) O 
proje•:to alt~ra a constituição e nãu póde aumittit· 
p1)r consequencia a dispensa que pede o· illustre 
deputado. 

O Sr. Lin.o Coutinll.o: ....... Não tomarei mais 
tempo, Sr. presidente, senão . o preciso para 
n•.tar que o 11lu,;tre deputado póde propór uma 
emenda á constituição; mas não pela fórma que 
elle propoz. A pruposição ha de ser a•!Ui apre
sentada, ter tres leitur:lS com intervallo de seis 
dias de uma á OLltra e tlldO o .ntai:; andamento 
prescripto pela constituição nos arts. 174, 175, 
176 e 177. Da simples leitura destes al'tigos se 
deprehende como se deva. proceder neste negocio. 
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Por conseguinte um proj11cto de . lei que diz: 
((Haverá urn conselho gnral r:tl província do Rio 
de Jnneiro, etc. n uão póde, quanto .ll mim, ser 
arlmitticlo; ha de sa proceder conforme manda a 
constítuir;ão . . 

O Sa. ERNESTo:-Sr. p1·esidente, por;o a V. Ex. 
quP.ira propór o rnrlu projecto a esta camnra para 
set· apoiado pela terçu parto dos membro;~ na 
fó~ma do regimentn. 

O Sn. L r No CouTINIIO : ,.,.,. O S•·. daputado dovo 
apt•P.sentar a sua proposição !')Or e~cripto, HOJ::Und ·r 
a constituição, para, tratando sobro este objecto 
trabnlharmos em fórma. 

O Sn. PAULA ARAUJO:- A constituiç:io diz: 
'' Tudo que não é constitucional pótle snr nlteraclo 
etc.11 {Leu.) Isto Uo é constituciünal, logo, pódo 
ser alteradfl. 

O Sr. Rebouças:- O projccto offerecirlo 
per., Sr. Ernesto . Ferreira França, é diam~tral
mente opposto á lr.Lra da constitui'illo, e eu não 
p .. sso jámaís permittir ·que haja um · proj.,ctu 
eoutr,l a menor dispo•içãn da c•mstituiciio q1tnnto 
mais contra um tiio formal artigo. Quclira V. 
EK. executar o regimento, poi~ nà(J . se póde 
marchar ·contra a constituição . . Este .é o meu vot11. 

Pnsto afinal á votftção julgou-se o projecto 
inndmissivel. Passou-se a ler a St!guinte indir:açoiu: 

cc Iudico que nesta lllgi,;latura uão seja adrnit
tiuo á m·dem dos trabalhos da camara objecto 
algum dos que frm'io propnstoR no decurso da 
leg•slatura antecedente, s.;ja qnal fór o. estado em 
que S•l ache; salvas ns set:tnintP.s excr.pções : 

<< L• Dos projectos dH . lei ou resolnçõHs quo 
tend,, sido adopta.ios pela camara, vierem do 
senado com emendas. 

<< 2.• Dos projectos f•>t·matlos ·r.m virtude •le 
proposiçõ~s •lo ·p,.rder executivo com declaração 
porém que todo:~ antrar1\Õ P.m primeira discus>~tio 
ainda que pur nlle já tenhdo passado e pela se
gunda, e se achem em terceira. 

<< 3.• Dos proje,•.tos formados em virtude de 
rel!oluçõe:~ elos conselhos gAraes das prnvincias; 
com 4echuaciio ~e ao niio levi\r em conta o que 
tivet·. uccurrido na rliscusl:!ã•, que já se tiver ence
tado ele algum dellllB. 

c 4. • Dos pareceres sobre ropre11entações dos 
sobre:Jitus · c~lllselhos g.,rae!l; t.>ll 11obru roqueri
mentos do particula1·es com n mesma decluruç{i<> 
anter:edente. 

c< Poderá qualquer das mat•1rias projectadas 
na antrtd••r l~gislatura ser apre::~t!ntada d11 novo .; 
P. á respeito. o~:lla se proct!den'l ua fôrma do t•egi
mento.-.llcna. » 

Sendo reQnerida, ·venccu·se a nq;:oncia, o pro
ceden·so á ~· laitura; senuo rcmettida á mos1 
pam dar o seu pat·ocer. 

O Sa. Sb:CRWr.utro le11 o seguinte t·aquerimento: 
'' R~ql1eiro qlle !!e pl;lçi:l ao g.,verno todos o~ 

esclarl)cimentos qu!l estaj•io ao seu alcance sobre 
a cohmi3 suissa \le Nov!!o Fril;>urgo, su' dotar;tio, 
rendimHntos, despez11s, esta4o actual da sua ad
mioistmçiio, tltulos tet·rjt.,riaes, e tudo o mais 
que pel1.1s miuisterios uo imperi<;~, estrangeiro, · ou 
guerr:~ ·possa elucid!H. a camara ;;obr!l e!ltf;l artigo. 
-Lessa. n 

Foi remettido ás cpmmi!!!!Ões onde existem pa-
peis sobre este objecto. . . 

A's 11 ·horas .annunci9l1·1!e a chegada do r;ni
nistro e secretado de estado dos negocios da 
fazenda, o qual sendo. rr1cebido e introàuzido na 
camara com as formalidades do estylo passou a 
ler o seguinte : 

RE:LATOI\10 

« Augusto>s e dignissimos senho.res represen
tantes da nução. 

« Nos f.(overnos constitucionaes nenhum ministro 

póde sustentar o seu posto com utilidade da nnção 
sem merecer 11 Cllnfiança de seus representantes; 
c so i~to acontP.co ainda no mais prospero es
tado d•l tlnnnça~ que soro'i elo ministro que, como 
eu, se ncho1r a brar;Qs com um cleflcit conside
rfLvel e corn a r1titwi>a r:in:..tlar;:io de rn•le•ia papr:l 
e m•lll•l.• frac!L oill cobre! N•mhum thesouro, 11e
nhu1na nt1•;>io póole por muito t~mpo rosistir ao 
horrnro·;o cambio qote p ~za sobro o Brazil, ao 
preço exc11ssivo e crescu .. to de todos os objectos 
dfl P.nnsumo, ao apurD ll soft'rirnontos a qu'' estiio 
coudllmnaolos 11; empregados puhlícos pela mes · 
quirrhez do seus ordo11atl.o.; que sendo.~ diminutos 
desde a ~na orig•Hn estão hoje qu:1si nullos pela 
d,.,pr.lciar;lin do papo! •:m qur. são pagos. Nem 
eu m·eio que puss·omns. resi!ltio· por muito tempo 
se os fataes elumento~ de de:Fn·dern e d~>~credito 
com ·. qu<l lutamo• uii.; . :!~sappareccrcm, ou pel<> 
nHmos não frmlln diminuídos ne~ta sessiio pela 
sabo;doria das C11rnaras, e mais (}llll tudo pel11 
estro•it11 união rlas carnaras eom r• governo, do 
g.wernn curn a:~ camaras • H11Vendo confiança 
LUd·•· ó facil, t1tdo .i vuncivr:l; sem confiança 
não S!l <:Ons oliJa O crodito, lii!ID prospet•a O srs
tema C·•nstitucional. E' mui consuleravel o nu
ntlirO dos que pen:>;in ser impos~ivel a qualquer 
ministro obter~ c.,nfianç:l das camllras, emquanto 
se não acalmurem paixõ.Js e res•mtirnentos exci
tacl•ls por . urna resoluçtio entretidos por uma 
guerra inftJliz, " conservados ainola pelas cir
curnstanci:os difficeis em qne nos achamos. Eu 
porém, Sl30hl)res, qu~ ryã•l doJsespl'!rrl da. salvaç~o 
dn P·•trh; tflnho opanul11 blltn çontrana e cre1o 
que todo> artuollil ministro que se propoz a de
fend•Jr e cou~olidar corn Jranqueza a coragent n 
constitui•;ào jurada, essa dadiva do immortnl 
funrlador do imperio; que todo nrptelle qu~ der 
cnnta~ · em b:·a Cé, submiuistrando com fLdelldade 
as i·•formações filhas da pratica que Ri'io neces
sarias f\0 lP"ÍSI•Idor th•l·•rico; quo finalmente 
totlo aquallo q1tt! · apoiado na exp~riencia das ••:_t· 
tras 011ções, otl'tlrAc·n· á subedorta e correcçao 
da;~ carnaras alguna p1·ojectos par•• rerum~a, ou 
melhorame•1to .de qual•(UE'r rnm•• . ·le san rep!!or· 
tiçno merecerá S•Jm duv11!n nãn só a ~or,tlança, 
ma:~ a coop•11'al{iio 11 consta~1te apoio das ca''!aras. 
L•rng~ do! mim o p,.,rsundtr·me ljU!l (JOdern! cor· 
responde•· a tn11to I E' facil n . todo> o bomeql de 
bem sustentur " seu jurarnouto, e defende~ a 
constituu,;üo d·l imperio m11s é diffi~il. a u:n mi
nistro no nctunl llstndo> da numlnlstraçno da 
fuz,Jnda, preenr:her a todos os respeitos~ es.pectn
c•'L•.l tia assembléa geral. E:~ta conflssao smcera 
posto que m•! desalente, não m•l .desobriga de 
contribuir C•Jill o meu frnco conttngoml.o para 
•mxilu&r 0:1 trabalho.; de. pre;;onto sess:io. Eu 
terei a hõnra ·a e S••lit:itar o(rpr:irtlm~~ente n -nt1:err--·
çüo do . .; le~islud.,res sobre a dtvtda publ1ca, 
banco systema ·rnonetado, juntas de fazenda a 
alt'an.t'o~gas ; hoje, porém, sujeitlindo-me ao que a 
l"i determina vP.nho cheio de esperanças apresen
tar unicamente a" contas da 1·eeeitn e despeza do 
anno tlndo em 30 de Junho de 1829 e orçam~nto 
para o anno vindouro d·• 19 de Julho de 1831 a 
30 de Junho de l!H2. Em todas as contas pro
curei introduzir alguma . unifot·mid~de de ~scri
pturação · e toda a clareza ·que cabta em manhas 
faculdad~s para facilitar a.eshcamara o exame legal 
e artihmet1co d11s me;;mas contas. 

11 Não são . ellas perfeitas nem podem corres
ponder compl.et.amente ~ quanto a camara t~~ 
direito .de extgtr e deseJar, porque em contab~h
dades, . escripturação e revisão de contas m_111to 
ha que aperfetçó3r e crear. A c~~ara re1lecttndo 
nos mãos elB111entos que o mamstro emprega, 
purque o theaouro, as juntas de fazenda e as 
aecret~&rias de estado nno e~tito orgauisadaa e~ 
harmonia com o systemf\ da tlscall~aç~o .e publl
i:ídnou que uxig~ o governo rapresentattw• J.es
culpat·n, espero t1Ú 1 a;s imperfeições in \'Ohtntanu s 
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Q u filha$ d'e circumstancias locaes sern se esque
cer de quo tiio grande nanf!I.-Hl rle trabalhos rccahio 
sobre b•'l\l poucos indivirluos do thesouru, prompto 
a sati~fazrn· quaesqne•· informações quo so exiJtio 
por escriplo ou de palavra na camara ou nas 
suas commissões talvez eu ntio d·JVesse occupar 
por mais tempo a attenr:iio dos legisladores ; 
mas é forçoso entrar em algumas explicações, 
qua os algarisn1os não fornecem e por isso ainda 
solicito . algum1 minutos de inliulgencill. e de favor. 

RECEITA E DESPJ.::ZA. DO A.NllO FJNDO 

Receita 

« Foi a receita ordinaria desta pro. 
vincin .•.....•....••............ 

<< Extraordinaria ............ : ... . 
u Que junta á receita das . outras 

provincias menos S. Paulo e 
Mal.to-Gro!lso ............•.. .... 

(I E á destas províncias por orça· 
mento .•...•..••..•....••.••..•. 

.cc E aos saldos do anno antece-
dente •.•..•....•.••.••...•....•. 

0,0:30:2258097 
5,248:3-18fl9;)3 

8,657:151$472 

38~:988fl806 

747:(17!)$876 

11 Dá pariueceíta total do imperio .. 24. 0130:7!l!H20t 
cc Eo~ta receita >~cria mui superior a quanto p•·o

cisamos se fór:\ ordinaria e verdadeira, isto é, 
se nella não houvessem entrado emprestirn••s, 
excessi\;a senhor111gem de moeda, e duplicação 
de receita em quasi todas as pruvincias. Nas 
contas do thesouro e junta:i chl\ma·Se rec~;~jta 
extraorJinuria, o que dever1a cbamar·se movi· 
mento éle f11ndos: as.;im !\s rerncs~ll:l que · se 
fazem do Rio para · S. Pa11lo, Sauta Catharina, 
S. Pedro do ::iul 11 outras proviucil\8, apparecem 
uas contas dns respectivas provinc1as como ruceita 

· extraordinaria, entrando ac> me11mo . tempo nno1 
contas do Rio cr11n0 t•eccita ordi11aria e despeza 
extraordinaria. Est~s orro11 l!flrilo aca11telados paa·a 
o auno corrente e já !oraio oliminadoll du orça· 
mento futuro. 

•c Não houvo orcamonto para a receita r,teral do 
imptorio e por is~o 111~0 p6!lu h11vor comparação 
entre a receita olfectiv11, u a •·••cl!ittL orçalla. Houve 
!<ÍIIl pl\ra ll proVÍI)ÇÍa !.i<) Rio . dil Junlliro " ra. 
zendo a cnmpart~cilo roli\UVJ&rnento u usta, ltHw•s 
que a receita l)fl.liuarla e eiTt:a:tiva tio Riu t!XCIII• 
sive u suldo du anuo ant!lcudente !J,O:J0:22;jNO!J7 
E como a receita orç11dR pela ca1uaru lo1 de 
li,·I(Y.UJ8:1flf,OO. . . . 

11 ::ie~uu·se que houve umB -::líiT~rança para mais 
•le 2,ll·~U::.!:J,)fl~07. O quo p1·ova oxul.Jemntamante a 
incx•ctil)(io IJQ t111.~S tJI'ÇIIllUHJLO:I, inOXlLClhlJlO que nii•> 
11e tlove imputar 1108 calcult1d01'ari ma8 ~:~im á lt\lto.de 
_i.t•J.Qrm·~C.VIII.ou elornauto e.xa.:tos, c á even~la.Ue 
dua no~osa8 ronda11 que sa\o indiructas. O que porém 
é jn~qbitavel e mui lillouglliro puru nós, é que 11 ri· 
quttza nacional cresce coustanttJmente, t> como e:1te 
crescitnento não é fllho de conquista ou roubo, mas 
dE! booesta industria favorecid<L por um clima e 
terreao abeuçoados, deverá crescer e prospllrar . 
n11 razão directa e compostll das facilidades a 
protecção que a assembléa prestllr á iudu~tria 
nacional. 

Despe;a.s 

c< Foi · a despeza ordinaria desta 
província ..••.••.....• ~ •..••.. ; 

c< Extraordinaria .....••.• ; •. ~ .... 
c< Que ~unta á despeza das outras 

provmcins menos S. Pa11lo e 
Matto·Gr<Jsso .................. . 

<1 E .a de~tas provincias por orça-
mento .......•..•....• . .•.•.... 

· 9,993. 955H402 
•i,053:9iJ4$677 

· S,30S:3&>$S1S 

461: 990S373 

« Dá para despeza total do imperio. ~,818:24iJN208 
Não· é possível fazer a eutupamçt'\o da .Jel!pe;!:$ 

elfllctiva e orç~•da, rorquo o orÇnmel}to lias C:l· 

maras foi para o anno civil e nollo entrarão 
c1uantias i11tlutorminadas que só podem npp ,•recer 
nas contas do seguntlo sumosti'O de 18291 que 
vom a s~r o primP-iro do an110 !ina~tcoiro de 1~2!) 
para 18;30. AccrescP. mai,; que algumas das dcs
pcr.aij indeterminadas, como pagament .. s da •lívida 
p11blica que ,;o fór con~oliJandll, ainda quo se 
niio fuc;a·uo pr~fixo termo Jo annl) financeiro (porque 
o período das liquidações depende da vontade 
das partes ), deve comtudo pertencer aquella 
-dcspeza ao orçamento de 1820, a disposição do 
aa·t; -1• da lei respectiva. Vc·se porém que n ·soldo 
geral em todos os corras do impel'io foi de 
1,2;)0:8i!JH, o qual passou para o anno de 1829. 

c< Divida activa 

11 Impossível é espt<cificar quanto se ha cobrado 
nas PNViiiCias, porque ns cobrançfls do qualquer 
quantia srio contempladas e englobadas nus ren
dimentos a que erão devedoras. 

" Deve corntudo ser mui pequena esta cobrança, 
porque. ainda hoje a divida é: 
" Ltquidada.................... 5,9138:000HOOO 
c• A illiquida................... 215:000SOOO 

·.r o tal .. .. . .. . • . .. . . • 6,183:000$000 
<c ·A antiguidade desta divida, a negligencia q11e 

houve em gemi sobre a sua nn·ecadação ern tempo 
proprio, · ~s calamidade:~ uatu1·ae~ e políticas que 
ntio só jevastari'io algumas provincil;ls, mas cau
SIIriio a r,:tirada de muito:~ c.lev~dores; .tudo isto 
re1miclo \."16 in,luz a crer que não devemos coutar 
c,m semt!lhante total, porém unicamente (e no 
dccr.1r~o do temp" quo requer a ..su'' arrecadação) 
com a quantia de J a 6 milhões, para encontro 
do nossa divida passiva. · 

11 DividtJ passiva 

cc A divida externa augmentou-se por llm em
prestimo de ·100,00() lbs. st. tlm Londres, m'ls 
;;omo houve o P••gamento de 257,88(1,3,6 por conta 
dus 350,000 lb!l. st. que se devitio a. S. M. F~
dellíssima, a saber : 214,418,17,6 poa· L.1ndre11 e 
·13,·l61,ü pulo Rio, e assim mais ·1i!,6tl8,5 na amor
tazaçlio dn oanprllstirno de 1824, o augmento real 
e vtJr.1adeiro .vem nljer unicamente de 98,.tJ!,ll,6, 
do qual •tina.ltt se dave abat.:r a q11nntia que ficou 
1:rn l~·mdros para pa~amento do semestre de Abril 
d•)ste auno. 

c1 Na\ divida interna h11uve o "ugmanto de 
.U7::.ltlüfi·W!J até u fim do •mnn financeiro, e tlepois 
uR•JUdla tipochn 3,0.t3:200S por amprestlmO:i. A 
oxp~·siçii.o circumstunci•llla tle:~tes empt·estimos per
tttnee ~~ eont11. J,, ., nno 1\nanceiro de 18·!\) a U!30, 
~..s partJceu in·mpt'rnsavol fazet ·.·àcilP.s· menção; · · 

visto qu•1 u p•Lgament·• Je jurtJs e c11pital d6ve 
nec~ss1triamente entnr J}11 vrçarncnto de 1831 
para 18:32. 

c< A lei de 8 de Outubro de 1828 autorisou 
aquelles emprestimos para ~upprimento do deficit 
de 18·~9; e u ministro couservanJ ..... se dentro dos 
limites marcados n'tlei, prnceJe11 em regra como 
melb •r se de111onstrnrá á vista ,Jns contas res
pec.tivas. O dell.* orça • .lo para 1829 Leve indis
pens .. vel augmento, tant•) pelo p•tgamentu de 
quantias vencidas ha mais de dous annos e já 
detArminadas ·por lei, como pelas accre:~cidas de 
uovo com as iudernnisações das pre:~:as íeitats aos 
subditos d•\ França e dos Estados-Unidos d'Ame
rica durante a ultima guerra. 

« Temo:~ mais um1\ divida interna tluctuante 
i\li~ida de l9,9Qj:l288373 em que entra o banco 
do lJra;~;il, e a de 4,13!5:7228736 já liquidada que 
faz 11m total de 21,520:8;>1S109. A :~omma pllis 
do t9das as nvssai dividas externa e interna, 
!ua.\dudn, liquida c illiquidu ~á conhecida, póde 
culcul!lr ·se, detlpr~san1·• fracções e suppóitdo o 
camoio pár em 135 milhões . de cruzndo~:~; sontma 
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sem duvida gt•ando, mas de nenhum modo igual · r 
" mnito menos superior á~ facnldacle!! Jo Brazil. 
N<!lll cu conheç•, entre os grandes estados um ~6 
IJII•l c,fl'P.reça a seus credores a Rolicla ,.arantia 
IJIICI o Brazil apresenta. PoJeria fazer a compa· 
l'llt;:1o entra a z•ccdta e a divida das monnrchias 
cnntpé!ll:l; ma~ ó melhor e de irresistivel con· · 
Yicç{tc) a comparac;ito feitn no contiuente dcJ novú 
mundo. e com uma naçri.o quo estove em · cir
cnmstancia~ iguaes, e cuja receita tem sido como 
n nossa, con;;tun .tcmente progressiva. Os Estnclos· 
Unidos d'America fic::'trão empenhados no fim da 
!lun revoluçiio em 150 milhões; a sua receita ora 
aponas de 9 milhões; a inundação ele papel ora 
alli mais fatal do que tem sírio entre . nós : e 
comtudo mediante trds netos l~:gislativos (fun· 
1laç:io da rlivida, creaçào do banco e novo syil· 
tema . monetario) dentro Je seis mezes o papel 
lii<.Jcdu foi r~;tiraclo da cir<mlação e o credito do 
governo e~tabelecido sobre um systema de finanças 
t:L•J solido que se conserva illiba·lo até hoje a 
de~peito de ulteriores guerrns e acquisições mui · 
dispendio:~as. · 

11 Para pagamento de Mssa divida sem fallar 
em . uma receita ordinaria e sempre crescr:nte 
t~mos para cima de 2 milhões de milhas qua
drarias de terras incultas e excel!P.ntes que po· 
dcremoa vender, tcmws f> até lj milhões de tlivida 
activa para encontrar, e inuit:1s propriedades na· 
cionaes de grande valor, que dev&remos vender 
em tempo proprio. 

u P•Jderin ainda lembrar algun,; outros recursos, 
ma~ !I quem tem todos estes, já niio pód>J a~· 
su8tar ou entorpecer )lma divida de 1:35 mi)l)Qed 
d•l cruzados ou 19 milhões ster!inos. 

I( O fatal inimigo a quem devemos combat01·, a 
qncJ nma vez vencido todo:~ os outros des.tppa·· 
receráõ, é o pnp,:l moeda e moeda fraca <lo cubra 
que gira n<.>stn provincill; ó a . moeda falstl 'lu o 
eut maior ou menor quantidade gira nas outra11 : é 
linnlmento o coutrabtmdo no pagamento ue tudos 
o>< direitos. 

OrçQmento 

'' A. receit,, r::eral o ordinnrin do imporia está 
ot·çada em 1,220:080Nf>ltJ, ttmdo-se em vlstn n 
mesma adminlstrnçiio t~xistent''• as preterltas o 
o nugmento progrtJSIIIVl' urn t•H!os ns unnos, bem 
como o nbatimenLu inevit~&vel pela cA.,saçl'i•) •lo 
muitos artig·•s do rucoitll em c .. nsequoru:ia do 
tr1.1t<1dos o lt:i~ rr.centes ctf& pas::~ndr1 ldgislnturn. 
Cumpamndo ::~c ~ste •>rç~&mPnto c"rn o do nnuo 
pns~udo purecurí1 sem duv~<la á prim<lit·a vista, 
•!UO OS prnducLOS CIU riqtttt1.1l IIIICÍQIIlll t•!lll díllli· 
nuid·• nu pro~•orçiio. corrc!tlpondcnLo 1~ dilferença 
Je :J,2l9:66ti,~SfJO quo-se observll pnrn ··me11o~ •mtrtt• 
cato orçamcnt., c o do nuuu pas•ado . Mui pouca 
l'f!fiexti.o, . pnr•lrn, bnstnri1 pnra rocúnheccr·s·o me· 
diante a comparação Jos artigos idontit:os do nctual 
com o passado nrçanulllto desta província '1110 
longe do hnver diminuit.lo ncha·se .a receita llUg· 
meutadu de 1,:300:000$ pelo menos nos reftlridos 
arttgos. No auteced~nte ot·çumtmto forào contem· 
piados 473:000$ pela entrado dl.l escravo:~ que deve 
cessar: 96:000$ de páu·brazil que por tres annus 
nàn poderemos remettet· em consequencia ua quau· 
tidade superabundante existtlnte nos merc.<do~ du 
Eur'?p_a; (i0:000S dA venda d~ polvura que se não 
f11brzcao ; 12:000$ de capatazias que estão ern con· 
tracto: 46:000,9 pela venda de ferro e s.:>bresel
lentes dos armazens da marinha c guerra: 883:000$ 
senhoriagem d~ moeda de cobre, que niio póde 
continuar a emittir·se sem gmvi:;simo damnu do 
Pstado; e finalmente 2,9GS:f•50:; de ap·•lices que 
D•) mcamo orçumcnto se inclniràll pat•a pagamento 
de credores da divida interna. 
~c .Poderia ain<!a ajun~nr a estes artigos que 

nao entrllo no nctunl orçamento o que montão 
a mais de ü;j,<!S:OOO~. uJgqltlQS duplicaçõe:~ que 

escnpariio nn. receita das provincias, mas isto só 
ba;;ta para p'rovnr que não ltonvc diminuição na 
protlucçiio, suppoato a houvesse na reeeita geral, 
P•Jla ccssuçlio dos arLigos já mencionados. E' o 
orç"mento para o . 

11 Imperio ........... . 
•< .fustiça ........... . 
(I Motrinha .... , ..... . 
11 Guel't'a .........•.. 
<I Fazenda .•...... ,,., 
(( Estrangeiros ...... . 

1, 180:44lH731 
518:079H907 

2. azo: o:m 169 
5,2!5:8::lOH829 
(j' 777; ()8fJ"697 

171: f>OOH800 

16,213:888~133 . 
(( Comparando este orçamonto com o antece• 

dente pelo que diz respeito á fazenda, a camara 
reconhecerá a grande reducç>io que houve .nas 
Jcspeza:~ destu provinc,ia, apezur de tlldo o aug· 
men ~o que sobreveio por occnsiào do:~ eníprestimos. 
Quanto 1'1~ outras prc1vincias nenhuma reducção 
s~ pó~e !nzet:, porque os orçamentos de despeza 
uao vterao acompanhado:~ · de tabP.llas demonstra· 
tiva;; de cada um dos seus artigos. Forçoso foi 
faltllndo-mc os dados para furmar um juizo per· 
feito MObre a reducc;ão, que taed despezas podiiio 
ndmittit·, subscrever á opinião das junta,; de fa· 
zenda. Algun,; dos outros ministros, creio eu e 
principalmente o da guerru, terá encontrado iguaes 
e talvt~z maiurc:~ obstaculos para ll,presentar um 
ot•çamento exacto. Devendo C>Jlcular sobre o es· 
tadu actual e ·niiu sobre a~ reformas que projecta, 
porque n:io o,;~ão approvadns, o. !lrçamento será 
nl!cclSSat•iamcntu m11ior du que a despeza eft'ectiva 
quando vier a realis;tr·se. O peso de não comba· 
t':lntes que carrega sobre o orçamento do exercito 
ó UlUi eunsid~rtlvol. Só 0:-1 artig.,s de monte-pio,. 
pensões, viuvas, roforrnu!los, aggrPgados, milí
cias e quarteis absorvem pam cima de 1,300:000$, 
como mc•lhor exJJlicnrá o respectivo ministro · no 
KBU rt~ltlturiu. O meu objecto introduzindo estns 
uhset'VaçÕe!l ó d<lf a razão em quo me fundo, 
par11 esporar nlgttmn <liminuic;iio no deficit que 
nos nmeuça. E' elle de ·1,!)84,807$587, visto que 
n rclc.,it' orçada ó Je ll,:H9:0SOIFJ-16 e a despeza 
de todos os mlni~terio:~ 16,213 .8SSSl33. So ajnn· 
tnrmos n ost11 '1Uanti11 a da abolição dos tdbutos 
qull . atuciio os capitaes comu a siza, que prE-judiciio 
a ill<ln11trin nat!ional, . como os de exportação, 
quo duflnluio o conunez·cto o navegai;;ri.o costeira, 
cnmo 1111 direitos do província a prnvincia; se 
au~•rwutarmo:i a~ c•>n:;ignaçüoR applicnda; pr~ra 
o.;t,·atlns e instrucç1io qnu (•lepois da segurança 
da pr .. prindn,le) siio as pl'incipaes bnses da 
pr·osporitlnde daR nnçõe:~: se finaltnenLe uur;:men· 
tarm11s como pudtl a justiça os oruenados dos 
emp1·e~adoK, C• nosso· <lellcit deverá exced~r 
nmito .•'L cih&d<& qlllmtin de ·1,08!:807$5:37 . . Acl mtt· 
·titlll•l p111'Ótii, · COnttHIHti-t•>-·!)t)8~\tlll~-r.edu.cçãO 
das despezus e como infullivel, que difftlrentes 
netos legblutivo~. melhorando o systema de adm.i· 
nistraçt\o e cortando varios abusos pela raiz, hll• 
bilitaráõ o g•Jverno para podP.r arrecadar tudo 
quanto <.levem produzir as contribuições existentes, 
estou persuadido que o deficit será grandemente 
re<iuziuu e talvez desappüreça aforando·S~ o ex
ten::Jo . litoral destcl capztal, e das outrns marí
timas, . estendendo·se o sello a todos c.s livros 
do coinu1ercio, rectbos, letras ou notas, conver
tendo o da alfcmdega para impressãrJ c abrangendo 
todos os objoctos que se despachão ; pondo á con· 
tribuição das tarbernas, lojas .e carruagens na 
devida prnporção dos contribuintes, e finalmente 
aproveitando .03 terrenos diumantinos de Minas, 
Cuyabá,. Goyaz o Matto·Grosso, que presentemente 
nada pro.l uzem pa1·a o thesour.> publico. 

,, Ntl:O ó agura o momento proprio de fazer 
monç1io dos ubusos quo dt!Rejo ver cortados pela 
raiz. Elles existem ttm diffdrentes prcwincias, e 
a La! ponto tem chegado a immumlidndo que em 
algumas o cnuhu du moeda falsa . pal'ece ser 
oiJjtJcto dtl get·al industt·ia ; . r.u1 outras o desca· 
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minllo do5 dizimo~, o contrahando do ouro ll r.lin
lllcntes parece não se r11putnr um crim11, final
llltlllte em mniLns sik• on direitos d11 nlf,llldega 
exLnwiad(l·s pel·• u;;o dns guins 11 pela connivon· 
<:ia do alguns emprrgndo!<, cnrn tuuto r,xcr,sso e 
dcst:jo quo niio fnlta qnn111 nffirrno o contrnllllnrlo 
() de;enmínho se pôde n\lnlinr em um t.n·ço do 
nn~sns rcr.:ln!<. N1io sou quinho••iro de tão cxn
g'CI'nda Ruppt~sÍçtio, mas tlStou couvencido qur., 
m..thorando a n<lministrnr;ii.•• da mnn~ira inoiicud11 
llllli consideravel s .. rã o 1\Ug'mcnto da rr.cdta. 

cc Est~ augm.mto direct•) dn r~r.eita nno dtlixará 
do ser ató certo pontr, accrescenta<lo pc~la gnandu 
clin!Ínltição rla despeza em todos os r .. rnecimentos 
do rnnri~tba e g'uerrn, cujo valor nominal descerá 
qnn~i na mP.sma proporçiio iln sn•pensilro do c1mbo 
àn rnoP.da fraca de cobre e ~radunl cxtinc~iio Jo 
papd moeda ,.,m circulaçiio. Tanto conto e"u com 
esta .~ . duas . mcditlas 'tna para •J pag"arnento da 
Jivirla cxt~rna calculo com um cn::nbio de 50 no 
armo ele 1831 para JS;J~, t}uando pre:>errtemerrte 
ó dtl 2-!. 

E' urgente, senhores, equilibrar os rlnus ramo~ 
tio orçamentn, porque .to.ta a naç:io que n:i,l póde 
fazer· as despezas n~cessarias, . ternbem n:io pódc 
existir independente e civiilisada; mas é i:;rual
merrt~ urgllnte que nquellas vuntagens ,;e c .. n,;ig:ío 
com o. menor Sllcrificio pos~ivel tlus ferLut~as pu
l>lica e p·trticular. A gl<>ria.dt~ rí::>ulvcl' este pr·1~ 
blcrna est•\ re~ervada á sal>edoria e patriotismo 
da pre•entd l•~gislatur•'· e, IJilaesquP.r que s"'jii.J 
as difflculolades, todas serão vencidas, toruo a 
diz~r, pela estreita nni :i11 da~ csnmras· co111 o 
governo, do gov~t·no com as c:unarns. 
· "Rio de Janeiro, I;Jde 1\faio de ISaO.-Mm·aue.; 

de Ba1·bacena. '' 
Passando-se á · 2• pnrttl da orflem do din, o 

Sr. lo secretario Marccllino .te Brito leu a~ se
guintes emendas . ao . projecto n. 70, vindo do 
s~nado, que se achnrÜ•J ':!obre a mtsa nnLoriormonLo 
apoiadas, a snbHr• 

'' Suppress•io •las palavras- ornprnzamont•> em 
cnso!l de desobadic,ucia. · 

''Em o segundo período a palnvra-Binda, o ~eu. 
-Maia.n · 

" Supprima·so toda os ta pnrto. tio '" Llg., IJU•J 
está •'r.ll .c:l .i:lcussiio.-Lt•i.1' Cavalcanti., 

'' Supp1·inuio-se ns l'nlavrt~i...-t:nm Jltllll\ <111 Rl\8• 
P•JO~ii,.-E•·nesto FerJ·.:il·n FJ•rm~tr. u 

11 Qua o prnZ•l Sl!ja d•:fiuiLIVtiiiiOilLt! 1111\rCilliO, 
e 011 voL(l por oito dias • ..- Li no. u 

,, Em luga1· d•l-:- quan.J,, nlgum ll•lllll<lor·, ou 
nlgum outro sott pravilouindo-o llt•gulnttl-•[llnndo _ 
nlp,um fiPnndor, 011 qu11lqu~r do11 CHllLflmr>llldm~ n"11 
~~ lle20 do art. ·li' dn conRtitulçaliJ.-0 ddputnJo 
Rebouças.r' 

'' Em l.ugar dn11 pallwra~-011 manoltwt\ t\ind11, 
parecendo necllssnrio p•·ocodOI' pdn~ julifT't'!ls cout
penu de sutoptmsào ll ~'rnpraznnwnto...-ns s~guin
tes-ou commetterá aind••, p •rocen!lo necr.~~ario, 
ás justiçns o procedimento na conformidade das 
leis.-Robouças. n . 

11 Verifl.ca~do.se qualquer do:> casos do nrt. ·L7 
s; 1•, o que se não enteu derá com os deputados. 
-Nett,J.ll .. 

O Sn. PRESIDENTE pôz em discussão a 1• par~e 
do art. lo do projecto, com as emendas off~i:e
cidas, sobre o que tomando a palavra disse 

o Sr. Mala:- Sinto muito diz~l-o: porém 
é necessario qu.e se declare que este projecto 
do lei de todos os que têm vindo do senado é o 
mais imperftlito. Talvez u razão da urgent11 ne· 
cessid.aút~ deste projecto, fosse causa âe haver 
alguma aeceleraçào na discussiio delle, o que es~a 
:•cce!e1·aç,lo concorresse para não sahir mais per
feito, como ar•\ mister. 

Eu a!ltes de tudo · requeil·o n esta camnt·a que 
elle S6Jtl remettido a uma cornmissão, P•lis que 
tenho a fazer-lhe algumas emendas em qi1ferentes 

artigos : o Uf)Stle já observo que OAtfl primeirn 
f! um dos que devem .ser divhlidos om tres, uu 
qufltro, conforme ns r.rnondas qnfl clle rt)QMr, e 
confor111o as quo fie necr.ssidauo ~·:lhe devem fazer. 

.lt\ sobre f!! lo ponderou um illustre de pnta•lo ser 
prnciso rlt!c:lnrn•· qui) no s•Jn111lo niio póde prin· 
cipiar o processo crimin<~l pi'tJpnrnt<lrio contra um 
d•·putndtJ: rr11•S que dove ter priucipio no juizo 
ordinario, ll rw ca~o d•1 s~:r remcttiuo ás canlílras 
ser n dos ci<lputatlos. E' bllm conh•:t:i•Jo qne neces
sarinmente SIJ luio de f!ll'.er !llternçõcs no!'!t!l pro
jecto: e por isso requeír<> qu~ primeiro vá a uma 
cornruissiio c<"n as •llllflllclns que olT~r<lcllr e as mais 
quo · :~e lhe fizr.rern. Se a c:tmara niio upprovar qua 
vtL á com missão, ent~io peço a palavra pnra fallar 
sohrc a nJUteria. 

Em cous.,,tuencia o Sr. prcfiident,J propr'.z o adia· 
mento com n clausuln cl•1 ir o p1·ojeeto á com· 
mi•siio de ju~>lica criminal, c s~ndo apoiado en
truu 6111 ui~cusslio. 'l'omuu a palavra o disse 

O Sl". Lui;~; Ca.va.lcunt.l:-QIIC deve ir á 
com 111 isslio pura so uffl:ll'tJC~I~em essas emendas, 
m.-, [Jarrlce muito b.Jrn. Eu tamb~m t•mho mnis 
<Jlltras que mandar·: c eu mtlstno tenho achado 
uma r.;sisteucia e ncces•idadc de Stlppr<:ssiio total 
que a quereria propór, n • c:nso de n1in p~t:>sar 
que S<lSuppl'imi:;;;em certae pa\avra~,e declarar que 
nilo é privativo •lo sonadt) pri1rcipiar 11 prllcesso 
d" d,1puta.Io, e que é coutra n cnnstituiçiio ovi
Jentemente; por i:~Sl) qntJria otrúracer mais algu· 
mus 11mendas qnc a comrni~s:io tlc•tssn encarre
gada Je recebe•·· so ó qne uiio contínÚ•l mais a 
!lisr.utír-:;e nl\ Clltnarn: voto pdl> adiamento. 

o Sr. V!~"'9 ''·ncQHo" : = · Ttlm•se dís.cutíd<l 
tnuto e>~te art. 1•, e si\,, tuo poucn:o~ a:> "rnendas 
que julA'O pura porda de tempo ir este projecto 
i1 C•'mllli~siio. Lõa-se e~t'l art. ln, l'!fl !la r11conhecer 
o, r•ncu:o~,idiL•Io, l'•ml•tttor·MO h•~ f1 cornmisaão. 

N1io ~ei 11a ptu·a rundnm~ntar ost11 remessn para a 
comrnlsHrío, nlllllltio os Sr11. dttputad .. s q•te tõm de 
at•rfl~•mtnr omontla11, ools, &Bnhoros, por•\Ufl eu 
tonho •l•1 IIPI''"''·urto&r ·o·nondu a um · pr.ojecto, 
11oguo-~n quo ~·l Jovo Bltspllnt.IIJt' " di~tcussito qtae 
l•1Vu tnulto prmt:ipulm•tn~·• IIOI\to to arti~o; otn qua 
hn poii!!RH amencltll'l 'l I-Ia uma ern•mda SltpprOAIIIVB 
tlrt tnÜRH '"' · (lllluvrat~, ha umn omeud11 d•;lllarl\. 
torltl, •1111 CJIIu 1111 •111ptlct!\eol quo 11 p•·octJt\Ril . pre
pnr.•t·•••lo ltOIIIIu •l•1 um •lnp11t11do ntio pó.Je ser 
!lld~r.l•l·• 11 outt•n •:am.&tll 11nnr\o 1\ tios deputadcJs". 
PtU'otC•t•IIIO tjll<t 1\JII'Ot~~ntan•I••·Be lBeR t~m•'llClal!, pôde 
mult•• hom untmr noKLR di~cuRsll•.•, e já so decide, 
O <iuixernn•II<HI Ju I!JOOnlllt:4 IJll•l VlitJ {~ COIIIIJlÍSSàO: 
•l~cidrHIO o l"ltrLi~·'· o fj\Uludo nppareç1\o emnndas, 
110 ulln11 mnrocortHn tnnta lllL13nçl'&o, · o forem do 
tal natiii'O~Il, flllO nii'l fJO-!SIL•l diRCUtÍI'·!IO som quo 
hoj" 1111\1\ l'•t'l'illta mnn•lom·"'' imprimir então ; 

.que dusejo {J IJU•~ nt\o vú á commissito; aliás 
ó, co•no tligu, pura pel'dtl da t~m po. · · 

Julgando·Sfl a mat.<Jria discutida, decidio-se que 
o prujecto foss, remettido á commissão, com 
todas as emendas otrerecídas. 

Prot~eguin-se na 3a parte da ordem do día:
projecto n. 82. 

O Sa. CASTRO E SlLVA: -Peço o adiamento 
deste projtlcto, até á orgarii!!açiio geral das al· 
fandegas. 

SendiJ apoiado entrou · em discussão. 
Julgando-se o adiamento discutido, pondo-se a 

votos foi rejeitado. 
Em consequencia, não havend<> quem tomasse 

a p;llavra, o Sr . presídenta propóz se o projeclO 
passava á 2• discussão, e decidiu-se pela negativa 

Pl\ssou-se á 4• parte d11 ordem ·do dia:-projeeto 
n. 87, e tomando a pal11vra, 

O Ss. CA,Tno E SILVA, pedio o adiamento at~ 
que lllie IIIJ_!'Bsontasse um projeeto de lei. ~Jobre 
a snppressuo do supremo conselhr. militar. 

Sendo apoiado, entrou em discu~siio. 
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o 'sr. Ou:n,llu Ma'tt<>s: -Sr. p•·eaidenl•J, 

oste projecto foi apro~cnta1l0 om I!OIIsequcncia de 
um J'equorimenl.o que aqui foi ~prcscutadn com 
um ollici11, vindo dn governo; lu'w clr; l•xis!.ir ;,s 
pnpr.is que der:in lugar a félrmar llSte l.ll'"J.ecto. 

Eu, br. presidiJnt~. reconi11:Ço u d.;snr.l:l!ssldadH 
(!Uo ha dn um r,onsclho Hupremn mílit·n· de 
justi~'n no Rill de Janeit•o, todavia, J'OI:OIIhr:t;n tom
bem ,, nec,·s.;idrtde que ha de um con~elho .Je 
gu;,rrn, assim como ha em outras nac;ões. 

Escusado é estend•:r·mo subJ·n a matc:ria: n.poio 
o adiam~nto, muit·J mais pedindo-o o illustrn 
deputado, e aprcs.wtnnilo um prnjec:to difl'•m:nte 
que pódiJ ir de ,JJ,contrJ ás idóas deste, npr•.'sr.ntc 
o íllustrc deputado o seu projP.ctr., pois no caso 
o•l<• a camara assim resnlvn, far-se·h!io as ril· 
flexões que oc:correrem a seu respeito. Apoio o 
adiamento. 

O Sr. Pau I. a c Souza :=Eu não voto 
pP.lo adi?.rneato, pois mo parec11 QlJH ·o que of· 
ferece o Sr. 1ir.puta.1o 6 c.hjec:to de umn lr.i mui 
diversa. Esta l•~i trata d11 regular uma parta do 
prr>cesso nas junta~ de ju.;tiça, e ,., Sr. •lPJHl· 
tadn qnr.r abolh· uma rln~ in!OtaTH:i>lR, un1 do"JS 
tribunaes supremos em que devem c••ntinuar esses 
processos; para ísRo siio cousas r.lllito diversas. 
Pódc JHll!Har este projPcto, P. pórle pnRsar o pro
jacto d1> St·. deputado, porque em lng11r do con
selho militar haver:'1 n junta do justiça nesta 
província. 

Agora cumpro examinr~r se eRte prn,iecto encerra 
ou não utilidade, pOI'CJUO de !Oun utilidade ou não 
utilidnilll po1líll na~ce1· o adiamento. En enteudo 
que deste projecto proviria olgnma utilídnde; 
por isso votarei C!hltra o adi:unP.nto, pnis que 
niio implica com o p1 ojectn ·do Sr. deputa. lo. 

Eu vroto cont.ra o 11i.l1nmento, porquP. voto co11tra 
esta l'esoluc;:'io ou projecto. O que quer dizllr es· 
tarmos a fuz11.r tal's p•·ojectns parcines? Nao mo 
parecem a prop(lsito; é tf!mpo de principiarmo . .; 
n fazer uma reforma syste111aticn; por iSS•l vo
tarei contra o projecto e niio appu·vo o adia· 
mento. · 

O Sr, 1\<Iar'tlnl. Ft·anclsco:-(Niio .~IJ 2Uicle 
colhe1· o seu disr.uno.j 

Dis,;o que votava contra o nrlinmeuto pnrquo 
eu vota v., is;tnnlmente contrn a matei'Ía do :<1!11111· 
lhante resoluc;iio, sustt:ntrmdo a necessidade de 
fazer uma lei g. J'&l a tal respeito, etc. 

O S•·. Llno Ooutl:n,h.o:-0 objo•cto do umr1 
primeira rli~cussiio é sobre " Htla utilidadl', pn1· 
isso é qufl Sll discuto em globo, I! n;io sn trntr~ 
ela doutrina pnrticular do cnda um rJ,J seus ar· 
tigos, no quo se devia limiln1· o Sr. deputado 
que pedia o acliam~ntn. 

O Sr. deputado, como bem diz o Sr. Paula 
.e .SO.IIZR., .. apr.esl!ntou um projecto d~F!ro de~tc, 
niio fnllou da utilidade ou niio utilidnde: '' 
illustre deputado dove dizer se este projecto é 
ou não é util, c d•!pnis na 2• discussão quando 
se tratar do cada um do seus artigos, so o il
lu:;tro tleput>ldo vir que algum deve ser emeudado, 
ou rejeitado, proponl111 a sua muenda; o quo 
propoz o illustre tlepntndo é cousa mui diversa 
do que trata e~te projncto. Supp .. nhamos que se 
supprimc o tribunal de 'guerra ou 1uilitar, vem 
uma junta do. justiça: e e,ta lei não fica pertPn· 
cendn a estn ju .. tn de ju•tiça '? N110 ha umr1 out.ra 
cousa? Logo, hav.endo uma outra cousa, que ha 
do ser u junta de ju;;tiça militar, ha de isto 
pertencer 11 esta junta, isto é, sobre as formula:>, 
um accrescimo ao pr.•cesso do;; militare~; pro
cesso este justo; esta lei é util· e po1'tauto deve 
passar. 

o Sr. C1.utro c suvn:-Reconheco o peso 
das razões dos Sr;;. deputados que ucabáriio de 
fallar; mas este p1·ojecto pl'incipi~ por dar ot
trlbuições ao supremo tribunnl.militar de justiça, 

eu ap1·esento um projecto c C'Jilero_ abolir este 
tribunal, lngn, past~ando e~ta rr:soillÇilO deve sup
pdmh··~<) c~ ta part.ll. do a~· Ligo:. um Ju~at· _do 
COIISIJÍhO Sll[ll'I:IIJIIJ rollttar SI;IJa a Jllfi!.Q U~ JU~tl~l\ 
militar, por rsso di~se que nu lliCllllJa d1scussao 
!ill Lrata:iSO tio rno11 projecto sobre tLbnlic;ão desse 
tr:bunal, pnrll n:111 continuarmos a V<:L' lcgislat· 
o supremo CMiselho militar. 

o Sl'. Maht:-S1·. presicicnto, ,,ão póde haver 
urliamento a respeito de um pi'Ujecto, qu~<. é 
ut•gentissimo de ~ua natureza, e qn11 c:rom mu1to 
acm·to. n S1·. prcRidentr1 deu para ortlom do dia. 
Trnta·S•1 de dar remcfli,, a cidadr1o:; destituii.los 
o nr:CHRsitad .. s d1~:>ta providencia, tratn-so d•3 dar 
grll'autias á maior parte _du urna classo. dr.:_ cida
drio,, tmta-~e de con~ontlt' CjU(~ se acln11ttno em
bargos ás seutenc;as do uma clansll i.le cidadãos 
que uté agora 1uio tinitl10 este dit'oito. Portanto 
<:Stfl projectn ó de urgontisRíma necessidade, é 
preciso quo disc1tta, ll uão pódo ser jánwis 
adiado. 

O Sa. CAsTRO B SILVA :- Pec;o, St·. presidente, 
qn•• 11111 ~l!ja permittido retirar o adiamento. 

'l'•mdo o :;,·, prcsident•: consultado á camara, 
as si 111 se resolveu. 

Julgando-se a matcria discutida, passou o pro-
jecto a 2• discussão. . 

Seguio-He a ;)a parto do ordem do diu: o projeeto 
sobr~ promoções do exercito, e tomawlo a palavra 
disse 

O Sl', Ounl:a Mattos:-S1·. presideute, eu 
peço . que este projecto fique adiado, até que o 
ministro da guerra apresente a esta augusta 
ca .. oar.& as suas inf·•nnaçõe~, para havc1·mos de 
decr.:tar a força do exercito. 

E' da maior necessidade o adiamento, porl')ue 
me c••a~ta quo o ministi'O da guerra t••m de 
npreseillnr paplliS rnu1to interc:ssnatcs a respeito 
dn orgunis:1ç:1o do exercito; pe•iO pois o adiamento 
até qu11 o ministro i.ln guerra nos apresente o sou 
relato•·io; c:reio que não se poderá demtlrar mais 
quo •1 ou r, dins. 

Smtdu npoin<lo o adiamento, entrou ern dis· 
CllSSiiLt. 

O St•. TlollnradLL OavaJcantJ:-Sr. PI'C• 
siolcut.,, cu conCos~:~o quo ainda hn pouco lgno· 
rnva quo SI!. tivessn dado pnr•1•o1·dem elo dia esto 
J'rujocto, ut•í nwsmu quando eu o apresente\ foi 
fllllltl pnm franquear 110 publico ns mlnhns opl· 
TJiüt:R a l·flto r"~pcito do C'JIIIl talvez com e11pe· 
rlln';llS i.lfl :pw J:UUeHso pussur alguma cuusn sobre 
a reforma 1lo um ubj•~ctu <le priml!ira necet~sid•lde, 
toi.luvia V. E::. dignou·so dal·n pnm ordem do dia, 
o quo achei muito util o muito inte1·essunte. 

Sr. presii.lentc, n exercito precisa d<• uma nrde
DIInc;a, mns pergunto eu, uma ordennru.;ª ,é uma 

· m·c:fül! se-nçã· ríiistU: legiillitüi·ãT' Eu digo que 
Ju1o, nós Lemos object)s muito mais interessantes 
quu duvemos tratar; m;&s o espaço de tempo que 
temos para legislar niio nos permitte uma tal 
discussão. E pergunto eu, póde o exercito. passar 
ou não sem uma ordenança? Póde: o exerc1to póda 
subsistir uma vez que o g•)verno queira que haja 
um exercito proporcionado ãs nussas circum· 
stancias militares, ás nosst\s circumstnncias poli
ticas e ás nossas circumstan(lias financeiras: mas 
qual é o <>r·ande mal quo veio ao exercito? O 
primeiro, 'Sr. presidente, ~iio as propostas; pelo 
methodo com qnc são feitas actualmente não 
ha um homem J., h·•m ,que· qnflira ser militar, 
os militares i.lo Bl'llzil estão verdadeiramente t\ 
discrição i.ln · intriga e dll cnlumnia (apoiados) ; 
naio sei mni~ de q uc expressões hei de usa•·; todo11 
os dias, Sr. presidente, põe-se de lado um otliciul 
di! merecimento, e vai um intrigar.te preterir o 
cavalgar lugares; é isto para 1:1ur ndmiraJo l E 
nii<~ concorl•erá para a desmurnlísaçiio do exercito? 
O .olllcial que um c.lia foi p1·eterillo por um outro 
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do pouco merf'!cimento pódc jftmais conciliar-se 
com seus sup,:riures? Eu appello para meu~ illllll· 
trlls collegas militares, dig1io ellHs Kr: uma ~6 
pretoriçtiO militar uilo faz d~sgosto, niio contribue 
para ir.1111rtralísnr, para c.IPsot·gani:;ar compl•·tn· 
mcnto o r.xe1·cito '! J.:',:st :l, . :;,., prr.sid•·nt11, 11 princi· 
pai molu em fJUil git'H, nii o 1ligo a inSt\burtlin:u;iio, 
mns 11 c.lcsot·dlltll, a adminisu·aç:io do P.xorcito. 

Demais, uós vemo~ que o gnveruo todc•S r,s di.1S 
está crl.'antltt um numeru tle oiTiciaeK, estP.H olliciaes 
têm nova~ prnpr.stus, e ser{t urccssario ou nito 
o Jll'Opur qunnto antes umn mP.rlirla a lalrespciln '? 

:::ir. prc~i,h·nLP, as nossos ruilidas como j;\ aqui 
se dbsc, absorvem parn mais dP. '•00:1.Hl0fl do 
dc:;pcr.as, p•·rqno se lant;n 1111io de ofiiciaes haheis, 
cap:~ze~ de todo o st;rviço, e se mnnut1o para 
r.orpos de ' fóra, para irem administrar ns suMI 
fazendas, pam receber o 1wldo em prejuízo da 
naçiio, torna-se pois uece.,sati•) ou não qun se 
reforme isto '? Dig•l qu.;; ó ,,bject" de primeira 
nece~sidade, que é necessario rt•gularmoe a~ pro· 
moçÕ•1S do exercito, ó necessario qutJ n militar 
que tenha seus direitos ao lugar vogo, OlStF-j 11 
c~rto que h:. de r•ntrar para ::q>~elltl lugar que 
lhe pertc·nr;a, e não . esteja exp .. stu a um arbítrio 
insano. · 

O Sr. Conha 'i.\'laltos apresentou um prnj•·cLo 
de ordenança, onde tem nnita cousa boa, mas 
ó nP.cessaritt que tar;n uma rP.fl•·xiin, ~is que tive 
parte 110 pJt)jecto <lo ~r. Cunha Matto$. O pt'O· 
jecto do Sr. Cu11ha l\'iattos é 11111 syst,mn em 
I] ue tudo l!stá ligado entre si, não sP. pó de tratar 
de n111a cousa sem outr11, t$te projecto tem de 
passar por uma · commi~são externa; e c.lizem 
que o ministro da guerra tem .um novo pro· 
jecto ~m ~'~pposição ao dn Sr. Cuuha Mattos, 
,:;a a~sim fôr haveriic ou niio longas discussões 'l 
E o fJUe for~mns nós á vista c.lesta uP.mora de 
tempo? O que JHÍm~iro cnrece o eX•:rcito é orga· 
lliHa<;iio, e no ~entido c.le or~auisaç;in nós pode· 
remos ttlmar como prindpal parl•J a que diz 
respeito á.- promoções ; este prnjecto Lena \) nrtir;:ns, 
póde ser rli >cutido ,i á. nEsta camnra; s~ OH ·s.,uhoreo 
têm rlll nfl'crece1' 11 este ou aquelle r(,speito algu· 
mas emPndnR, potlem s•:~· consideradas, e para 
que hnvenH•S de esperar pot· uma ~nn~n IJUe 
púde S•·r tratada ind.,pentlcntemente da uuLra '? 
Por isso digu ~uc pusse á 2• . c.liscussão e~t·• 
projecto. · 

O Sr. Lino CnuUnho;- St·. pn'!sid~nle, 
levanto·Ole paro combater o adiamento . Esto ~ys· 
tema r-m . que nós estamns de· adiar tuc.lo, é· nos 
muito prejudicial: é mdhot· discutirmos e~te pro· 
jecto 1Jniil vH fJllc est&lllOS int~ira•l•·S delle, do 
que estarmos a adiar para tal tc·mpo ou tal 
t•ommiss:i(l, para quando viH o tal plano do 

. ministro e 01~tras cousns-,Kéme~.hant.es, t)O~ .. p·rt'- ·
sidepte, qu.t! .n<Jo app:trec!l uma proposta uestn 
camara de um Sr. deputado, pot· constar que 
um ministro tem um vluno, ficará adiada a 
proposta do Sr. deputado, esperando . que venha 
o plano do ministr .. ? Isto é até contra o nosso 
regimento: além do que ''ai . cansar grandtJ mal 
o systema de irmos adiaudo tudo, entiio não 
fazemos co usa algu111a. O 11utro methodo que appn
receu aqui . de n:io quer~:r que tomemos rem,dios 
parciaeR; nod ;t querem senão em grande; assim 
sempre estattiOS esperando a lei geral, pelo plano 
geral, pela pmposta grande, o qu•: h~ de ser 
se fol'mos aBsim, St•nltOI't:S? Isto é mui tu má<', 
por ventura fJUOndo um individuo se acha enfermo 
com uma doe,,çn gcl'nl, c l11e sobrevétn uma dot:nçn 
pnrliculnr •1110 o pótle pór Ctm prorigo· de vidn, 
lltio ~o hn de ít· ~l·ccorrt : r principahueutn •\qut:ll~ 
lllt•l Jlltrtlculur, pnt•u Mil prucnrnr s .. ccorrer a mal 
gurul 'I No tii,HUIO c"K" O>lllll"'" pós, n t.t•opu 
pruc!Kn li•• ot••l~nuu•:u, u noH~n 'xt•rdln nilu Sol 
flÓJe citUIIIUI' UXUI'Cito, Ó Ulllll c.lt•llul'dlllll purfutlll; 
o praclao uma orclonnltQO, um plano do orgnnl· 

saçiio militar; mas pr.rl-!unto, cmquanto niiCJ vem 
e~t·• plnno, l!mquttnf., n1i.o appnreccm f!Sto~ ordc· 
nnnças dúixnn•mos CKl.c n''A'IH:ín 1lM promoçõ~s 
entregun á dis.:rição de um miniiltro? 

A cl•sso milítat• tlCJvia ser o sn•tr:ntnc:ulo dns íJéas 
· liiHlrues e da consl.ituiç:io, e porque d1:sga·açadcunentr: 
niio tern Rídn olln " snstentar:ulq tia con.;tituiçiio '! 
Pnrquo a:; promoções d'F:pendcm do arbítrio llo 
ministro c.ln guerra, pori")Uc ellcs pndcráõ dizer : 
não é o corpo legislativo quem me promove, 
n~o ó o corpo l•lgislativo quem n1u rlá pustos, 
ntó n1io ó o corpo !.~gislntivo qllflnt me paga! 
Ah I Sr. prr:sit!eute , daqui Vllm um t.nrbilhrio dn 
males que uão pod~mos calcular, por esta iJéa 
r.n• qno estiio os mili .turcs que o ,::ovenl•• é qu~m 
f·•;t. tudo; ora, quando urn mini>ltro quer alliciat· 
um militar, que foz'? Começa n chumal-o, a pro · 
movél·o, prllferinuu-o a muitos uutrl'ls, mas vt:ntln 
que o· homem ó de bem, é cnll:iLitucional, fica 
logo á parte, chama um absolutista, um sorvi!; 
qúuntos cxl}mplus n:io temos uó~ visto nqui na 
côrtc e nas províncias? Aquclles que são do;;tituiolns 
de caracter, ois os quo as:~ent;io por cima dos 
outros, e os mil.itat·es honmdoR ~ão pretF-rirlos, 
t!lio m11ndatlos em commi,;sõo lá para a ilha ti., 
Fernando, em comm is.;iio lá para onde elle:~ qnf)· 
r~m, e o que rcsult11 daqui'? Que o militar que 
uiio tive•· um caracter firme e denudatltJ parn 
soll'rer estas ínJUSlicM, comquanto a sna c••n· 
scio::ncia esteja tn.lnqullla, wudo um homem fra.:<•, 
un• homem servil trepar por cima delltl, pod~t·á 
dizer: 111io, as minhas doutrinas niio são bons, 
vamos s~guir u:~ que profe~são o:; malvados, ellr.s 

·são fuhz~s: 11 o que se segue daqui·? A d••S· 
nwraltsa~:iu inteir .. . do exerCJto, · deix;io de ~;cr 
verJndeiros concidadJios, vr:rdadeiros brazileir .. s, 
c passão a ser verda.lciros servi·lorc:s do ministro 
da guerra, pelo mais leve aceno . do poder ..... 

Ah! senhores, que não temos nós desgraçadn.
meulc vi,to fazer'! Quem encheu n mainr parte 
dt•S jlnlerias d~stn camarn narJuelles dias tumul · 
tuos .. ~, rp1an•lo se trnt"n da accusaçiio. do ministro> 
da guerru. '? Vieriio r:llcs pat·a sustentar a cnrnal'n 
elos deputados que punia pelos direitos do Brazi!? 
Niio úe certo; elles r .. rão manuados vir por nrdean, 
c .. mo f•)i bem publico, poi:; até se rnandar:io 
"rue1tS nns IJUarteis p:1ra qu.: elles viessem aqui, 
:: iuda que om trage Jc paizano,;: mas emfim IL 

· uussa tropa 11pe:~.ar tios argalmf.ntns c .manobras 
dos nb~olutistas, ap&zar de quanta intriga houvnr, 
a n•·ssa tropa é hrazíleirn, ha de ser verdadei· 
ranwnte constitncinuul, ha de defender com sen 
sangue a constitni•;:iu do Brazil, o dahi lhe vem. 
mu1tos resnlt•td .. s, esses c.lcspotas hào de deixnr 
d<J S<Jr clesp .. tns ; elles hão de ser considerad1•s 
como cidadiios ; c além disto flUem mais S•J tem im· 

· d,, com "s interesses da tropa do que es1a 
· ussembléa? Niio 'se 11bservou isto 'lllllntlo nó~ 

o nnoo passado pugná111os pelos seus soldos, 
pelas vantagens que se lho tem fdto? E deixara 
esta tropa de ter amor ao corpo legislativo, áqucllc 
que tem sempre pugnado pelos seus interesses '! 
E o que é este projecto? Não é uma prova do 
quanto nós nmamos a tropa brazileira? Decrete-se 
pois o que ha a decretar sohre as pnHnoçli.-s 
partl que o miiitnr que . nüo fór digno, não fór 
con>titucional a ht)tnem de ·bem, ni'lo possa pt·e 
terir a um militar honrado, c.>nstitucional '=' ins
truiâo, assim n nossa milicia ha de ser composta 
d,; brazileiros dignns militares, nossas fileira~ 
C~tchel'·se-hão sem recrutnm~nto. Portanto e~t•J é 
um negocio quu se n:io póde adiar, e evitemos 
ele uma vez que o poder possa a seu alvedrio 
fazer, comu ainda está fazendo, promoçõe~ t:1o 
injustas como nruitrarias. 

O Sr. cunha 1\futtnll:-::)r, president••, 
quo n,.s dis11o" tht'ono? Quo ~e nccot~sita unm ortlc
nnucll purn Curmnr um llXIll'ciLo ncLí \'tl o onct'llico. 
Quo ó o quo praluuLiu qu •il•auut• homem, quundu 
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de!!eja levantar um edificio? Calcula ns matarias 
que deve empregar e a manoira de as empre:;:ar. 

Aqnillo de que primeiro nós dovrJmos tratar, 
Sr. presidente, é do ver elo que numero ha do 
COIIStllr o e~tado·maior, a saber: ú nume1·o de 
officínos·generaes e numero do ufficiaes de eRtado· 
maior d() exercito, o numero do11 officiaes do e~tado. 
111!1ior de J:>raçl,6, ou :;o convP.rn quo oHtes dous 
corpos estejno unidos, se convém que te11hamos 
um corpo de engrmheiros ou se convém que estP.j 11o 
reunido!! ú 11r111a de artilharia isto, Sr. pre:<i· 
dentfJ, entr11r(~ n11 organjsaçãn do exercito ; ll maior 
par~e deHtas idéas já, Sf) achã.o ,omiíticJas no meu 
prOJf.lCLo d~ ordenançll; neUe aponto estes negor:ios 
mu!to ma1s por .extenso, apresl)uto alli idéas 
pelas quaes nunc~ milita.rell serü:o preteridos pelo 
pezo do despotismo. 

Sr. presidente, eu Rei o que t'lm acontecido 
ácerca de preterições, sei . o que tem acont:!cido 
com as reforma~, noto no exercito homeus com 
o poRto de marechal ~e c~mpo · qno eriio tenentrs 
ou ·a~fcreR quando OU.Já tml!a a patente rle major, 
e VeJ_O outros que amda sao majores quanrlo já 
o erno sendo cu tenPnte, ·e agora R nu brigadeiro· 
e-is-aqui, Sr. presidente, pc)rque digo seria mister 
esperar pelo~ papeis que o ministro da guerra 
nos deve trazer dentro de 3 ou 4 dias, ou que 
esta camara deve pedir-lhe, pois são da extrema 
necessidade. 

Reco11heço perfeitamente que as minhas idéns 
sobre organisaçiio e admini5tração lJào ªe Ça$ão 
de modo _algum c.>m as rio ministro da g'tl~'rra, 
mas deseJava que · elle nos aprese11te as sua;~ 
opiniões para ver se acabamos com este svstema 
in.fam.e d.e prAtPrições, desejo que os militares 
não sejiio preteridos por estrangeiros e que de,.tes 
niio se admittiio mais nas noRsns fileiras, e não 
vej.'l isto aqui incluído. Além d:sto vejo nP.ste me,.mo 
projecto um nrtigo que deixa ao governo a porta 
aberta para fazer toda a qualidaoiP. de preterições 
contra os militBrP.s; rogo ans Srs. deputAdos 
que l!~:ão o art . 7n, e reconheceráõ que o ministro 
da guerra póde fazPr immensAs prf'teriçõns, nrgn. 
mentando sempre que procedeu em virtude ria 
lei, :nns cu penso quA isto foi talvez uma falt11 
do r~flexiio do meu illu~tre amigo e cnmnra(la 
o Sr. Hóllanda Cavalcanti, c nro tempo em qn11 
elle propõz estn proj1>cto, niio lh'o notei porque 
estavn doPnte e todos os dias, Sr. Jlresidcnte, o 
governo quP.reria abusar deste arliilrio, porlc>ndo 
fu1.el-o a snlvo: suppnnhamos que · ha 30 offici"es 
desemprE>gados, ~mprE'gandn-os poõin o govcrnn 
fazer uma grnnde p1·"moção, c logo depois de 
promovidos tornar a de~empre:;:al-üs. 

Se a camnrn rfljPitar o adiamento, rejeite.o mait() 
emborn, entrarei de muito bom grndo na rliscussfi·o·· 
deste projecto, nr-lle ha idéas capilaes, ic!P.as con
stitucionaP.s, idfias muito ~iis, e cu j~~ejo que o 
exP.rcito .brnzileiro sPja um exercito Cfimposto de 
cidadiios. con~titucionaes, e estas idóas SA apre
sentiio no meu proj11cto do:. ordenancn, ~JIR niio póde 
ser discutido com bre~idade, e tanto assim ftllli 
para . ser emeudndo ou r-xaminal·l) em alguns 
artigos pela eommissão E"XtP.rDII gastarão mais 
tempo do que eu em compôr toda a o'f:>ra, não 
quero que venha á discussão o meu proj ecto, o 
que desejo é que venha o do ministro da guerra. 

Sr. presidente, tenho muita satisfaçiio em que se 
rejeite o adiamento, mas proponho-o porque tom
bem desejo ver as idéas novas que nos bão . de 
ser "presentadas e que talvez serão peior~s do 
que as que aqui vêm, e talvez muito melhores 
que as minhas, então a camara fará a devida 
justiça. 

o Sr. Luiz Cavalcanti:- E'· difficultoso 
encontrar-se um projecto cn.m nove · artigos, e 
que contenha .tantas vantagens ao Brazil; elo. 
~ios 11ejno dado~ ao Sr. presidente, qUe o deu 
puru ordem do din de hoje, o quo nte admiro é 
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que haja quem proponha o adiamento, o porqull? 
Porque' d ministro tem de propôr uma orde· 
nança, e exiflto uma ordenança do ·sr. deputado 
Cunha Mattos, mas o mesmo Sr. deputad'o acabou 
de 1hzer que a sua orde11ança tem niuitr):; artigoR, 
qull tornar:'iõ muito tempo em examinar ; Jm 
alguma consideração que merer;a o adiamento 
drJStfl prnjer;t.o ? N1io vem ;;lle confr;rme ao que 
o throno nc.s recommendou ? Não é melhor 
principiar a reformar em nbjncto; mais princi
pa~s? Certamente; mas diz o Sr. deputado, é 
preciso ver o numero de .::stado maior. c o 
numero de estado maior de praças, ~ apontou o 
art. 7° quo manda diminuir o numero de m;tado 
maior. ~Leu. 1 

Eu jul~o 'que este é um dos optimos artigos 
d~Jste proJecto, e que far. nma rP.forma muito 
vantnjo~a para o Brnzil, mns He o Sr. doputado 
quer reformar o artigo, sejrL na 2• discussão 
quanclo so tratar . da utilidade do projecto, é 
imposRivel que esto pi'Ojt:cto deixe ao governo o 
arbitl'io das pr.-mncões, elle favorec:e pelo con· 
trario a antiguidade dos officiaes, e sobretudo 
o merP.cimento quanto é possível; precisamos ter 
um exercito de militares instruidos, que snibão 
da sua. profissão, e eu entendo que o Sr. depu
tado que propõz o adiamento foi quem .mais 
demonstrou a utilio.l$de Q.o projeç~o. 

O Sr. Marthn FJ:•anclsco:- Levanto-me 
para ' sustentar r, adiamento, para pedir que este 
projecto seja junto {L ordenança que houver de 
fazer-se, · afim · de que a com missão sobrll ello 
dê o seu parecer, não porque eu não esteja cou
for·me em tudo com o autor do projecto, pois 
todas as iMns deste projecto ·são \ltei~. Sr. pre""" 
sidentP., examilcomos o qne tem feito o govc<rno 
cnm a tropa, a constituição diz: -a tropa fica (L 
disposição do governo,- mas como se entende 
es!la disposição ? Para di~ pôr della Regu11do ·n 
lei ; e o que tem feito o goveruo da tropa? 
Di~pôr della sempre contra a lei, e até contra 
o ,trroverno constitucionnl representativo . que 'nos 
n~ge I Uma tropa organi:ia·se sP.,::undo a ~;ituação 
geúgraphica rHspectiva da naçiio, segundo os 
meios que ella tem n dispõr, e segundo a consti
tuição (Jue a refl'e. 

O Qnll vemrts nós na trop~ actual ? Um exer
cito de reform:Hlns igual ou talvez superior ao 
etfectivo, ümi1 :3• classe de estado maior, •l 

quando. mn official desmerece na opinião do 
govet·"o vai remettido para o 11stado maior, fj o 
nfficinl qu~ desmereceu, · pnr ontro lado, manda 
a lei qttcl so rP.f,orme ·? N:io, ella diz que todo o 
homem ~tn · certa idade, c com tantos annos de 
:serviço dAve SP-r reformado, mas não por estas 
certidões · de-a.lgibeira. --·-· ~ 

Nesta disposição não póde o governo reformar 
a · quem lhe parecer. Demais, lta outros abusos : 
um homem agradou ao governo, Ç logo graduado 
com uma patt•nte, não sei 'luol é o motivo de 
se l•ii•.l fnze1· que para o futuro o graduado n;io 
hajot de preterir aros mais antigos; neste labirynthn, 
o que observamos ? Que tt:mos umn offic:ialidade 
reduzida a um completo estado de nullidnde, 
prortanto fnça-so uma organisaçüo geral com jdéaN 
mais ligadas, mais perfeitas do que estas, aliás 
excellentes. 

Não sei porque em estado de paz, como nós 
achamos vemos quareuta a cincoenta brigadeiros 
sem bri:;:adas, dez a doze marechaes sem divi· 
sões 1. E' um erro tão . inveterado como prejn'· 
dicial. Trata-se de organisar o exercito, venha 
a ordeuança ~ SI! não agradar rejeite-se; m11s 
adPP,te·se oulru. qunlqu~r que preen~ha ?li fins 
exigidos. Por tSS() ped1a que se d1scuhsse o 
prujecto Ja organisnção, que ju!go nãl) tardará 
muitos dias. 

Julgando-se o ndiamento bastanten1ente dis
cutido, . foi apprçvado. . 

21) 
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O Sn. 1• SEcRE'rAmo passo11 a fazer as lei· 
turns segui n Les : 

<< A comrn.isssio de j1tstiça criminal ó do pnrcr.•H' 
que as iluas inclw:ms reprcscuta<;ue~ <las <:a111arns 
das villu;; de S. Jo;in do Príncipe o Pmia Gmnd<!, 
em que pedem proviricucias ptu·a obrigar os 
vereadores •l mais ei<Jitns á ncr,itarern ns r.nrg .. K 
para que fúrern 11omendos, sejão t·ernflltidat~ á 
comrni~ssio espocial de tae:l negocios. 

<< Pa<;o ct .. camara dnf\ deputados, em 14 do 
Maio de 18130.- A. P. Limr1o d.t: Aln·eu.- José 
Antonio da Silva Maia. -Antonio Pinto Chi· 
dw1·ro da Gama. » 

Posto á votação foi ap·provado sem debate. 
Segltio-se a leitura de um parecer da commis· 

são ele comtituiçiio, relativo aos recrutas do 
Piauhy. n 

<< Requeiro que so mnnde imprimir, e se p11· 
bliquo o parecer da commis,;ão, com expros!!iio 
dos nomes dess•JS agont.P.R, para que todo o mundo 
veja.- Henriques de Re.zende. " 

Posto em discussão, foi appr•wado sem debato. 
<< Requeiro fJUB se pergunte ao governo se do 

thnsnuro t~m snhido alguma provisãn ãs diversas 
juntas do fazendll dns províncias para fJUf! ellas 
niio eX•1Cutem a parte daquella lei de 20 •lo On
tuhro rle 1823 que manda reservar a 8• partP 
dns sobras de Cf&da província ·para snn.-. obras 
publicas.- Camara, 15 de Mnio. - José Lino. " 

Fallárão sobra este reqneriment•l. os Srs. Hol
land:l CavalcRnti e Castro Alvams, cujos discu•·sos 
não pôde" colher o tachygrapho. 

o Sr-. va .. concullo"' :- S1·. pre~ídente, 
voto pelo requerimento, e me parece 1111e não 
póde haver a menor duvida qu11 se o thesonro 
expedi•l semelhante pr•lví;;iio infri Hgio a lei que 
determina- << ficR1'á á disposição do cons<'lho 
geral das provinci.as. a r:itr.va. parte das sobras 
da renda da provmc1a. ,, 

O art. 25 da lei de Outubro de 1823 diz. (Leze.) 
Por'conseguinte o.requerimento do illustre de
putado .i fundado em lei. Diz-se qne esta 
lei se ncha d!'rnga<la pela do orcamento onde 
se fixão as dospPzas do imperio, mas r-u entendo 
que ~sta lei mandou de novo executar a do 
Outnhro de '1823, porque cOII!O de muitas pro>· 
vincins Qão vierl!:o 1\S inf!lrmações nP.cessarias 
para ,;., fixar a rlespf'za, o corpo legblativo de
termiooq !Jile se r.-gul·•riii•• as despezas pelas 
leis e or<"l~>ns ']1\C as tt':m det·.~rminado ou regu
lado, port!!nto cltLrr> está que a disposição da lei 
<lo r.rçnmento não rovogou a lei de Outubro de 
182:3 '"'Sltl parte. . 

E (JI!lO que tenho dito parece-me incontestavel 
ll necessidtLde de se p~dir ao governo a .. pro-y.io;iio 
que tem expedido para a inobservação dP.sta lei 
em algumas províncias, não sei a data da pro
visão, o que sei é que na província Je Minas 
Ger11e~ até ao meiado de Abril não havia noticia 
da dita provisão. 

O conselho do govemo de Minas a respeito dns 
sobras pedia a oitava parte para applicar ás des
pezas que são encarregadas aos mesmos conselhos, 
é muito provavel que a junta da fazenda daquella 
província uão cumprisse a lei, se houve tal ordem, 
pois que clla nunca se quer mostrar rebelde ao 
governo ainda que vá de encontro com dispo
sições das leis em vigor. 

Não posso deixar de responder alguma cousn 
ao illustn• deputado que fallou sobre minha 
província, dizendo que na província de . Minas 
Geraes não ha mais que um regimento ; está 
muito enganado, na província ha um regimento 
de cnvallaria que é o segundo regimento de 
cavallnria do exercito. 

Sr. prasidenta, quando o ministerio clementino 
~ramava contra a constituição do imperio, e 

(") Não veio com a acta. 

queria obtr,r uma camara de escravos, deter
minou ao'! s•ms ng~ntes naqu~lla província que 
tmtassum p 1r 1 fazer nome11r cllrta::l pessoas, poró111 
niw conl'wgui" fJIIIlllll> IH••jcct \VIl, porqull Ol'!. Sflllri 
obj,~ctoil ng<~utes orfi.o hem conhecidos ua p1··•· 
viucin íApoíar:los). O que foz o rninistr.rio c seus 
infames age11t•:s? O qU•J se Sttho ; espulhar1ío <JUil 
nu pruviucia de Min<~s Geraos havin projecto d•J 
republicnnisnlo, rJUrJ esttJ o aqudlo ~r. deputudu 
tinha >mbornado as eloii;ÕtlS e nunca apparece11 
desgrnçad•tmonte a denuncia d<l suborno, e eu uu 
neto das oldções do Ouro P1·eto fiz um prot~sto 
contra o prncedimento parochiRI, o não :;e atre
wwii.o~ a appa1·ecer em carnpn. Todavia, com estil 
ho;ttn qut~ se queria ou qull havia partido repu
blicano, se mandou pr.rn. a provincia dous bata
lhões, os qun~:s estiverão á Jíspnsição partícula!' 
da ju11ta da fazenda dP.sp.:n<.lendn do cofre da 
província setenta o dous contos de réis que ó 
emquanto é orçada esta despoza, c ajuntando a 
dfls milícias, ver-se-h·• qne nãn são ilisignifican
tes as de,;pezas cltt JH'ovincia. Faço esta reflexão 
pam quo o Sr. deputado não estfja a clamar 
nesta casa contra a província de Minas Geraes 
(apoiados}, penso que 11Unca o offe11<l~<u. 

Concluo votando pelo requerimento, mas re· 
queiro que tambem se per,a a cópia da província. 

o Sr·. Lino Coutinlao: - S1·. presidenttl, 
concorrlo com a idéa emittida pelo Sr. deputado 
Vnsconcellos, fjue '!O pe<;tt a cópia o se pP.rgunte 
ao governo se houve provisão desta natureza; 
creio que o governo ,,ão hadtl negar isto tí. camara, 
e ha d<J dizer ::;e houve a tal provisão. 

01'11, nós Rabemos como ~ão concebidas as 
provi~ões, e o quo eu queria era saber por 
propria confissão .do theson!'l> se houve a pro· 
visiio, e flScusnda era a cópid, pnrém f.!mfim 
peça-sr, a cópia. Vou reforçar os argumentos dos 
illustres d··put11doo; que têm derendido o m•JU 
requeriment•J contra a impugnação que a elle 
r~z o meu hnnmdo am1go o Sa·. H•11lnnda Caval
canti. Postu <.JUil cnncordo Sr; presidente, esta 
lei n;lo está denugnda,. ante:; p.:lo contrario em 
torlns as lP.is do orçamento, foi ratificada corno 
dis:;t] o Sr. Vasconcllllos. 

Sr. pre:'lidente, n1i.o lca nenhum brnziieiro qne 
niio coucorde. que a província da Bahia é uma 
das mais ricas do imperin, cujos rendimeutos 
st!ndo bem ara·ecallados augmentill'ia muito e ti
carião muitas sobras depois dtl feitas suas des
P•,zas, porém o quP. · ncont6c•J? De toda,; as do 
Brnzil é a mais mise1·avel, a mais pobre em 
tudo o que diz resp~ito a obras publicas : é pre
ciso que a camnra saiba que a grande cidade da 
Bahia não tem um só chafttriz, vai-se bnsca1· 
agua na fonte publica, que é em uma montanha 
distante da cida,le, com dons ou quatro buracos. 
Aquell:a. província é muito populosa, e por con
S('guinte rJ numero dos criminosos é em pro
porção, e entretanto a cadêa é das 1uelhores, 
porque foi fi.lita no temp•> de pouca população, 
e o que acontece? Des~;java quo alguns dos se
nhores visitassem a cadêa da Bahia para verem 
se até podia existir no prnprio tempo do abso
lutisrno: os presos estão alli accumulados, não 
têm um palmo de terra onde estejão as camat<, 
e o máo cheiro que alli reina é penoso e pre
judicial. 

I!:mfim, eu. deixarei de referir muitos outro:> 
fa :tos ; mas, desenganemo-nos que estes agentes 
não se conformão com o credo novo, estão p6l.> 
credo velho. 

Posto á votação, foi o req•1erimento apprcvado. 
<< Requeiro que as in&ti'Ueções que. acompa

nhárão ao decreto a·elativo á admiuistl·açüo. dos 
correios sejiio remettidas a uma commi:~são para 
que esta dê o seu parecer sobre ellas, indicando 
o melo m11is racll pal'll u dlacussào, distri-
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buindo-se pelos Sra. deputados.-. Fel"reira de 

'Mello. , 
O Sr. L1no Coutln'ho :-Sem duvida 

Sr. presídon te, é preciso destruir esta rlespo'· 
tismo do ministerio cleme11tino. O ministro do 
im_perio dando estns instrucc;ões legislou vllrrla
de~ramento, elle creou novos empregado>!; violo11 
muitas. leis, a esta "é uma das cai.'gas quo ~P. lhe 
deve fazer aqui, é um documento . do despotismo 
que elltl intentava. plantar, e que começou legis· 
lando para o imperio do Brasil. · 

Foi ·permittido an governo· arr•mjnr os corroío11 
da melho•·. fó!ma ~ manoira que pudesse; porém 
e~ta perm1ssao nrw o &utorlsou para crenr lu
gares novos, mnrcar ordenados e augmentn1· 
outros, mas Kimple!lmente na formnlída\de ou na 
ptute admí nistratíva. · 

O Sr. ministro da mnrinha de então não lançou 
por certo a barra mais atraz: legislou c derrogou 
JP.is a seu bel-prazer com d;:crotos o portarias·. 
Havia uma lei sobra a gradu,Lção d•.lS olliciues 
dos arsenaes, e o qut: ftlZ e~tC1 ministro 'l Der· 
rogou esta lei por um dP.crt<to, estipulnaodo novas 
graduações_!. E ainda. haverá qa!cm negue que 
aquelle rmutstro quena o rlasputlsnto, e queria 
calcar aos pés o nosso coldigo sagrado ? Aqui 
temos nós uma prova evidente, 61le legisloll 
como se fosse IJ corpo legislativo. 

o Sr. va"qQDQ9!t<>R :-Sr. presidente. Ar.ho 
que se dev~>m examwar estes ar.tos ·que são coootra 
a constituição. E!!ta:-~ in~trucções · niio r"vogariio · 
só leis existentes, ma~ tambem a constituição com 
aqu.elle princi.pio qne fo1rmnu o .est.abelecimento 
para o monopolio, de que nínc:uem póde remetter 
suas cartas SP.nào pelo corn,io, í~to contra um . 
artigo da constitui.;ão expresso quP. permitte a 
todo o cidadão o exercício e trabalho qull bem 
lhe purecP.r, com tanto que se uiio opponha ã. 
sande e segurança do estado, c estará este monil· 
p11li0 estabelecido nas cxcepções da constituiçíin .? 
Do certo que não. Eu pedi n palavra p111·a de· 
clarar qu'! existe uma representação do C"nselho 
de Minas pedindo providencias, ·porquanto este 
ministro tinha vist:ls muito extensas, e arrepen
dido de nã" ter suspendido a sanção da loi das 
camaras quiz inutilisar a:' camaras e. ordtln~.u 
tomassem cunta dos correios por um auno, c quoJ 
no fiou do dito anno se o governo entendP.sso que 
devia tomar conta do correio tomaria, nliàs tomR· 
ria a camara a ndministração do correio por outro 
anno, e i~to, Sr. presidentn, só para fazer dcs· · 
pender as rendas municípaes que devem . ser 
empregadas na" despP.zas das estradas e outras 
obr;•s de utilidadu publica. Voto .pelo requeri· 
mento · 

Afinal foi o rcqueriment.> approvado e remettido 
à commissão de constituição. , 

SeRuin-se a leitura do se,::ninte requerimento : 
n Requeiro que a i:ommissiio de poderes far;a 

perguntar ao caudidato José Clemente Pereirn 
com os ,;eguintes quesitos: Quando c~z a promoção 
geral do exercito do Brazil, se foi com o unico fim . 
de observar a lei ou se para crenr . um partido 
no mesmo exercito etc., etc. , etc. -Baptista Cae· 
tano. " 

o Sr. :a:oJ.landa Cavalcanti:..;.. Sr. pre· 
sidente, !lestes quesitos VE>jo · alguns, permittn-se· 
me a exp·ress~o, t·jdiculo~ ·e que não é preciso 
perguntar ; ha outt·os porém judici .. sos, por isso 
pedia ao honrado membro . annuisse a que o t·eque· 
rimento fosse remettido á commissão para tomar 
em consideração. 

Foi á mesa a seguiQt\l e~eu4a lloQ requerimento 
do Sr. Baptista Caetano. 

a Q11e sejã.o remr:ottidos os quesito!! requeridos 
á com missão para c!!ta tomar t!ffi consideração· 
aquelles que julgat· uttendivoi$.'- HoUa71~a Ça· 
valcanti. " 

O Sn. VAscoNCELLOS : -Sr. pr.esidente, o mP.u 
voto é ~ue vno á comrnisl!ão os quesitos, e ella 
fal}a de.las o quo julgar conveniente interpondo o 
seu parecer. 

o Sr. Paul<'1. Souza:- (Nll.o (oi ou"'ído pelo 
tqchygrnpho.) · . 

Posv, o roquorírnont" á votai}ão, foi approvado 
com fl emenda ofi'erecida. 

Passou a ler·Sil o seguint" rcquonimento: 
tc J~qqueiro q~Q $e peç11 L\O goveruo o~ offlçios 

da Jl!nta da fnzencla. da" província rln parnhyba 
dirí:;:icjos an minl5tN d~t . rnzonda datarloí!, ot saber: 

rc De 25 de Ag·oHto de 182~, . om rr.spcl$ta I). pro· 
vi!Hl.o de 12 de Mnio rlo mesrno anno•, é.cercl!- da 
administra~r1o ..lo aljzimo e ~nbsidio do assucnr e 
algnrlt1o, O Oil qual pede n çreaciiiO de Uma nJeg(l 
d-t consulado. 

te De 12 de ,Juuho do mesmo 11nno sobre o pa· 
gameoo to das ordi narias dOJ algumas camaras 
dnqnP.lla província. 

c< Do ·! de Nnvembr.-• ·dOJ mesmo anno sollre a 
admioist•·ar;iio do.; dízimos e pedindo se pon!ta 
em execuçfio o decreto de 1() de Abril de 11:!21 na 
mesma pt•rovíncia- O deputado Lobo de Sou;a. " 

Sendo apoiado, e pC}sto a voto$, foi sem debate 
approvado. . . . · · 

o Sa. MAIA mandO~! á mesa os seguintes nrtigos 
ndditivos, Boo projecto apresentado pel.-. Sr. Ernesto 
Ferrijíra relativo á publicidRde dos acto' das 
relac;õc~. -

«. Ao prnjP.cto do St·. F~l'reira. 
cc Artigo. Haverá despalchos nas relações tres 

vezP.s em cada "emana nos dias de segundas, quartas 
P. sextas, ou . nos 1m medi atos quando estes ferem 
feriado:~ . ou impedidos. · 

cc Artigo. No primeiro dia se despacharúõ CJS 
aggravos do pctic;ào e suas dependenda:;, no se
Atwdo os füito,; dOJ qtte forem juizos o éhanceller, o 
juiz dos feitos dn coróa, snbcrania e fazenJa 11a· 
cional, e o juiz da chancdlaria nll que pertencer 
:10 ·Civil, no tercr,iro os feitos da correição do 
crime da cõrte, das ouvidorias do. crime do júizo 
rlos feitos da corôa, sob&runia e fazenda naci~>nal, 
e do juizo da chancellari:\ no que pertencer ao 
crime. · 

cc A,rtigo. Em qualqnet· destes dias que o presi
dent<J da r .. lação do Rio de Jaoeirc. desigua1· se 
<tespacharáõ <)S feitos pertencentes aos juizos da 
conaerv .. toria do commcrcio dos fallidos e dos 
contrabandos. 

ct Artigo . Feita a distribuição dos aggravos, só
me!lte se começat":í o despacho. depois que todos 
ns de'zembargndores a quem se distribuirão, 
declnrem lio p•·esidente ncharem-.se habilitados 
para fa..:er o relatorio, e então se irão rdatando 
e deci•;lindo ·\lm depojs do outro, P.ela ordem da 
distribuição. 

cc Artigo. O despacho dos outros feitos se fará da · 
mesma fónna um dtlpois do "utro, mas nenhum 
se poderá . rehlt!lr !!em qqe estejão presentes, além 
do r!ldactot· mais quatro dez.,mbargadores desim· 
pedid<):! nos feitos lle tres juizes, "seis nos feitos 
de seis juizo;s para se evitarem os empates. 

!C Artigo. Todl>s o;! d~spacP,o$ menciol!ados nos . 
artigos antecedentes, serão feitos na mesa grande 
sob a presidencia do regedQr ou chanceller, que 
manterá a ordem tanto entre os clezemb!lrgadores 
como entre os espectadores e partes . -Mqi~. >> 

Tomandll R palavra disse · 

.o Sr. Ern.esto:~Desejava que o meu pro-. 
jacto fosse discutido . á pnrte, porque aecrescen
tanc:lo·se tauta cousll eq-qivale talvez a um allil\• 
mento indeterminado, e o que só desejo é que · 
o quo se faz alli com as pc,rtas fechadas se raça 
com · ellas abertas .; nté suppl'im iria o. primeiro 
al'tigo, pot·que Sll nós accumulamos muitn ·cuusa 
tewus porta fechada muito tempo. 
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O Sn. PRESIDENTE: -Eu nito posso rojeítnr uma 
emenda de qualquer Sr . deputado. 

O Sn. · MAIA: -Del:!ta maneira .niio pú.Je resultar 
v 'm6nor bdm. 

O Sn. PAULA E SouzA perf:luntanrlo se tambem 
se distribuirão no senado ~xcmplnre~ do .projccto 
do codigo criminal o se r:~tavão expostns (1 venda, 
foi informnclo pelo Sr·. M:aia que os clitos cxem· 
piare~ se hnvi:'io distribuído no senado c que niio 
f"riio expnstos ·A v.,nrJa· p .. r se não · julgar ulle 
autorisado para isso. Em consoquencin rlecídío·se 
que se úfficia~s'' competentelllen·.t·e, mund~r1do pór 
á venda os exemplares do prujccto tio cudigo cri· 
minal. · 

O Sn. PRESIDENTE fez a nomeação do;; Sr·s. de
putados que deví~o compór a deputação pura 
apr.:sentar a S. M. Imperial o voto t.lc gr•IÇas em 
respust~r á falia do throno. 

Dada a hora, o Sr. presid.mte dr.signou para 
ordem do dia : 1.• Discuss:io . da propostu do con· 
selho g.:ral de 1\li nas-GenH!S sobra a mn.,c~;• dll cobra 
falso da província da Bahia. 2.o Discussão da 
proposta do mesmo conselho sobre cn:·fiK de cor· 
recçiio. 3.• Discussão da reHolu1;:io n . 85. 4.• Dis· 
cu:!sl.o da · retioluçiio sobre o regimento dos sala· 
rios á e otlicio de aferidor. ;:, . o Discuss:1o da reso
luç:io n. 8:'1.. G.o Pareceres de com missões adiados, 
requerimentos, propostas e indicaçõc!S. 

Levantou·se a sessão ás duas horas. 

Sessão em t'7 de lllalo 

PRESI[IENCH DO SR. COSTA CAltVALHO 

A's 10 boras, feita a chamada, esta vão presentes 
72 Srs. daputudos, faltanto com causa os :Srs. Z~fe· 
ri no dos Santos, Carneiro da Cunhn, Xaví~r tlP. Car
-çalho Le~sa e Calmon ; e St!lll ella os Srs. Anto
nio Joaquiru de Moura, Luiz Uavalcant i, Ferreira 
França c Ribeiro de Andrada. 

O SR. PRESIDENTE d,lclarou esta1· aberta a ses· 
siin, e logc1 (J Sr. secretario MendP.s Vianna pnssou 
u ler a acta da autecedcnte que foi approvada. 

EXPEDIENTB 

0 SR. · SECRETARIO M:Af'tCJ::LLl-:o;O DE BRI'ft) paSSOU , 
a ler os officíos seguiu tes : . I 

Do secretario do senado, remettendo o auto
grapho da resolução de . 22 de Agosto de 1829'" · · 
da cnmara do,; deputados, sobre a extincçiio da 
casa da supplícação, para St3r substitnida por 
uma relação na cidaae do Rio de Ja11eiro, á qual 
resolução o senado não pôde dar · o seu consen. 
timento. - Ficuu a camara inteirada. 

Do ministro do ímpcrio, remettt!udo um nfficio 
do vice·prcsidente da província de Matto·Grosso 
que acompanha o requerim.;utu de Jusé P~nto de 
Siqudra, pedit1do que o ordenado . da 250$ que 
percebe como ofiicial Ja secretaria do governo 
daquella província, seja elevado a •100~. - Foi 
rcmettido á 2• commissão dl! fazenda. 

Do ministro da justiça, nlmettendn os papeis 
seguintes, do conselho geral da pruvincia do Rio 
Grande do Sul : . 

A resolução de 26 de Janeiro do anno corrente, 
fixando algumas regrus conducentes á boa cou· 
servação dos gados, pastagens e harmonia entre 
os pr•lprietarios das estancias. 

Dítn da mesm<~ data, sobr•e crear.se uma rela
çii•• na c·•pítal clnquella prr>vinci'' que conheça 
das C11Usas 1!111 segunda o ultima instancia. 

Dita da 111esma drlLn, sobre dispensareru·se os 
pr·occ~sos de just11lcu,;ões d<Js it•m'l quo naquella 
província costumã11 dar os oradores, para obtll· 
rcrn dispcnsns dos implldirn,mtos dirimentes do 
tnutrimonío, ficando a cargo doK juizes d••s dis
pensas por seus despachos, tJ . á vista das decla· 
rar;Õ<:s dos orador·~s •·rn suas Kllpplicas, imporem 
as san.Jnveí~ pe nít~., nciu:;, conrmntanrlo us publicas 
eru pcn:HI pr,cuniaríal'l quando dlcs m1 requerem. 

Pr .. postfl dfl 27 d.: Janeiro corrúllte, sohrc ser 
crectn em fr·egucr.ia a capella de S. Leopoldo. 

Dita de ~8 do mesmo mez, sobre sor d~slllfJ11'l· 
bo·ada da freguezí•~ de S. Frnr)ci~co de Paul~:~, 
a capella da s~nhora da Concei1;ão do Boqu~:~irão 
c P.rigídn em purochi:t. . 

Repr,!scntaçiio d1rtada de G de Fevereiro do 
anuo correntll, para que compita ál:! camaras mu
nicipaes, pelo que rllspeita aos cidadãos P-leitos 
pura juiZHS de paz c seus supplentcs, e ígual
mcnte para vertad•lrcs : hem cumo ao con::~elho 
gernl pelo que respeita aos cidad•\os eleitos para 
conselheiros, compellír aqu~llcs cujas eseusa,; não 
forem attendidas - p1:lo corpo respectivo a vir 
pre~ tar o jurament<•, c tomat· posse do cargo, 
dcha1xo de certas multas e pena~. - Forão re
mettidos {, commissão especial do~ conselhos 
geraes de província. 

O ~IESMO SR. &.r;;caETAnxo deu conta de uma feli' 
citação da carnara municipal da cidade do Rio 
de Janeiro, pela abertura das sessões desta au
gnsta camara na segunda legislatura. -Foi re
cebida com especial agrado. 

De um rcqullrimeuto do padro Marcellino .Pinto 
Ribeiro Duarte, accusando o ex·ministro e secre
tario de estado dos negocias do imperio José 
Clemeute Pereh·a, pela iufrar:ção .d<l art. 179, S) 
fH, tit ; 8• da coustítuição; e do art. 14 dn lei de 
1ii de Outubro de 1827. - A' commissào de con
stituíc;ão. 

E das participaçõ~s dos Sr>~. Zeferino dos San
tos e Carneiro da Cunha, · de que se acha vão 
doentes. 

O MES::Iro Sa. SEcnr~TAR~O leu o seguinte p~re. 
cer: 

" A commissiio de constituição á vi~ ta do o1licio 
do ministro da justiça em data de 5 do correntea 
rolativo ao proct>dirnento do governo na &uppost. 
rebellião do C:1ril·i da provirwia do Ceará, c exao 
minando todos os documentos juntos ao mesmo 
officio, ·se d~íxou persuadir que talvez ulgum zele 
pda constituição · presidisse ao accordo de s9 

A dlta de 28 do me:;mo mez, para que a capella 
da Senhora da Consolação do S•trro da Buena, 
filial da freguezia de :S. Francisco do Paulo, 
seja elevada a parochia. 

biba da mesmn dntn, purn rJUO n~ conhoc•mÇ•lR 
de lüO rs. quo na J•m·ochos tluqu••ll11 provlncln 
roccbcru por· cada pc~Ht<(l, s••Ju rednzl•lu 11 t:lt, 1'11, 

lançar mão . da antondad<: concedida no art. 17a 
da mesma constituição; mas ao me;rmo tempo e 
commissi.:> não póde deixer de rec•>nhecer qu, · 
uma circumspeeta e sizuda reflexão, niio presídio · 
de certo á deliberação do governo, quanto ácerca 
da. natureza dns medidas por elle adaptadas. A 
commí,;são rGconhece que os officios do presidente 
do Cuará, bastantemente dc.cumentados; o caract&r 
f:~ccinoroso e turbulento do coronel Joaquim Pinto 
Ma.leira que se dizia chefe da rebellirio, '' exis-. 
tencia da sediciosa sociedade intitulada columna 
do thr•mo ; a distancia P.rn que se acha aquella 
província: e se a · isto se ajuntar o rumor que 
ha. mezes se tinha espalhado da volta do absolu
tismo, rumor que cada dia se tornava ·mais acre
ditavel pela criminosa índifferença do g••verno, 
e pelos actos antí-constitucionaes que !requente
mente prati.::ava; tudo isto (•1iz·se) era mais que 
sobejo motivo para justificar a ·necessidade de 
med1das promptaH e energicas q ~..1e fizesse obstar 
o mui, n que a toltmmcia do mesmo governo 
tiniHl tlado cr .. sclmnuto. 1\fns nada rlisto (parece 

· í1 .corruni&KIIo) duv,lrln lnllull· no J;(OV~trno, pura se 
ur·•·n~o~nr u nttrrhulçi\n do prlvnr no" cuaront~es do 
d i rd~lll'l trio lllll!l'uoloo~ oomo lrHllliiLruotlvela, 11em 
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SO lembrar que no ~ 3fi do art .. 179, apenns se judicial mnndaclo alli proceder, Sllria a conser-
Jho concede SUi!:J.ond.,r algumas das .fumudidudes vaçiw do presidente Manoel Joaquim Pereil'a da 
<pw gt1rantem a llberdade, e nunca direitos esHen- Silva quo tiio gl'ande barrei••a . tem feito aos 
ciaes que formão os princípios vitaes da r.onsti- annrcbit~tas d,.quella. província, seria finalmente 
tuição. a inteira dissolução da · soci1~dade columna, O:i• 

11 A com missão não pó de jâmais deRcobrir a razão tabe\ecida em Pernambuco e ramificada no Coriri, 
pr.rque se deva chamar formnlídade, o •lireito de nlio podendo a commi~são deixar de notar aqui, 
communil:ar os pensamentos ; de sahir pnra fóra uma inconsequencia no ministro da· juflti.,;a, que, 
do imperio, gunrdados os regulamentos polícines; mandando devassar desta sociedade no Crato, 
do ter em sua casa de nni~e um asylo inviola- só pela simpl•~s denúncia do alferes Candido que 
vel ; de ser IHimittida a fiança nos c;asos da lei, acompanhoou o ofiido do presidente do Ceará, 
que n11o é de certu nos ca11os de rebollirio; e de duvidou da sua existencia em Pernambuco, onde 
nno ser prezo seniiQ por .ordem escriptf!. de auto- foi prcciRo mandar proceder a um summario 
J•idadll legitima. Entretanto o decreto de 31 de para nVtJrigual-a, n'ão obstante a ordem do dia 
Outubro do anno ;pas,ado privou aos cearenses d•> comm:indautc d!llil !}rmas A-ntero, baseada na 
do todos estes direitos, chamand • •O li furmalida- denuucia de muitos olliciae!l que erão della 
dcs I I I E [Jara que fim ? A commissão não o socios ; niio obstante n vor, ger!ll e até !1 propria 
descobre. · · . . confissão do seu-1 membro~;~, e não obstan.te fi· 

tr Ainda suppc.ndo que a mente do ministro na nalmente a mesma d<Jnuncia du<{nelle · Caudido, 
suspensão dt> ~ 4 era só privar os cidadãos de que ti'io acreditado foi para . o ministro; sum-
irnprimir seus pi!nsament••S, tal suspeusão só mnrio que nada prooluzio, · cnmo declara em seu 
aproveitaria aos rebeldes que fóm da lei e da officio ; result11do necessario de se haver encar-
acção das autoridades, impunemente nbusarião regado um magil!tmd(• de averiguar a exilltencia 
desta direito pnra sednzír os povos, Pmquanto de um crime, no qual em elle geralmente índi-
os amigos da ordem const1tucioual estarião pri-· cado de cumplic:e. · 
vados ·de rebater a mentira, desma,;carar .a . per· "A' vista do expandido, a commissão recouheco 
fidia e firmar seus compatriotas no nmor do sys- que o ministro · abusou da !Imitada faculdade 
tema jurado, e se por ventura no seio da patrin concedida no. art. 179 . d!L constituição, suspen-
rebentass~:m escriptos incendiarias, podendo ser dend•• direitos .que jámais se podem reputar 
prezo o seu autor sem culpa formado, o remedio formalidades ; e que se não têm applicado as 
em prompto e efficaz. med1dos convenientes ás círcumstancias daquellas 

1c A commissão não sabe a razão de utilidade província.;. 
em privar o cidadão · de retirar-se para fóra do 1c Oomtudo a commis:>iio .reconhecendo que a 
imperio, .porque não o podendo fazer st~m guar- camara tem en.tr!l mii!HI · ln!~ito~ e rm~is urgen~~s 
dar os reguh1mentos policiaes, claro está que negocios 10 tratar, é de parecer que reservando 
cstnndo complicadb no crime, jámnis poderia usar para tempo convenit>nte a accusBção contra o 
d11quelle direito. A casa do. cidadoio . pôde ser ministm prevaricador, se recommend<:l ao governo 
guardada de noite pelo governo, e du díu arran- a necessidade de . providenciar I) .estado em que 
cat·-se de dentro o criminoso : em tal cuso seri" se achào us províncias do norte, lembrando·lhe 
mais morosa a execuçiio, mas nunca int-fficaz. até as medida,; expostas pela com111issão. 

n A suspensão do ~ 10 ~6 vodt!ria gerar a anar· 
chi3 e !luas fata,es consequenci•os, permittin.:lo cc Paço da camara dos deputados, 15 de Maio 
que qualquer hc.mem se arroga~se ., direitoo tle de 1830.-J. M. de Alencar.- En'lestl) Fen·ef.l'4 
prender, inl1~pell!ieme qe ordem escr·iptu da auto· F'·ança, com restricções.-Diogo Antpnio Feijr).» 
1·idade legitima, e isto nota a comn•is>~ilO que 0 .Sr. Paula e Sou"-a .:- Sr. presidente, 
tanto mais perJg·•So seria naquella desgraçada eu peço a v. Ex. queira pôr á votação da ca~ 
província, onde em Hl24 a. infracção deste direito mara, se dAve imprimir-se este parecer, 0 que 
occasiunou não só n pri:zão, ct;>mo o fuziloLmento julgo ser indispensavel. 
de irnmensos cidadãos mandados ex&cutar pelo 
me~mo J,,aquim Pinto e ouh'Ql! facçin.orosos, eri· O SR. R~.:nour.A.s :-Eu accrP.scen~o, que depois 
gidos em chefes militares, chegando ao ponto de de impresso se' possa vender ao publico. 
crenrem por seu mo tu proprio · uma com missão 0 sa. LtNO CouTINHO : - Ha um membro que 
mi!itr,r na villa do Icó, em que com as mes1uas _s~.--~ppõe .~t;,.sse. pa.recer, .logo que_.se assign2u 
formalidlldcs deste terrível tnbunal, nS$IISSinárão .. · com rt>str1cçoes; ·Já . . cta-·comm1ssao vem uma 
quatro infelizes cidad1ios que . tinhão incorrido opposição, feita por um dos seus membros, e sem 
no ,;eu desagrado. esse Sr. deputado declarar o que elle querill 

ct Tem mais a commisf'iiO a .notar a maneira para não ser restl'ingido, niio póde 0 parecer 
ambígua com que se acha concebido aquelle de· ser . approvadu. 
ereto, quando diz que scn1 · as formalidades pre· · 
scriptas ~~ 4, 6, etc., se possa pa·oceder contra O SR. PAULA E Souz.~ :-Eu só queria . a im-
qnaesquer pessoas complicadns ne,;te delicto- pressão e mais nada. 
dando occnsião a entender-se que o governo per- o· Sa. MAIA : .... Sr. presidente, que se imprima 
mittia ultimar-se um processo de que dPpeadia o parecer para bem se fazer a discussão, é muito 
a vida do cidadão, sem se pórem em pratica as just•l; mas vendei-o ao publico não deve ser 
formalidades protectoras da innocencia, quando é .emqu&nto não íór discutida e àpprovada a ma-
evidente que .a constituição nada mais póde per· teria. · 
mittir do que a prizão sem culpa formada, como 0 Sr. HoUanda cavaloantl:-Sa·. presi-
medida de prevençãoo em easos taes. · . 

cc Em resultado, a com missão se persuade que a dente,eu oppol'lho·me a que se 1m prima esse parecer, 
medida mais efficaz de que deveria 0 g .. verno ter porque em lugar de ser liberal, é muito servil, . 
lançado mão para prevenir a rebelliào que pa· o que .mostrarei quando entrar em discussão. 
rece ainda ameaçar a tranquillidade das provin- Depois que a camara assentar o que deve ser, 
cias do norte, seria " immediata suspensão do sim ; ·mas antes disso, como e~palbar esta opi-
coronel Madeirtl e sua remor.ão daquelle lugar, niào que não é a da camara, mas só du com-· 
conjunctamente com os dous inuuentes ecclesiasti. mi.-são ? Isto póde ir fazer·nos muito mal no 
cos, o vigario Antonio Mnnoel de Souza e 'frei Luiz publico. 
do Espírito Santo Ferreira, pois aquelle com a O Sn. REBOUÇAS:- Sr. presidente, pa1·a evitar 
força, e estes com o .ascendente que lhes dá o pul· mais qu.estão, ou retira.rei o· meu .requerimento. · 
pito, e o confissionnrio sobre aquelle povo rustico, (Apoiados.) 
de ceJ,"to obstaráõ a todo e lJualquer processo Con>:~ide1·ando-so o parece1· ndilldo por opposição 
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mnn•lon·R/3 i·mprimir, segunJo o requer1mcnto do 
Sr. PaulR e 'Souza. 

A's 10 horns e .lQ minutos, entro~: o Sr. Luiz 
Cnvalcnnti no salão. 

ORDEM DO DIA 

Proposta do conselho gorai da província do 
Minas, n respeito do cobre falso da Bahia, allí 
•·m circulação. 

o Sr. Maia: -Sr. presidente,\ eu queria 
'}lte se observasse a respeito d11s pr•>postns dos 
consellws geraes, o me~mo que s,; úbscrvn 
qunncio se . discutem as lE>is regulRmentare;, quo 
tendo ne~b cnmara nma só discnssrio, podem os 
l::i•·s. deputados fallnr em ,::era! sobre a com·e
nitmcia ou inconveniencia dn mnlerin, e depois 
sobre cada artigo em particular. 

o Sr. Vasconcellos :-E' preciso que o Sr. 
deputado mostrasse qun c~tas proposLas dos con
selhos geraes de proviucia tinhão mnis que uma 
di,cussão; mas a . proposta d•> Sr. depntado 
!!Xige duas discussões o que sej:'io simultaneas; 
assim vem a discutir-se sr.paradamcule ,quando 
a conRtil.uição diz. (lt'U.) Portanto a proposta do 
Sr. deputado, co11tém J.a e 2a discus~ão-a la sobl'e 
a utilidade ou 111io utilidade do pr•lject.>-a 2•, 
que se discuta a materia em particular ; isto 
é contra· a constituição e niio póde ·ser appro
vado. 

O ~R- MAIA: -Parece-me que é muito conve
niente o que a constituição diz, ordcmandc haja 
uma só discussão ; pr.rém ::~obre n fórma desta 
discussão é que a camara póde decidir o que 
julgar mais acertado. 

o Sr. Paula c Son>:a :-Seria bnm que 
nós adoptassemos o que praticamos nas terceiras 
discussões; A nossa con~tituição diz que haja 
uma RÓ discussão pela rnzii.n de que os conselhos 
ger11es das províncias jl\ tem bem pe~>ndo n ma· 
t~ria, e que serão mais bem entendidas pelo seu 
conselho, do que pela cnmara; pnr isso quer 
que h!lja uma só di!>cnss!io, mas como ha 
de ser. e~ta discussão? Eu achava qu~ deviR 
ser como já disse; do contrario levaremos rnnito 
tempo em um projecto QU•l tenha muitas secções 
ou capítulos, e eu mandarei . a minba emenda 
1\ mesa. 

o sr·. Lui..: Cava.lcnn·ti :-Eu entendo 
que esta camara não põde emr!ndar os projectos 
dos conselhos geraes de província, à . vis La. dos 
arts. S l e 85 da consti tuiç<!Õ·. E' ü-riiá · d iffiêur:-· 
dado estar a emendar prnjectos de cnda um 
conselho geral, então não teremos t~mpo para 
faZ/li' mais nada. 

Ess.as proppstas devem ser approvadas ou 
reprovadas por uma unica di;;cus,ãn, como diz 
a con~titnit;ão, que não admitte emenda; porque 
os cnnselhos geraes tratrio de cnusas cíveis e 
peculiares da sua província, nii•> tratão de cousal! 
políticas. Aqui não ha senão npprovar ou re
pmv~. . · 

Eu · sou de parecer um pouco diverso do Sr. 
Paula e Souzn emqunnto· quer uma só discussão; 
mas admittir emendas nli.o approvo, porque se 
o g'lverno tivesse approvndo um projecto do 
conselho geral, podia a assembléa dizer-approvo 
com esta ou aquella fmenda ·? .... Isso Mo tem 
lugar e é perder tempo. 

O SR. DEPUTADO màndou á mesa a seguinte 
emendo\: 

<! A discussão sobre as resnluções dos conselhos 
geraes, seja s6 uma em gernl e não por artigos. 
-Luiz Cavalcanti. '' 

o ~r . .RQb<HlCfl"' ;-Sr. presidente, o t~mpo 
que se gnsta em tratar de ncgocio.1 do Bl)l?.il ern gHal 
é tão util · comC!,o que se gasta com os nogocios de 

cad~ uma prnvincin. Supponhamos que vem um 
proj~cto de um conselho gernl, que ô muito util 
uo geral, mnR quo nollc vom um nrti,::to que niio 
é ~om, ha de o projecto se rrr•jeitado ?E por este 
art•go h a dn n pi'Ovi ncia ficar privada da utili· 
d!"''! deste p•·ojodo 1 Ainda nin~uem assim ra
cwcmou; portanto \luve-se tratar do projecto 
em fl'tli'Rl 11 tl'llt·1r-so rio projccto em particillar, 
pnl'•l Ro rlr.clnl'flr o que o bom e o quo é mau, 
emondnnllo 1111 om al~nmn · parte que não eslivet· 
couf,>rm" C(liJI n ronHlitniçiiO, este projr.cto est{L 
nc~sr: caRo ; ulln pct' ~Hnco á província da Bnhia, 
e tem t!lll AI tlou~rin~ q!le ou hei d\l combater; 
mns ont gornl ó bom o sou de voto que seja 
discntiuo em geral e depois por ru·Li~·•S, con· 
fnt'mHndo·m•J 11ssim com a propotita do Sr. Paula 
c Sonzn. 

o l!!!lr. cu .. todlo DiLHl ; _.Sr. prosidcntrl, 
eu estou pr.r11Un1iido que não implica nada com 
a l:onRtitnl•.~i'io o modo por que havemoH ir dis
cnt.indo nqni C>'Sils mnterias. O nosso rr>gírncuto 
int.:.rnn é qtl<;l n1Js mMca a fôrma das nossas 
diSCUSSÕ<lS 1 IHtO Ó, elas llOHS:l8 attribuiçÕeS e nada 
tem com n con-tituiçiio. (Apoiado.) 

O Sr. J:·Iollun.du Ca,·alcan.ti :-Sr. pre· 
sidc;nte, est•• nt>g•tcio de con:;;e'thos geraes, tem 
sido por di!Teroni.os va?.es tratado nesta camara," 
ll. nin<lu HO n•i<l !l<lopt,,u uma deliberação sobre 
o_ 1uodo pm· que se devem discutir estas resoiu
çoes. 

Os Srs. tloputmlos · reconhecom nas províncias 
o ciire1Lo qu" respectivamente têm de fazer sobre 
cerLos nhjecto~ HIUI legislação ; este espírito 
de provincinlismo frná n oscer a rivatidadll entro 
ns pruviuciull <JU<l niio cumpre afa=-tar. En tam~ 
boto em · curt•• modo sou provinci:tlista; mas o 
offtlrro qtlfl tenho .11 minha província, limita-se 
a quo St.•jn 1!111 turJo iguala~o ás uutras. En" 
trcnws ll •L q ucsti\o. 

Discntc·Ho uma proposta do conselho geral, se 
clln tem dcontrlnus boas de P.nvo!ta com · dóu
trinas 1111'1•, a cnm11ra redigindo 11 proposta nno 
llc·• inhlbi,lll uu npresentar o que é bom. O con
scllw gernl t••m clll·eito a fazer o que é peculiar 
11 provincill o Hnhmettel-o á assembléa geral, 
pura ser snuc,:ionnd•>, i~to é vigiando previaiitertte 
qU•J ollo 111\o trnn,;ponha a meta de suas attri· 
buiçÕPs; 11undu porêm a resolução comprehendida 
L••tuhn•mto duutro do soutido da constituição, 
pll•sa nqul sem discu~siio. 'l'tlnho só a notar qno 
o ohjt!cLo ••m rtnestiio St~ja remettido a uma 
con>mi~s•i•t quo julgo deve ser a de constituição. 
.. O Sn. D"I'UTADO enviou á mesa o 'seguinte 
ref'JUMim<111tO I 

« Ro<tllltiro qu'l seja a illusíre commissão de 
conslitniçiio, . oncnn·egoda de dar ·o seu parecer 
sobre 11 fórmn do •llscutir ns resoluções propostas 
pelo~ con~!'lhos g(lraes, isto é, se a unica dis· 
cuss:'io que prcHc1·eve a constituição sobre taes 
ro~nluções, () I!Uricepti•fel de emenda da camara. 
-Ho!!ancla Cavalcanti, '' 

O Sa.' FEIIRI::lltA FRANÇA entrou no salão ás 
10 hora~ o trcs quartos. . · 

o s~. VP."PPnPelloa:-Sr. presideute, con· · 
corda na conclus1io du illustre deputado que 
me precedeu, mas não assim cvm seus princípios. 
O nosso regimet:to om i L tio a maneira de serem 
discutidas a11 propostns d<•s con:~elhos get·aes, e 
não me parece a~ertado que reformemos preci· 
pitnclumente o regimento por causa desta dis· 
cussiio: &t!J'á, quanto a mim, mais prudente e 
acet·tado que ellttl negocio .-eja meditado pela 
commissiiu o dopois rewe~~ido é. approvaçiio da 
camara. 

Ntin sou tambom !le opinião que nesta camara 
se ni'io pódo trutnr de negocios particulares; esta 
opinli'io nlnd•1 quo emittida por 1111• deputado 
dcCQIItlor dn cvlllllitui•;iio, ô opposto · 1\ constituição 
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dn imperio, pois ella reconhecendo a utilidade 
dos con~rlhns geraes e adrnittindo na a~s&m· 
bléa g.Jrul as suns propo~tas, é para tl'atat··se 
d111lns. 

Dissfl maiR o illustt·e doputndo,-todas ns pro· 
vincinK dovem ter a mer;ma logisla~rlo,-mns, 
l:;t•. prosidont.,!, a c•)llslituiçiio snppõe o contrario 
quando attend•lU l'ls peculiarfls circumstaucias de 
cada província, ás quaes nfi•) poderúõ qund1·nr 
iguaes providP.ncins ; logo, o Sr. deputndo não 
nltoncleu n estas circumslancias. A ~:nnstituição 
suppoz qne muitas cou~RR particula1·es só po· 
deriiio trata.•··so uos cons~lhos garaes e por isso 
os investia co111 n iniciativa sobre certn:s mate· 
rias. 

Mas disse·S<l, as emendas devem tomnr muitCI 
tempo, segundo esta Pl'"posicão destruída está 
todn f.l qunlquer.discussiio, pois não devem haver 
discu~sões para não tornar••m muito tempo. Ha 
de se rejeitar um proj~cto só pMr1ue urr1 dos 
artigos é máo? '!'ai seria o inevitavel meio do 
desa,dmar os couselhos g~raes vendo el\es rejai· 
tada~ quantas proposi<;ões fizerem. Se um dos 
arligOK für máo e a carnm·a s•J vir nas tli~L•!S 
circumstnncia~ dtl o ni'in admitti1·, rejeite.o, was 
nãn v1\ l'ejoitando o project>~, desanimar os ~:on· 
selhos em seu:~ trabalhos. Clama o illustre depu· 
tndo ~~ontra o espírito de provincialismo; mas 
eu aind•• o ruio vi f.lesenvnlvido ne;;ta camara, 
tenho visto :.im o inte1·e:;se do bem geral c 
commum ; et~su e11pirito só poderá desenvolve•·-se 
quando virmos querer-se para umas províncias 
ntais do que pat•n c•utra:l ;- eis o que estabule· 
cer!i o provincial•srno, c por conseguinte a des· 
uniúo dus p!·ovincias, pm· que tanto auhelão os 
Ab:~oluti~tnl!l, por isso elles desHjão ver sopr,,da 
a discorclin entro cllns, então elles t•lriii<l ol:ltido 
seuK deil!'jnR, enti'io plantar-se-hía o governo des
potico; eu nbraço pois o espiritu de provincialismo, 
e serh1 pl)ra geseJar sv 111io :.;oltassem uesta ca· 
mara propusiçõcs tendentes a excitai-o; o que 
nec•~ssarinment•l produzida a prejudicialíssima 
divisão tão oppo,;ta aos. fins qttil devem ter os 
reprMP.ntante;; da JH\çiio I (Apoiados.) 

o .$r. Luiz Oavnlc~utti : - Qual é a 
foru<Uln U!!ada. quando O· irnperadot· appro\'a as 
resoluçõ~s dos conselhos geraes? E' sem duvida 
esta: cc Fazemos saber quo o .conselho geral tal, 
resolveu, e nós queremos a lei tal. >l Como será 
quando u assernb!éa as tiver appr.wado '! Assim : 
cc O conselho geral resolveu, a as~embléa g'tlral 
approvou e nós queremo:;, r::tc. '' E'. pois o pro
jecto iniciativa do conselho, mas se tivor em<mdu:s 
como se publicará? Sllrá dest·1 fónua: " O con· 
selho gend resolveu e a assembléa gemi approvou 
e llmllndou? >> Eu creio que tudo isb ·é uma 
confusão incxplicavel, e nos vemos então na ,,e. 
cessidade dü emendar a constituição. Quan.Jo 
passar por exemplo, uma lei na assemblP.a, que 
tiver um artigo máo, póde o pudor moderador 
emendaJ,o? Não; porque se não póue oppót· ao. 
que a constituição determinou. 

Se um projecto que tem a iniciativa n'uma ca· 
marn niiv pódc ser emendado na outra, como o 
projecto !!Obre impostos, recrutamento, etc., que 
não pó.le S€r no senado emcudado, como agora 
se podem emendar os projectcs de lei pr•>vincia.:s? 
Ni'io é isto de certo que a .constituição maudon; 
é irmos contra o nosso regimento, pois o projtJcto 
de impostos ou recrutamento que vai desta camara 
ao senado, OIJ ha de ser approvado ou l'ejeitado 
e nunca emendado. 

Mas disse-se, vnmos desanimar os conselhos 
geraes : pergunto eu, desanima a assembléa 
geral nei{a!ldo n imperador a sancção a uma lei? 
Achamo-nos exaet~mente 110 mesmo caso. Quando 
as províncias aqui mandão ns suas resuluçõe~. é 
para as submetterem á approvação da assembléa. 
gdral, e niio pRra sotl'r!lr emendas, a•sim.se inf~re 

do m· t. 85 d:l conRtitttição, quo é um obstnanlo 
paL·a as provin•;irls ntio compnJmetterem nem se 
intrometterom fl:n os nAgocios gerae:1 da nação. 
Obl!ervou·Ril havet· eu dito quo aqui se não podia 
ti'Htllr ria int,1resse particulnr; eu n;1o affirmoi tal, 
só disse- .. xalá que se niio trate- o que não 
equivale a que não ~e pos~a tratar. 

Fallou-se em provinciali~mo, e disse-se q,ue 
nesta r:Ma o niio tem havidn, eq julgo que s1m, 
pois alr,uns Srs. deputados têm apresentado os 
seus projectos prc·vinciaes qne tém passado: assim 
é mister suscitar n opposiçiio apparccendo o 
provi11cialismo fóra d11 rnz1\o. ~ou mu1to amigo da 
minhf\ provincin, mas nenhum projccto provin· 
cial tr.nbo, poi:i entendo que elle:~ pe1 tencem ao 
conselho geral e não á aõsembl6a. geral legis
lativa. 

O Sr. A.ur·oLia.:r~,o :-Sr. presidente, levan
to-me pan1 dizer alguma cousa sobre o adiamento. 
Não se póde duvidar qutl este negocio exige 
prnmplas e necr.sHarias providencias. O ·ministro 
d11 fazenda já disse qt1e havia de apresentar a 
esta camnm um projecto de lei sobre a axistencia 
da moc•la falsa de cnbre, se vamos mandar este 
nrlg,do para nma commissiio, é urn obstaculo par.l 
que f!SLt: nngocio :;eja dt~Ci•lidamente resolvido: 
dcvtl · admittir·so ou n1io, no primeiro caso dis· 
cuta-se já a materia que fór necossaria. 

Voto contra· o adiamento. 
o Sr .. ; ............... ; -Pelas mzües 6xpen· 

didas p~rece·mc que a camara não deve tornar 
em cousirleração n proposta do çrmselho geral de 
Minas. Eu julgo-a contraria á constituição por 
est,•reset·va•· á camnra dos deput!ldOs a iniciativa 
sobro impostos. 

o Sr. 'Lino Cou'tlnho :-Sr. presidente, 
eu nã,, s•·i em ve1·dade do que se trata, se é do 
adiamPnto ou simplesmente de uma discussão 
p 1rticular, porque me parece que h a uma pro
posta ele adiamento. 

UM SR. DePUTADO : -Não. 
O Sa. L1:-;o CoUTINHO :- Pois bem, Sr. presi· 

denl,., se ·a não ha não se póde tratar disso; 
póde-so portanto discutir sobre a mat~ria dessas 
propostas dos r:onsolh"s geraes. Sr. presidente, 
urn c .. nselho ge•·al póde tratar alguma cousa 
contraria ao interes~e da ·sua proviucia? Póde; 
porque tndo o homem póde fazer cousas contrarias 
a .si, ainda que as ~uas vistas sejão boas; será 
sempre boa toda c qualquer proposta que faça 
um conselho de província'? Para. que vom ella 
á canHiro. '? E' sómente para ver quo não seja 
transcendente ás outrus províncias e n!io compli· 
que negocios geraes._Logo, passa poro exame dest:J 
can•ara. 

Se pois a propo5ta não envolve nenhuma das 
mater1as de que ft~llo, a camara não faz mais do 
que approvar, .porque a constituição man~ou ~ue 
aquêlra esp'lcte de pequeno corpo legJslatJvo, 
legislasse sobre os interesses particulares da 
provincia, e nós apenas somos censores ; por 
isso que constituição diz que devem as propostas 
ser approvadas com uma unica discussão. 

Porttlnto é pAio que avancei que a constituição 
DCIS dá a permissão de discutir e não cada ar
tigo de per si, pot· isso me opponho a esta dis· 
cussão, e mandarei neste sentit.lo uma em~nda á 
mesa. 

O Sn. DEPUTAlJO enviou á mesa a feguinte 
emenda: 

<c A discussão das propostas dos conselhos ge· 
raes só deve versar sobre o ser ou não sua dou· 
trina transcendente. á províncias diversas, ou se 
é objecto de lei g~n1l.- Lino Orn~tinho. >l 

o Sr ................... :- Qg Srs. deputados 
que têrn fallado contra a minha opinião, ainda 
me não convencerão. Ptlrgunto, St·. presidente, 
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se acaso apparecer aqui alguma propoota no 
sentido da constituição, ainda que não sej!l bom 
um dos seus at·tigos, posto que dentro da lei 
fundamental rejeitar-se. ha toda. a proposta'? Ou 
sendo boa em geral e só n'um unico artigo mã, 
ba de ir com a approvaçãv da assembléa g•JI'al, 
quando elltl est{~ convencida do que posto qu•l boa 
em geral, todavia ~ncerra uma part" mil? Appi'O· 
Vf1nJo-se em gP-ral faz-se urna injustiça porque Já 
vem uma parte prejudicial. R••jAiL110do o projocto 
em geral prejudica-se, porque nciiB vêrn muitas 
cousus boas. Qual é entf\ .. o meio 'f E11 n aponto, 
é discutir se em ge .. al se é conforme á utilidade 
publica respect1va, st:: é conforme com a con~Lítui
ção, e discutir-se em particular para qu11 havendo 
alguma cousa inconsequenle possa corrigir-se. 

Disse-se que é ·contra a constituição, porque 
esta mandando discutir não declara o modo por 
que deve ser feito ; mas por isso mesmo que 
o nüo declat·a, a nós compete fazel·u e con
forme á 1·azão: isto é admittir o bom e •·ejdtar o 
máo. 

Quanto a uizer·se que no senado se uiio podem 
altemr projectos privativos desta camara, isso 
é contra-pro>ducente, pois é a excepç1io da regra 
geral, porqu& a respeito do~ consP.lhos g~raes estão 
comprehendidos nella, tl deve-se P•>rtanto corri:::ir 
o máo approvando o bom, para que depois obte
nha a appruvaçüo geral. 

O Sr. "J'o'crreira da VeiP-;<1.: -Tinha 
pedido a palavra para approvar o reqnr~rimcnto 
do Sr. Ho!laud11 Cavalcar,ti, a mnteria é de de
masiada consideração e niio podemos ainda formar 
um jttizo seguro sobrll ella, a:-;sim conviria muito 
que fo~se á um commissão, e melhor á' de con
stituição, afim de nos esclarecer :;~ .. bre um as
Rumpi.o que julgo de muito pezo.. E' só o que 
tenho a dizer. 

O Sr. Paula. e Sl'>uza :-Eu tambem sou 
do mesmo voto, posto que acho muitn máo sys
tema o de adiar. Nest-1 ma teria sou de .voto 
pelr> adiamento, é da intelligencia de muitos 
artigos da constituição, ou uão sabia que era 
ordem do dia, não confio muito na minha opi
nião, por isso sou de voto que vá estP nn1rncio 
ã commissão, porqne a intellig-<ncia deste artigo 
snppõe a intelligencia de muitos artigos. Vot•> 
pelo adiamento. 

O Sn. DEPUTADO rmviou á mesa o seguinte 
requerimento:· 

<< Que a discussão) das propostll~ dos conselhos 
geraes seja a nossa terceira discnssão.- Paula 
e Sou:a. » 

Entrou no salão o Sr. Ribeiro de Andrada ás 
11 horas. 

Julgando-se a m·ateria: discutid!t';·-vence'111111!11!Jtfe 
todas . estas emendas ou propostas fossem re
mettidas á commissão dt> constituição para dar 
sobre ellas o seu parecer. 

Entrou em discnssão a resolução n. 35, decln
rando competi\· a José Maria Heredia secretario 
actual da !trtilharia de marinha, o soldo e gra
duação de sargento-mór, que estava em pratica 
se1· conferido aos secretarias da extincta brigada 
da marinha. 

Encetou a discussão 
o Sr. Maia :-Muito me .magõa concorrer 

para o adiamento da resolução, mas vr.jo-me na 
precisão de o requerer. Não me lembrão os 
motivos que houverão na commissão para se 
formar esta resolução, e parece-me que ainda 
mesmo alguns senhores não puderáõ alcançar, 
qunes forão as razões por que a commissiio se 
determinou a fazel·a, e portanto requHiro que se 
peção á commissão ou ã secretaria os requeri
mentos e papeis que houverào a este respeito, e 
peco qu.e fiquem sobre n mesa para que os Sra. dc
putad(•S fiqttern ao faato sobro os motivos quo 

dcrão lu:;:ar a esta resolução. Isto é, proponho o 
arliamontu. 

Foi apoiado o adiam1mto e entrou em dis
cusslio. 

O SR. CuNHA MATTOs : - So são necP.ssarias 
algumas ·explicações •lU as darei, se :;e quízcr que 
a J'csolução fiquP. arJiada fique, porém Sr. presí· 
dente, os sccr<Jlarios ..... . 

O SR. MAr;. : - ( Inte,·1·ompendo) explicar o 
Sr. deputado ag11ra parece-me quo nãn está na 
ordllm , a camara é que deve decidil· se ellc 
pódo dtlr as explicar;ões corno membro da com
missão. 

o Sr. Li~Q Oout:lnho :-Se hil um illns
tro deputado mP.mbro da <:omrnissno que dá todos 
os a$clareciment.rs, e em que devem•>S ac:redita•· 
sobre o quo d1z, para qufl havemo:1 demornr-nos 
ago1·a cum adiame11t"s? Dõ o Sr. deputado essa:; 
illustracõt:s, n a camar·a resolver:\ sobre o que 
deve ftlZ~r. Demais, níio se póde fallar nelle por· 
que nii•• ~stá por e"CJ'i [.Jt•J. 

O SR. MAIA:- O adiamento não está por ús.
crí pto porque dei o motivo por· quP. o pedia, .parece-
me q uu csto u na ordem. . 

O Sr. Puula e Sou,-;u :-0 Sr. deputnd•> 
combate o adiamento diz,mdu quaes são a:s ra
;r,i:it:s ou esclal'l'lr:imeutos, pela falta dos quaes o 
Sr. deputado M >ia pedia o adi.omento, e senilo 
aHsim, consegue-se tudo ; portanto não voto pelo 
adi,lJrnrmto. 

S.endo propo~to o adiamento foi rejeitado, e 
entrand•>-se ua d1SCUsS1io da materia, disse · 

o Sr. o unha 1.\Jatto~ :-Sr. presirlente, 
eu entendo que é desne~ess·•rio o adiamentr.1, u 
vou dar as razões da minha opinião : rejeite· sol 
muito embora a re~oluçãn porém não se admitta 
o adiamento. Os secretarius da brigada da ar
tilharia de marinha, sempre. ti verão a gradua1;ilo 
de maj,res e os . vencimentos. correspundentes. 

Quando pelo miuisterio dos negocies da marinha 
se fez uora pruposta a esta augusta camara para 
se reorganisar aquelle corpo, não declarou n 
ministro (era então o marqur!Z de Maceió) que 
os secre~arios tivessem pat•~ntes militares deter
minadas, e f.!Or consequencia podi:'io estes secrll· 
t::~rios te•· a gra·luação de tenentes, de capitães, de 
majores, de tenentes·coruneis ou de officiaes 
generae;;, aquel\a que lhes quizessem dar: a 
commissrio de marinh11 a que eu tinha a honra 
de pertencer, apresentou uma emenda á [JrOposta ; 
e esta augusta c•1mara ou os 8rs. deputados 
da preterita legi::;latura, votárão pelas idéas da 
commissãn, os seus membros :ficarão victoriosos 
e destruirão completamente tudas as bases da 
reorganisação apreseutadas pelo Sr. marquez de 
Maceió. 

A commissão de marinha propôz que o secre
tario do brigada fosse um só, que tivesse a 
graduação dt~ 2• tenente e que depois de 6 annos 
de bon~ serviços pudesse oppôr·se em concurso 
ao po~to de 2• tenente de companhia com o posto 
dos officiaes inferiores que com elle concone~;;
sem. 

Estes trabalhos ou o projecto approvado pel1l 
camara dos deputados, passou para o senado e 
alli foi emendado de uma maneira tal, que parf)ce 
não assistirão ao debate nem entrárão naqu~lln 
discussão . pessoas que ttvessem conhecimento das 
classes de. officiaes que servem no corpo de arti~ 
lha ria de marinha; fez-se uma emel)da no senado 
dizendo que o secretario do corpo de artilharia 
de · marinha fosse tenenttl, sem designar-se se era 
1•. ou 2•; em lugar do:~ sargentos ou officiaes da 
secretaria que esta camara decretou bouves· 
sem em cada um doa batalhões, disse o senado 
se creasse um secretario de . batalhão com a gra
duação de 2• tenente e soldo correspondentei e 
depois disso em um dO$ artigos dn mesma ei, 
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aet·viço pnclrll'l'l entt·ar· em wncursn cr.rn or> ~:~ar· 
gontos pnm ser ndrniLLi,Jn a 2o tnn•wto do C<JIII· 
pnnhin, mas, 8r·. pro!'li·.lnntr,, rlnclnm esta nmond 1 
por ventam, qu~111 ó r:sHe f!Ccrotal'io, se ó o SI)· 
crr,tnrio do corpo ou os doR lmtnlhü,JS? N1io o 
diz: nppnrcéo umn anomnlin, qrtn ·o .Hccri)Zurio 
geral du corpil, a St~r· ln tenouto, entrasse em 
concurso no poRto da 2o trmente de cornnnnhin, 
ist" parece dínmetmlmcntrJ oppnsto no • sonttdt.l 
qnCJ ao devo dar ao p~ragrapho da lei de que so 
trata. 

Ora bom, pouco ::mtP.s de haver n nova or~n· 
nisnçiío dil brigqda este snpplicllnto Jt.Jsó .Mar'ill 
Uer?.dia, pcrsundidn dil (jttO hrwin ter no corpo 
de marinha, na qunliua•lo drJ secr···tnrio, os nHJKIIlOS 
vencim•mtr.s e gm.Ittar;fio qne thh;io tirlo tod•ls 
OS SI:U-i !llltCCe,SOI'CS, >;enrl•l oJTieilll c•/) l'll'llfÍ", 
l'equ.mm passar para. :;ecruturi ' •lo corp11 de nt·ti· 
lltaria da marinlt;t, e tendo t·•mbcm em vista, 
que a dllRpP.ito cln sncrctario dn g.overn·• t.I.ns 
ar·m;ts do Hirl de Jandro, se havia decir.lido q11e 
ti vosso a ~-:radua•;iiiJ dtl mnj•1r; o ministro dtl 
mal'inha aduJiltio·:> c <lntt·lhn por primnira en· 
tra • .tn a grnduar;:io c soldo dll Jo turwnt~, mas 
quando pr•opoz a lei n:ir.J declarou qnnl Ol'll a 
grar.lnac;:io ele~ ti) <'rffir!ial, de m:II1CÍL';I •JUC poclin 
pr•.omov~l·o a mnjr>t' on ao postrJ qu·J quizr>sse. O 
ministro da marinha niio dr:ll. ni!n!mmas expliea· 
ções nem •lissc c:ti!Bil nlgttma a rcspt•ito das 
qnalidadcJ:i pnssones rlaqn~lle o!liéial, nada disse 
dos accessos qne lho pertenci;i.'l ou a ql\e o 
supplicnute pr<J:mmia ter direitos bom funda.Jos. 

No sen:tdo p ISS·•tl a idóa dcJ rwo elle ft.Jsse 
tenente, ~:r.m se designar nenhu111a dus duas 
classes E>te hourem, á visttl de uma. lei q 11e o· 
prejudicn, apl'f:;sentn·Rfl á cnmarn dos St·s. d.•pn· 
ta•los, qu.:ixn-se d!l que pela mesma lei não pódrJ 
ter !ICC<!!:!$0, quo qun11dtl entrou 1inrn c~trJ serviço 
suppoz que havia de ter os mrJsmos vencimllntos 
c gt·adu!lçiio dos seus nntcccssiJres, pois entrando 

·com o posto do lo tenente, esperava p:H!S<H' a 
capitão e a major. 

Jo'oi portanto P.m nttcmção a. estes motivos. alla· 
. garlos pelo ~upp~icnnte qr:o a corrfmiss:io de mn

J'inha pro:lOZ qnc o .actunl socretnl'io do corpo 
de artilharia do marinh:t t·Juhn a gt':tduaçã,, o 
soldo de 111ajor, que é aqtt·!Ile de que g.,z(trão 
seus antecessor·es, ·e q :1ando pnrll o futut·o e,; ta 
camara S•l propuzet• dar ns pmvidencias sobro a 
anomalia <.In lei, n commiss;io prop•Jrá um pt'rl· 
jecto do resoluçrio que destmn u erro que veio 
do senado. 

l'~nho dado todas as expliMcões, se n cnmat'fl. 
quizt!r que este projecto . passe :'1 2a discus:;:lo 
mostrarei que c.;t•l hcnnom dcvtl ser igttnl:vlo 110 
secret•trio do governo das armas do .Rio de Ja
neiro. 

o Sr. ~::a.ia.:-Se n camtlra nchon sufficientes 
ns informações do Sr. deputado sobre esta re
solução, eu fallarei sobre a materia e direi que 
me não conformo cmn e !la; porque por uma re
so\ur;iio não ·se póde autod~nr o q1~e está ~m 
pratica, e norn o que está em pratlCa autot·Isa 
o sulrlo e a ~rndunção do sargento-mór·, qne n 
comm!ssüo entendeu se devia dar n Josó Mctrin 
Heredin., quo principiou a exercer este empre~o; 
so a cnmarn entender quo se devo dar o soldo 
e gt•ndnnçtio Jo majot· no secret!II'Í.> do corpo de 
artilharia de marinha, deve·S•l entüu f,mnar um 
projHcto ue lei, a~sim como as razões que occor
rerãe. 

o Sr. CtlnllU. 1\J:attos: -A este secretario 
deu-se o sold•> e gl'!lduaç:\a do 1• tenente, e ni'to 
vence nem tem a graduação de majt1r •. Esto pro· 
jacto niio faz mais do qno declarar achar-se ella 
nas circumstnncias de ter os mesmos vencimentos 

-quo os seus antecessores. 
TOMO 1 

o Sr. T • .!l'lo O ou Un.h., : - J~~tl snppnnlt o 
&r. p;'flRi•lPnt•J, qu, ll"la r·esnllv;i'i" do v e dcc:lnt·nr 
n •:ontnll'io 1!0 qne n!liL'IIJ:L o ~~·. deputado Gunha 
M11ttos, a snh•lr, qn11 e!lo s6 vcnc•L o soldo do 
ln torlimto "a ennl'ormirlurlo da lei nova. Ora, 
Sr·. prosirlont.ll, ncuhnmns tlll rnr.or· uma lei o ainda 
IJIIP. ~•dn vrn·dail.o elln mio clr•clnr•o quo r.sto OfTi· 
cird <lrt'IO SOl' lo on 2• tene11tr3, diz ~ómrmt~ quo 
o sor:roturio rlovr~ S•l•' tcnllnto, n dir. sorom se· 
Cl'r~tarios dos l>ntalltües 2o• tnnentr.s, dnrpti s.J vli 
qtl~ a palnvm tennntu ditncla P'Jlo sonntlo qur.r 
dizer 1• tr.monte, uma voz que os outt·os se de· 
clnriio 2o• toncntr:s. 

So nó3 confl'ont.arm0s r.stos tiLulrJs com os u11 
inftmtal'ia, vemo; qne 2° tonente {:.alferes, lo 
é tnnento: o c;>~no rarcm.1s uma •·csolu~;io p·•ra 
di:r.rw-r:•llnpeta no S~Jcrdnri·• a.ctnnl do i:orpo rle 
nr·t.i!hnrirt rlQ marí:rha .Jns•í ~faria lirlrndi(l, o St.lldo 
o . gt'Mlunr;i'Lo rll1 s:u·gent.o-mór ? - Para que h a· 
vcmtns drtr o snt.Jo c gradnnr,fio da tllll.Í•lr crmtrn 
uma lei quo fizemos rJ nnno passado? Uma ro· 
soluç;1n é simpl•JSmontc feita pnm nclnrnr uma 
!oi, c ni'ío para deRtruil-n, sendo demais ainda 
sanr:cíonnda do nono passado. 
~Ias 1liRRn o illustrú doputndo, rtue dcsr.jnvn cll.l 

tivr:ss<J a grndnllç:il) c soldo quo tem o secrr.tari,, 
elo g.JVOi'''"· das :trrnas ; po!,; er1 m'iu o dcsr·jo, 
veja-srl comt.J !!1io as cousM I Diga· mo o i Ilustre 
dr:prttad,, ó igual .o Sllcretnrio do governo dn • 
armas ele urna .:api tal an s~cretnrio dtl um C•J!'po? 
N:'io : sempre lta sua rliff,trenr;n ; não ó um se· 
cr·etario do !]Unrt·+genr•rnl, o outro de um corpo 
rio exr::rcitn? Como hovcmos ''onf.:rit· :1 ambos 
ignnes grat.luar;iies? 

D~ixon1o-nos rltJstcs argumentos Sr·. presirJ~,nLe, 
a lei para aS.$.in! diz.er f, ri sanccionada hontem, 
Jog., como :tppar·cc:c hoje um•• resolnç;io pnrn a 
cle:;truir, uma lrli rlo anuo passado? Vuto in totwn 
cu ntra a rcsoluçãrJ. 

o Sr. cunha. l\:J:a.tt~ls:- Sr. prr:>sirlmlte, 
eu tles•·java que o i!lnstre deputado o Sr. Lino 
c.mtinho me dissesse se e~te homem deve ter 
algnm ncr.esSl) ou se o pórlo ter? Nenhum, St·. 
presirlerrte, porque a lei lh'o vetl·JU. A lei só 
permitte nccesso nos scr.t·etnrios que são 2os te· 
uentes. Q; SP.cretarios dus batalhõc;; cst;io em 
melhor sitnar;;1n, pois no fim de G nonos de bom 
serviço tórn o pt•ivilegio de pns.;ar· p~ra a linha 
c o outro ue.ces:;nriamenta ltu rltJ murrer sem ler 
ncce8SO no r:orpo : o melhor ó ir para o erario, 
pOI'(JilO tem irtfurrnaçüe;~ mni bons n sou fuvor, 
III<JStt'•t qu•1 era nm rnni habil o!Tid.d e prP.tandia 
V<!t' se augu1tmtnva a sun f,Jrtuna, para isto re
qrtenm. 

O S1t. LIX.l:- Engnnou·se. 
O.Stt. Cuxm 1\I.\TTOS::::- Enganou-se. tephq no. 

cioncia, pouco importa qu~ nlle vá para o ernrio, 
pois não póde ter accesso. Em virtud:J da lei srl 
i.l grn os secrtltal'Íos para 2• tnueute, ello ó lo 
tcnent~ corno pó,! e pnssnt· para 2•? 

o St•. Li no .Oou.tin!l.:>:- Disse o íllustro 
deputado que diga en o qna so Caça t.lest!!- homem, 
pois se nchn n11quolle posto se111 p•)der tm· nc· 
cesso, uma vez que n cspccie de anomalia ou 
descuidu do sennd•l ftJz· pass:w essa lei em qu<:~ 
os zos tenentes entr·ii() em concur,;o .com ú~ c•lli· 
c i nos in fedores l'''m !iOrem promovidos a otli· 
cines de cot·pclS combatentes, ,o este sendt.J lo te
nente tt>\o ha ,{e ent1·ar com os snrgt:ntos; ma;; 
sobro o quo discon·u o illustre deputado, h0je 
me,;mo ou amanhã, elle podia prop(H' um pro
jacto onde u 1• tcnr.nte que serve de secretario 
.to corpo inteir·o 011trasso em concurso com os 
2Ps teneutes combatentes para ser promo\"ido, 
quand"' complet••s 13 aunus de bom serviço. Mas 
querer o hom·,,do membro fazel·o dar o snlto 
IÍlOrlnl de tenente a major, e isto pela lei an· 
tiga, não estou por isso: fa~a uma. emenda ou 
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pt•ojceto ,dO I'OSOlnçfio UÍ7.ClldO: IJIIO O tn t~nP.lllO 
pt'OHr:nLenrento sc·rvinrlo do Hüer·ctorin rio curpo 
inl•:íro, entr·nn't l!m ceorr,:ur·so cr•m os 2•"' tnn,.nr.,,s 
no'po~to ou grn.dnn•;irn ~uperint·; rnns nr"rn 11 rnnjnr; 
enttlo IJOI' csln c~~t:aln JHldcria o ntiuis1.ro di! r.s· 
tndo fm:c;r tlr. mnj .. r· um teuclttH·Coron,.J, drt!ri a 
coronel depois br·igadeiro, de brigndciro . 11 rnnrc· 
chnl, c cis-nf]uí l•lli\Oí! um mnn;chnl snhidu til) 
Recrctario: isto urlo ó do · ndmir:tl', nú~ já vitr.os 
11111 bri~ntleil'll se1· ollicial do sccrctarin·, pódo sm· 
qnc ainda :aconteça o mesmo. 

Proponha-se a entenda como digo, cu n appro· 
vnrr.i. Este 6 o mcm parccal', 

o Sr. r-xonan<lo. Gavalen.n1:i:- .Tnlgo 
nccessnr·io o odinmc11to pal'n snb.lr-sn qunl)s s:io 
os m-olivos qnll a cnmmissrlo t•:vtJ prtrn. •lat· cslo 
pnr~ccr, n CJL~~ llt'jn me~nw rludo para a orJ~rn 
dn diu, !lfll'n Jlll ' lll·•f' c.<clnrec,!r toún "st.:1 mnlHria. 
Uma simpi•!S .rt:'soluç:io tlesta unlnr·~za pnrec..:· 
me um patt·onuto, ó pois mister conltccct• os 
11\0 ti vos. 

Sr. llt'csi,lcr.tc, e~te J•JSé l\Inría HP.redía em 
secretni'io da bl'igada unttJS 11·: :~u ÍliZH a ld 
que f,,j feita nqui. Qnnndo t·llo Le\'C o seu di· 
plom:1 qno;; lhe tlava o direito rw soldo e ~r·l· 
dnar;:io t.lu Jllnjor, die neha\·a se com cslc dircíto. 
O JtltlliSll'•) tlll>Í •ion ·· di7.ül' qnll •!llC r·rn t·~ nentl). 
vendo CJU•l clle tinhll nraio•· RolJo, mns agol'll n 
lei diz qn.: n:io, 11 uilo se lemhra o ministro ()110 
n lei llito tt:m e!Yéito r.,troactivoJ. Pnra o fulur·n 
nfio lHtVPrá secr~tario de bl'igndn que ruio h •jll 
de sujeitar-se no que a lei -tem dcl~>nninn.tn, mas 
esta niio pôdt: c.>mprehcudet· o fJUe Ih•! é anterit~r. 
E$tC llomcm requereu h cnmara, a c .mnru mn•1· 
d011 :Í. COIIIIIIÍSStÍ<I que npt'I'SI!IltOil t•Stll J'~Solnçi'io, 

C·mto os Srs. •ICplltnd.rs u:io ·•ir:lo estes p!lpt•is, . 
podem-os. ver un secretaria onde exi..;tctn, u P.ut:io 
eu expcn.!err.i os motivos C(llO rtw\·cr:lo a com· 
mís~iio n fazer . <>Rln resolur;ito. Elln n:'io ó urna 
lei nova, ó reconhecr.r o direito a rJucm ~e tinhll 
tirado. Se .o minis~ro não . Í•!Z muito e~crupulo em 
tirnt· o <ii!·cito n quem c~tava na pnss., de um 
em prt'go cr:m ns uttril.>uições confchdas püo t.li· 
plomn on decreto quo livuvc>, ellc dirigio n sua 
l:mpplic::r, a camnnt lho dfl o qna supplícn, porque 
dá no t.lono o que lhe pertence. 

o s~. 1\J:aJ a: - D~pois que os . illusLrcs de
putados, memt..ros da commissilo, . de:riio suas 
Jtlf<lrmações vr.rbaes, mais me convcncer:i•J dane· 
ce;:si<,laJe d~:llas d ue nnta inspecçiio soltrtl os docu
mento.;; que dcr1lo motiv•' n cstn rcsulnçiio. 

Qnnndt> o illnstro depqtndci qnc primeiro deu 
a illf.n·maçilo expoz quo o hbjccto · princip:~l t! :1 

resolnção ern soccoucr n este recont!ule quu niio 
podin tt•r tlCcesso, parccotHne, íperdôe o illuslro 
deputado) quo mais se altendeu á pessoa l!:l!ti· 
cular úe Jusé l\Jnr•a Hcredin do que :'t gr·:tuunç;io 
extinctrL do secrcwrío,julguêi IJUe se ntt•mdia n pL'C· 
juizo~ particulnn:s, 11111~ 1h·p•IÍS qne o illustro 
devutudo dtm a sua infúrmaç:io, o ubjecto JlliH.ICJu 
de f•1ce . e então jiL se apresenta o supplicanlo 
~:orno verdadeiramente pr·ejudicn:.lo o csllulhaJo. 
Eis-me indeciso c pel'plcx., como rcsoh·er-rull, 
nmbos os íllustres deputado!! merecctn iJ1toir11 fó, 
porém n qual delles hei do act·edit:n· 'l Portanto 
sem documentoi não mo pusso decidir 11em por 
uma po.t·te nem vor outrn. 

Q Sr, n.cbou(':a,.:- Eu qnizorn umn dccln· 
raçüo . muito catcgoricrt dos illusLt'O" Uf)J!tlln•los 
da comruiss11o, ou então quo 'se lósso o decreto 
da nomeaçcio do supplicnntP.; se flli C•>tn n SÍI11pl•~s 
espectali>a cnlllo n l'd:iO!uçilo nrio tem lugar, 
mas se estava dll posse do .quo lho conccdd n 
resolução .é justa c nr.cessarin, purquo a lei uãr> 
o póde espoliar daquillo qrte possuía. A resolução 
é qu;\ndo uma lei go::ral unplica com o ir.lerefso 
de urn individuo, então n resoluçiio tem n de
clarar que a lei geral não o comprehenlle, porque 
ae o comprehendçsso tinha acção rctronctiva. 

Qncriíl qnc RC lú;sn o dccl'alo dn nomcnção Jcs:5e 
lrumem a secrc:tnr·io. 

o Sr. J?o.nala. c sou..:n.: - Etl vüto contrr. 
n t·~solnr;íio po~rrJUO o .corpo l<'gislnl.ívo nunca 
<lnvo ~nlflll' flln t!i:·11ito ui\ pcsson. So entenrle 
qrt•J osttJ . hourcm sofTron por cansa dcssn Je:i, 
fnça-~o umu outm .lei quo estorvo os mnlr.s qnil 
r.sto ho111o "' s"ll'rc, pnm qun os ontt·os uilo . sof· 
fnin ; nisto conconhr mns fazer o corpo, ll'gis· 
Jntivo urnn lei especial, nã, po~so concordar, uôs 
n;i., f,r7.enws grnt;M c esta IJI!est:lo ó pnrticultll' 
o rtfio sol.>re 11111 mal que tndos solTrcm. Por esta 
simples l'ftZiio vot.J CIJJitra n I'Csolução. 

O Sn. llor-r.-INilA C.IYi\T,GA:O:'rr leu o decr·cto e 
nmis papeis rclntivus á questão. 

o s .... :n.ol.>otac_, ... s :-Pelo q!Lo ncnbo dA ouvir 
vot•> contra n rcso:ur;iio; acl1o que o supplic,,nte 
tcrn 11111iln nrz1io, 111as fAlta-lhe o direito. O ~up· 
plicant•l uprcsenta n sua cnr·tn de pat.:nrtll e tem 
dcmonstr!\do quo lhe flli concedidn a nomeAçiio, 
com n clausula de te1· R graduaçiio e soldo qn11 
lhe competir; e qnal é a que· lhe compete'? E' 
a qull se tllm declarad•> corrtr·n o que quer a 
resolução, por quu diz, n grad1tnçào ll . soldo que 
ll!e C'llllpctn·; ~upponharnos a lei dizia que se 
lhe ucSS•J mainr sohlo e maior ~rndunçrio, o recor· 
rcute podia olizcr, n minha pnLPnte JJinnda dar-me 
menos, lr.g.l, 11:io p01sso . rccel.Jer 1 Portanto clle 
prJrcel.Jia tu1lo iiH:ralmente; qunndo se lhA con· 
c.:dcu .foi em confurmidlldol da lei. c n lei não cliz 
graJtltt<;:io, e ~1)\do rcspet:Livo aos ollicinas, q11e têm 
servi•io este mesmo empr.•go; mns diz com rcfe· 
roncin á l~i. 

Ora, clla dt\ menos, por consequencia não ha 
rn7.:io p·rra rpw se digil, a lei implicou co>m o _seu 
interesse. Nó" pois n:io trnt:lu1os do agt·acutr, 
aqui tmta-sc de !lat• o que é de lei. Vot•> contra 
ll•l't!SúlUt;àO. 

o Sr. l\lqJ:"tinJ Franci'!loo:-Tu<io o que 
se tem nlleg.ad.j me induz · n votar contra a r.esc
!u.;i'io. Primeiro por que clla está mnl concebida: 
existe uma l•li· qu<l t.let~rmina o que devem vencer 
esses sccrotari,,il d:l brigaJil da mnrinha, a qunl 
tliz: compete a fulano tnnto (não Rei quanto). 
H<lnve ollservnncia da lei? A resolução a tomnr 
é o\lser>nr o g . .~vcrno a lei porque lhe não 
cllmpcte .dar grll.dunção de tnl pntentd; e conce
bi,!,\ a questão por este lllJo vot•> contra a reso
lnç:io. 

Qunuto no qttrJ se tP.m :wnnçado infclrimos em 
primeiro lugar <(lle cs;;n nome·rçno, ou imita os 
decretos nnLig.Js que naua declnriio .de que cos· 
tumaviro V•JIICt!l' ete., ou ent:\o no tempo rJns3ndo 
nada ltnvin tlol determinado plll'!l tues espregos, 
era o que o monnrchn quer1a c ainda o vemos 
ltnje. Uons~guiulclllento cmquunto P.sta cnmarn 
não conhcc.:r so IH\\'Ít\ ·let •1ue . fixns:stJ o soiJo 
e grndu .• r;;'to de major para . os se.crctario~ rln 
bri~nda do mnl'inlt.t auLtgtl, emqu,mto não fór 
dcmoust•·ado que este hom~m foi !Jilg•J (o quQ l')iio 
supflo::ho) pelo neto do dtlcrcto do t!Oltio que lhe 
competir, 011 suppnnhamoil mais que cltist!i, llli 
determinando ao secreto rio da brigad 1 n pu tente 
do . mujllr, tornn·He ostn L'csuluç•io inauequiJ.da. 
Sr:t·in ue~.:essario ou r.ru lei orJcnundo qull ~~sn 
ILtllCrior llào) compl'•lh•llltlll OSlo SdCfQllli'IO por ISSO 
qno n:io . pódo ter cllorto retrunctivo ; mns n rt!so· 
lut;i\O Ú Cl11lll'a 1111111 lei qtlO 1101 rC!lO• 

o 151•·· cunha l\t:atto": -Eu jl'L disso. que 
mo ó imlilf<ll'llllto que c~ta ollh:.ul Lenha u grn
duaçiio dt! muj .. r, 011 n do 1• tenont<!, não . cntrotl 
n·llli patt·onllt•l <la miuha part~ . nem da lllOUS 
illustr~ll ramaratlas da commissão. 

CoJmO o Sr. deputado quu 11cubou de fallnr d .. e
seja sabe•· se exi:;te lei que fixd o solclo e grntil!~t;ao 
dos s~cretarios da. brigada da mnrinlH 1\ntrga, 
dir·ll!t~·hei, eXititem duas. O secretari•> da brigl!da 
tem · muito a trnbnlhar, el!é :u!lüo do erario, Sr, 
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presidente, clondo snl1io tnmbem o socrclnl'io 
do govor·no das nl'mas, com n. tliffercnça rle que 
~>sto pótlll entrnr no ORlado mniCJr o o on lro não, 
pcrclo o nccesso mílilnl', tem nnicnmP.nte n sun · 
A'J'tulunçii•J : en não ndvoA'O n cnn~a elo~ to ho111em 
Acnão pot· ·quo VE•j·• não lho dnr nr:cnsRo a Joi 
em vi~··r, ·no passo que o sccJ'etnrio de batalhão 
pôtlo ter nccos~o. 

So csln rcsolnçiio fôt• l'r.jeitarln tnlvcr. n com· 
missi'io apresente n~ projf"cto rlo 1'CB11luçi'Ln om 
oue se ernllndfl a lei quo foi pul>\icnda n. li> de 
Janeiro de 1827, poi('l é injust.n nesta pnrlc. 

O Sr. V•lsonnoollos:-Volo contra a re~ 
solnçiio o niio sei mn que lei Ro funda. 

O illustro cleputqdn dis~e qne hn duils lei!' R(J\Jro 
Aecretnl'ios ntc., P.U lhe pllco escusa pnrn. a!TiJ·mm· 
tncs leis não cxist.em . . CreotH;fl um bnlalluiu elo 
briA"ada parn o T31'11í1il, e soA"nndo .a minha !Pm
brançn esl:\ npprovn•lo pel11 l•lÍ de 20 dP Outnhl'n 
rle 1823, q 11e sanccinnou totlos os netos aní~s 
.feito!! pelo A'nv~>ruo. DP.pois da instituição deste 
batalhão em 182G, l')llnnrlo so renni•·iin na capital 
do imperio os deputados da 1• ll'j:!islutur'"• o 
ministro cln marinha ·creon a bl'i~nda . dn "'Arinhn, 
niio estabeleceu ordP.nndo~. Como r11tiio so diz 
ha rlnllS IP.iil que fnvol'ecem o !'Upplicante, s~ 
e~tavão rcvogadns por aquella que creoa este 
lmtnlhão·? O ministro lln mnrinhn niio pndín em 
26 fAzer rnviver · 11ssn legislação f·xlincta pc:la f! O 
23. Essns lei:~ exisLiiio para a brigad11, mns r·lln 
niio axiRtia no Drnzil e forão rov•IA'Ildn~ em 23. 

Demais não cntrmdo que ascrnptti<1S siio estes: 
pnm outros diminnem·sc ordenados, o a est.o se
nhor ha dl) attender .. se á pnss•l em que estava! 
Diminuío·se a distrihniçiio doi! desambargarlore~, 
pNhíbio·Se a cxpoJiçiio do provisões de casa· 
mentos, todavia continuem 11 perceber porqno 
esta vão de po!lse I Só pnra este homem far-se·ha 
excepçiio? Jul~o que a rrsoluçãn, ancarn·so em· 
bora por qnolqupr dns f11ces, ó injusta e não 
devo ser opprovadn. Se esta camnr'a lamenta o 
tempo que lie perdP. com os .consc:llin:- ~r.rnes de 
província, comqunnln mais rnzão lnmentnr niio 
deve desper,der tempo com nm negocio dcstn na' 
tut·eza I Voto contra a resolução. 

o Sr. Hollo.nda. Cnvulcnntl:--"0 illnstr·e 
deputado que disse votava contra a resolução, 
objeetou não ~e•· esta a formula por quo o indi· 
vi duo tive~~o direito postcriol' . á lei qne deu a 
A'radunçiio do primeiro ttlnentr, mn!l n cnmnra rle
ve•·a dizer, a lt!i de tal n:io comprPhendu o cnso 
tal: ora, pP.rgunto, quando ist11 devn s~r assim, 
qual n raziio do n1io se fa?.nr e~ta omondn s·o 11 
i Ilustro dP.putado nssim o ou tende? N'fio se di~a 
que lument,.rno!l perde•· o tempo com nm ne:;:ocí•> · 
particular; V. E:t. foi fJUP. o deu pnrn n ot·don·, 
do 1Jia, o obrou como devia. 

O Sn. PRESIDESTE: -l\[e~mo porque ha tnuilo 
pouco que dar para a or.lem do diu. 

O Sn. V,\Scosctu.r.o~: -Áccre~co mnis, St· .. preRi· 
dont•!, quo o J:tOVerno solicitou umn c!Pcisiio da 
camnra ~obre 1st••, o 1\ camnrn compete·lhe rcsol· 
ver clostn ou daquella mnnoit·a. 

Achando.se a rnatnria su111cientemente disculirln, 
o Sr. oresidento püz á vutaçiio, e foi rcjeit&da 
a rP.soluçdo. . · 
. Entrou em discnssi'io n resoluçii• amplinndo o 

rrgimento dos salarios do officio de s r~ddor quo 
11ctualm•mte so obsenn nesta curte, pnra ser ob· 
servado por todos os municípios. 

Pedio a palavra, o disse 
o Sr. 1\lnlo.:.-...Ea teria a fazer um rcque

rimentó a respeito da outra resoluçiio, porém a 
cnma1·a niio attendou a um que já fiz, e por isso 
dispcnsar-me·hoi agorn de o fnzer; todavia por 
falt11 de informações e outras razões, opponho:me 
a que passe P.sta resolução, porquanto aiuda ha 
pouco tempo qne se acha em (•xcrdcio o rrgímcnto 

dos camnrns mnnicipao!;, oinclu nãn tiverüo tr.mpo 
1lo o desempenhai' e jf1 fJttcrcmr•a empcr.õlos. 
JCslo n~gllcín ó dn lHtt·ihtd•;fio das camnra11 n'm· 
ni~ipUi!!', urdxemcrR quo cllas com libt':l'd>lde o com 
Lodo o cnnhecim•mt,, a esto re~pr,itn, indiquarn nas 
suns post.urns lnrlo quo ó conccJ'riiHJlll nos nferi· 
lln•·r.s da m•m•lÍJ'a quo ontandcrem, quo estl's 
l>flicio:; rlr.v:io ser P.XOI'citndos; '\'amos r•ÓS tm· 
lnnrlo do quo é I!Htis pertencente ú a~semuléa 
l<'~islntivn. 

Niio so off .. t·cconrlo mpi::~ quem fallnsse sob•·o a 
mntel'in, o Sr, pl'osidonrla procedeu á vota•;ão . o 
fui I'C·jcítnda a 1• ro~oluririo. 

P.assnn-so n discutir n rMO!JHiãO pRI'Il fi1:arem 
J'P.rnitlidos no negociante Victol'ino dos tia11tos 
]?orciJ'cl os direito~ do cnli'ada rle 110 csr~r·nvos 
uovoH, importndns d!l costa d'Africn nn Bahia 
em lll23, que alli lhe fallcccriio nntes do ven· 
dirlos. 

Pedio a palilVrn, c disse 
o ss·. <::ustl'o Alvuros: -Julgo que esla 

r·r.soltJçi~q !leve ter a mesma sort11 da prP.cedente. 
'!'orlas os negnciant~s que j;e tem arrisca•lo a 
mott•!l' escravatura no ,J3razil, têm sempre paA'o . 
o~ dirc.itos de cntmdn nn occa~ião dn. contag~111; 
c: como entiio se lw ele fnvot'P.cer tiio plenamente 
a um n~A'ocínntfl, porq11o Jlu~ morrerão os escravos 
depois de despni!ltndns? Nrlo acho igualdade o 
pot· isso VfJt"' contra a rcsoluç:io. 

Q Sr. l\:t,•Jn:-0 ohjecto desta resolução ó 
tão extrnol'dinnrio quo n"iio podia deixar de ter 
IIIIHJ. tazãn muito particular; mn~ como uestn 
camnm não exi~tn neuhurn dos mombros fJUé a 
as!ligJJarào, excepto o ~r. Lêdo, se clle !'ão quize~· 
informar o dar n razao de· tal resoluçao vutnt·et 
contra clla. 

J~ntron no saliio o Sr. A . . J. do Moura, ás 11 
horas e ·meia·. 

o Sr. ":\Iarti•n FE"anciscr>:-Esta resolu· 
çiio, Sr. prcsidonle, ó como muit:~s outras fJIIC 
nqui têm nppnrecidn; en .. , implicn em contradicçiio. 
DoJ que se trnta? De di1·eitrl:!r de entrada de ,::t•l· 
neros dA mor·cndorias etc.; . o o que temos. nós 
visto? Aquelle que pagou, pagou; e nq~elle qttA 
n:'io pagou, dev11 pagar·; por ':onseqr~cn~IR, pagn~ 
direit ... s d•J entra•Jn o dcpots revindtcaJ.o!', o 
cousa nttnc·• vista. J.e~islnr para destruir direitos 
de entra:! o, is~o entendo nu, mas rP.sol ver qut1 
se paguem, . não possn conet,ber, o sen1io. façamos 
uma pnrídn1le: supponhamos um negoc11111te quo 
despacha uma porç:io do fazen•la~. mnn•ln·ns pnra . 
cnsn e talvez com lllnis alguma justiçn, tem a tles· 
graçn ele um incendio, devem se res!ituil' os díreil~s 
q1te ell~ pagnt~ ~ Seguro.menl~ nao, po~que ~"'! 
!linislros do of11cro do commPrcro~ 1\ius dtz.se, r,,l 
em circnmstancias -quo ·.; n. Bnh.iJI...estnva invadida 
pelo inimigo, quo os eSCI'.'\vos morrl!~iio po1• cnu.sn 
dn glnrin dus netos dn md~peadenctn etc. MUlto 
bem. mas pOl'A'IIIlto, u l\Iudeim estava como o rato 
dn. r •l>uln no c~ntl'o du montanha? Por ventura 
ignorava niA'umtl peason que_ o r!lto estava no 
crntl'o da cnpílal? P.Jrquo •·nzao POIS eRse hnmem 
,,ntra com o seu barco parn a Bahia? A Babin 
éstnvn tomada, hnviu enli'io um ·hlo•!neio, n A'tterra 
existia, porque foi este neA'o~innte levnr o~ s_eus 
escravc.s, niio sub1n que Jun·ta pagnr os dtnlltos 
de cntra•la? Tinha os meios do se escapal', podia 
il• para o porto de S. Paulo, ou P!lra qualquer 
porto podia vir para o Rio de Janetro, para que 
se roi metter debaixo do cutello, expór·se á des· 
gt':lça t1ue então sotrria a B~bia '? 
· .. Nüo vejo um Indo por anelo ainda se c~;msidere 
esta reso!Ltçno nttendi vel, ellll traz com!llrgo l11llll 
pequena suspeitll ele pMron11to ao neg•lcilmto qw~ 
requer. 
os~·. ~cbou<)ns:-0 Sr·. d!;'putado produ· 

zio um nr,mnent•l de nlgum · pczo, mn~ quo mo 
pnl'eco mio t01n nna\ogin. Dis:;o o illustrc depu· 
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tado que o pt·lirwielnrio doa cscrnvll~ rlcvin t.11· 
sc~ttidl> pnrn u Bahia; mas o com1nnnd:tnta do 
navio tt'<•uxe os escravo~, ll nprCS•111t.<•tl·So na 
lhhin u'um t.cmp > em quo fi cíJudo I!Sinvrl 
sitindn, r,tclo quo 111ill compromntLe o propríctat•io, 
o fact•J refet·c·SO nuicnmento ao estado do guerra, 
no e;;ta<l" da consn, pois os escravos undt\ vali ;io, 
o prc.pt·ietario n i o rJuiz dospnchnl·os, o !HJ a n\ftlll· 
de~t\ os llo;padlllll f,Ji n nruitrio suu. Por COIJS<l· 
quoncin qttando se veri!iqu11 que o:;t~s o~cravos 
m •rrer.io por cnusn do cstad•> em q uc H e achava a 
Da!Jia, (HU'eco que ulgum11 justiça ltn para quo 
passe a reiiolnr;no. 

O Sr. Pir·o,; Yl'ors:-olt•::~.: - Estll ne~·>cio ri 
f,tcíl <nn so d1lcidir, os I:Sct·avos morr~nio ·~m Uti· 
lídnlle pniJiicn '? Nlio. Estl) nr·got:Íilnt~ dcspacilott 
estes escravos no.;; s•ms nrmazen:-~, o 11111rr~rã.q 
pnr fot!la de nlímentns, ou por otltt•o qual.ptot• 
motivo, mas tudo isto s lo sinistt·os d•> conJmerci•J, 
portanto a rcsolur;iio 111io vale nada. 

o Sr. Llno Coutinho:- O negocio m~ 
pnt·ece muito simples; pr.rguntu-se, chn((arão os 
pretos com viJu á nlfande~a ou não '? Ch•!gariio, 
logo, pagão os direitns. Qun tem o govcmo quo 
nus nrmnr;õcs morressem 30, ·10, ou 50 pt•etos? 
(~ue tem os dir.;it<lS com o~ pretos que mot'l'•)IJl 
d(•pois de despachados? Ent.iio se nós f•ll'mos 
ussim um negocinntn desp .cha da nlt'andcga uns 
f•ll'do::~, ~;!llb:ll'co-os o bnt·co vai no fundo, ter;\ 
direito o n~!-(nciantc para exigir os diroitos (!1\c 
JlOgnu? De certo quu não, tl S•,rte do negoci<>. 
Portanto opponho·mc á resolução como incom· 
pativel. 

O S ...... Robou<':as .: -A ro.ilolução P. mui ,:;im· 
ples 1111 v.wdado, mas talvez não su esteja no facto 
das razões que ti verão os Srs. deputado,; da com
missão, e segundo estou iufurmado ucho a reso
lução justa. 

O supplícnnte dcsombnt·cou esses escravos na 
Bahia, o. teve de os receber no tempo da gullrra 
com os luzitnn'JS, corno porém o supplicnnt•• niio 
tiuha alimento para os sustentar, propóz {, al· 
fanci•JÇ(a se queria l'eceber em e~"<pecitJ os direitns 
quo ell•J não podia p~gnr, pot·qtHmto os escravus 
nüo valíiio nada, mas a alfanJcg•\ n;1·> acei toa. 
Ora, porque morrenio os escravos? Por cn1:sa da 
guerrn, p~la causa publica, o se se verificar que 
este ó o facto, elle uiio tinha com que pn"nr 
senão com 11 especic, (se gente é c:;pr~cic} e sup
pOIIdO qu•J escravos s:i.l especies na alfandega nüo 
quizeriio receber escravos em. pagamento; os es· 
ct·avos niio vnliito nada para o prnp~ietario, antP.s 
fui um onus porque fe~ de~pr•~a <ltn os enterrar; 
por conscquencia se isto ó assim, corno e:>ttJ 
homem ha tio sct· o1wra.!o em pngat:.!;,S,'ies.direilus 
pelos osct·nvos r1ttC mon·cr:io pot· motivos nacio
nacs, dcpendentP.s dn causa publica, da ~Utll'ra 
da naçiio, da gloria nacional'! Uou,.,gltiutouumte 
a vel'ilíctll'·Sts este factu, a resuJu.,iio ó fundada 
em justica. · 

O Sr. JU:nrtiJU. Francisco : - O ~uppli
cante ol!ereccu os escravos em puganumto, o diz
se que so niio l'cceberiio ; mas d1reilos pugtio-se 
em dinhoirCl: os escravos desemhnrcar;io e pns
sarão pnt·a casa de sou dono; log.J, clle 6 obri
gado a pagar os direitos. 

Digo mais, devh esta camara rnultal-o so pu
desse, porque esse humem rompeu um bloqueio 
bem rec•mhecido no paiz onde ell'! habitava o 
no qual pretendi .. ser cidadão brazileiru. Portanto 
contemJJiaçiio nenhuma se oiferece para que passe 
uma tal resoluç1io. 

Julgando-se a materia sufficieutementc discutida 
não pass1.1u a resolução. 

O Sr. l\Xnrtilll Fra:nclsco: -1\!uitn dif
feronça !ta entre declaração de garantias e uso 
de lias, do facto que uõs na c"nst1tuiçllO vu vimos 
!aliar de gtH!lntias, qtHro dizc:r r}\Hl t.ós S•JUtos 

. ci,JncL1os por 11it·aitn, ptll'~m hn !oi quo do valor 
a oGLIH gat·ur.tía~ ? N:io, nó3 HOillOi! ci,Jarltios 
por dirnito <J cuitLintwmo . .; n SOl' escravo:-, o~ l'Ci· 
tomdos ex.•ruplns nas (ll'OVÍncin~ justilidw minhu. 
nssot•,:ã:'>, ll•Jnhuma :,:al'ILntia in,lívidtl:ll ó nbsct·· 
vatlrl, este CI'I'O tem sido tillto do qnusí ti) das ns 
nn,;ões, c tom moviclo o silencin d~ to,lus os le· 
~islad•H'Cs, não sei se filho do ntT.:rro (n;io muito 
lotlVtli'CI) do systemn flltti~·J. Uatn só n~sembléa, 
a. nssmnblú,L c<~nstit.uínta úe .Fr!1111;•L fui a unicn 
rp11l na C•Jn~LiLuk;io da<.lll fixou lngt> penas aos 
iuft·n<:t•wcs das g•rnntí4"' riu povo. 

Inllunmado rto mais justo :unor dtl meus consti
LIIIIItes, julguHi <I<JVHl' 111~11 dtlt' c;;tus garantiu~ do 
clit•cito, o d1J facto ri o l]!ln cu pt'IJtenuo faz,t· uo 
prcscntc projecto quo t~ulw a h·Jlll':l de uprc
!j(lntiU'· 

::>l]ndo enviado o projcct.) h. mesa, o Sr. secrc
t:l!'io pns:oou n ra:~:et· u lcitum nos termos ::~o· 
guintcs : 

P!lO.TEC'l'O DE LEI 

Sou1·c a lioc1·clacle civ·il 

rr A assemblóa geral Jcgislntira do Bt·azil do· 
crct11 : 

cc At·t. 1.• 'f,,J.\ e qu·Ll•]ner autot•idade qnA dis· 
trahit• um cidndiio de seus jnizcs natul'o~es, fazen· 
uo-o julgat· p~r juize~. alçadas, comu1ts:;Õcs etc., 
csp ~ch1es, S•!r•l suspensa por tres unnos do. em· 
pl'<!g.> f)llt} exercia, stJnÜ•) o 1lito emprego vit~tlíclo, 
senrlo porém aa liúitttm, ficará inhabil para tres 
anno;; pum exercer esttl ou algltllS ontms, seríl 
dernai;; desterrAd•> àut·unte o mesmo tempo pur~& 
fóra do lugar e pr.•vincia da sua rMhlencia, o 
pllgar:l de mais á parte lesada .J.OO# em reparuçã,> 
do uttentad,> comrueLtído. 

" Art. 2. o '!'ou o e· quulquet• juiz ou official de 
justiç·1 que der, nssi~uar, t:Xecutat· ou fizer exe
cutar orclem de p1·izrio contra qualqtt•11' cidadão, 
pelo mesmo crime de que já Stl achar solto o 
absolvido em virttt•.le d<J uma senten,;a legal, 
sorl1 por don.; annos suspenso d•J cXHcicio ao sen 
lugar ou <~fficio, c desterrai.lo para. f61·a dolugnt 
de SU1t resir.lencia, e ptlgat í1 de ma i~ ao cidadiio 
lesado 8,~ por cad1\ du1 de prizào íllegal o at·IJj. 
traria. 

rr Art. :3.• ToJo e qualquet· jniz ou official do 
j usti1;a que entrar on fizer cu trar do uoiLtJ na 
casa de 11111 cidarliio sem seu consentimento, o 
som sor pot· motivos da. inundnçii•l ou inctlndio, 
e mesmo rlc dia 11tio sendu parn prizii•• por crime 
q11A mereçt\ a ptmn u\Limn, ü\\ immcdialu, ou 
a11lictiva, ou infamante, e pura dnr busc·1 em vir· 
tutlc de mandado legul pura <1 dito t-fi'uito, pngará 
no In caso .JQO# c no zu :ZOO#. 

«Art. ·.L • Ao dono da casa assim nss11lLnJa de 
noite é prmnitlitlo defllntler a entra•Ja da dita 
c:lllú, c a~ pancai.la~, fdt'idas o mesmo mortes 
feitas pat·u r~pullit· tlurant 1 n noite a ~:scaluda ou 
an·outbamento dos ccrcadl)s, mut·os on P•Jrtas da 
CtiSI\, quat'los habitados ou suas dept'ndencias, 
serão reputados como fcitus em legitima defesn, 
e po1· issu n;io criminosos. 

cc At't. 5. 0 '!'odo e qtullquct• juiz ou üillci•ll do 
justiQI\ que prenrter ou fizer pt•endcr qlwlquer 
cidurl:lu, sem culpa formada Cõra. dos c!>HOS de
terminados na lei ; e nestes dentro da :H horas 
contados du entrada em priziio, ::sendo em cida
des, villas, lu~ares ou povoações vizinhas ·do 

·lugar du resid~ncia do juiz ; o nos lugaros re· 
motos dentro do prazo de 8 dias, o mais tardat·, 
não fizer constar 110 Rio por uma -no tu por ellrJ 
assignadtl, o motivo da prizão, o nome do accu
sadur e os .das testemunhas, se as houvt>r, ser~1 
suspenso do exercicio do seu lugar ou ufiicio pol' 
tsspar;o de dois annos, e pelo mesmo tempo re
movido pura fót'Ll do lugar d'.l sua re,;id~ucin, ·e 
pa~urá de mais á parte lesntla 8,~ pJt' carla diu de 
priztio illegnl e arbitraria. 
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11 At·t. G.o ToJo o qnr.lquct· juiz que mcsrno eom 

r.nlpa formada fil~·n· con,Ju~ir o t•éo á prí7.1io 1111 
neJla O COII .•Ili'VIII' 1 l)ll"lldl)' j{L prCZII, I'CCU~unr)o 
Hnnr;n idou1~1'L nns cnsos r·m qnc n lei n ndrnítt,l, 
A~rt\ coudemnndo {ts mesmas pHnUil d•;cllll'ndas 
no nrLigo uuteco,J cntr!, e pngnn'L nlóm uislo t\ 
pnrlo lcsnda o dobro do YtÜ•Jr da !iança rccu
~1da. 

<r Art . 7.o 'l'otlo e qunlque1· jniz ou offir.inl do 
ju:.tír;•• que cron•luzir 011 fizer conuuzit• um cidadiio 
1í qurdqu~l' das pt•izõos pul>licns, tHHil St!r o com· 
pauhndo de uma nruem pot• c·s,~ript" du mesmo 
juiz quo •leclare os mo ti VtJS tln pri~iio, sal v o no 
cnso tle !l.tgranle •lelictn, Hm'L sqspenso por doi~ 
nnno!l do .,xet·cicio dn seu Jugnt• ou ,,Jlid,,, o 
durnntn o mesm" tompo tlcst.,rnulo para fóm do 
lu~ar da snn resíudncia; <! pagani tl e mui il {L parto 
olr~rHlilln SH po1· c;1ua dia Je ptizi'io illcgal c 
arllitrar·in. 

cc Art. S.o 'foi],) o qnal'luP.r cnrccrdt·o que 1'•1· 
ceber c retivct· um pr!:zo seni a merwionadn ordem 
pr1r escript••, a qunl dev•:rtl . ser transcript:l em 
sem . livro de registro ; ou qnll recusar npre
sentu!.o nos RCU~ ~:migor; c ttllt'cn los, qunn.lo pru·,, 
i :~to não tenh11 Ol'UI!III ue l ~ gitima uut,.•ridade, 
~orá condcmnado llllS mtlimn~ · pP.lll\:i dt!clnrada:; 
no nt't. 7o, 

ci Art. !J.o Toda e qnnlqner autorídndc a quem 
a lei não dá direito de priziio quo Jor, nssign tr, 
t·xecutnt• ftU fizer exccut•H' a ordem de prender 
urn ciflad!'io, salvo· no ca:;o do llagrante delic:to, 

· será clestituido do . cmpn~g,., ou posto quo occtt· 
pava, o dto,::t·adad" pot• . tres nnnos para n pro· 
vincia cb ·Ril) Negr.), e pagará nlóm disto n pnttc 
oll'cndida SI$ por cada dia da prizão illegul c 
arbitraria. . 

u Art. 10. Toda o qúnlquer nutorid;rde a· quam 
n lei dá o uin:i to do prcn•lt~r e l'e!:eber prezo.-, 
so fizet· conduzir, cu11duzir, recob~t· ou rcti•1•~r 
qnulqnct• prezo em l.llll lugar de riAtençtio, 11iio 
~losi~n,,do pablíea e legulmerrte, sollreni a pena 
unpustn p~l" art, 7o. . · 

« Art. 11. '!'oda e. qnalqu.::r nntoriJnd•J a nucm 
n lei niio d!l \ltrcito de prender, se llí~t · r 'con, 
duzit·, cumluzir, rcCtlber ou retivr.r ·qunlqu~r prPzo 
em 11111 lllgnr de detençii••, niio Jesiguudo publica 
o legalnJCnte, scrtl destituído do emprego c•u posto 
qno . occup!IVIl,.e <logrnun•lo por quutro annos pnrn 
n pt·,;rincin do Rio Negro, e pagnrfL da mais 8H 
por cnt.l.• !litl du pt'IZtio rlh·gnl o urhitrnl'ia. 

«Art. 12. Se 1111 neto du prizi'io illegnl, o. preze 
ou . ucttdo fól' amençado de 111orte ou snictto n t•1r· 
mentes corplll'llCl'l, a aut .. ri ·hdo quo isto ll::er ou 
IIHIIHinr f.o~cr, alt\111 dil pngar {a purtn lesndn lüfl 
por endu lli.n, s••r1\ conu•:mna•lu n.J.\ nniiO:i . Jo 
ilfl).ll'cdo . pna·a o Rio Negro e llcan~- fr'ilrubil para 
todo o qnnl•Jil ' r cmJH'ego. 

11 Art. 1:1. As cnmnrn:i municipncs ll juiz!ls de 
JlR"- orn cuj11s dislrictos tiO tiw:r•:rn cotmucltido 
dcteru;üo11 illcg.tes e nrllitmria•, o que recusarem 
ou tluixat·mu ~o deferit• t\~ reclnmuc;õcs legnes, 
pnrn verillcnr as diLas det.cnt;ões illegnn>< o urbi
Lt·arins, C'll nas casas de.-Una<las pat'll priztio, ou 
cm outra quulquer C11sa, e uiio pruvnrom· qrlo os 
denunciariio ao presiuente da província, licuráõ 
inhnbeis para todos os empreg.Js publicas e . nlío 
poden\õ se1· jurados, t~stomunllas, tutores, CUI'Il· 
dores, excApto de seu:> filhos. e nem t•·az~r· armas, 
o pognráõ de mais 110 prezo 4H por cada dia de 
prizno. 

<c Artigo unico. 1<ic:'io rel'os::ndas todas ns leis, 
alvarás, d~cretos ou resoluções que em .todo ou 
em · partP., possuo oppõt··se á presente lei. 
· « Paç<> da camara, 17 do !IIait.l Je lf~;JO. -Ri· 

bei1·o ele And1·ad!l. n 

O Sn. EnNESTo : - Peço n · urgencia· deste pro· 
jecto. 

Sen•lo apoi:1da entrou, em discus;;üo. 

o Sr. 1\Iniu: - E•• não · assisti ao principio 

dn lr. itura do projecto, ma~ pr:lo qnc . ouvi, me 
ptll'CI:Il lll IJIIIOIId •tS 110 codii(O UCJ JII'OCiiS>IO criniÍna!; 
pnt' is,o podta Sfll' r·cccdlitlo c:omo cmentlns e I'O• 
wt::ltul'·SC ÍL t:omnlissfio quo c,tl\ er~~:nn•egada dcata 
oLI'U. 

O Sr. ~'\Iartiln. I~runcl"<.:o: - Niío vi 
ni1Hla o codign, tuas o (jlle uigo ó qno ó neces· 
snrio nmn !(•gi~laçiicr ató no nppnrecimcil lo c np· 
pr•.•vaçiio d11 cudigo, porque rucoio qun npr. zar de 
t11dos os c:~:~r.,rço/i elos ·: çnr;arregndn:~ do cndigo, 
tnl vc:z n:io pnssn nppnrcr.er IIP.tila t> essiio e eles ta 
s•:ssiio nt~ á úutnL rnuitiJs citlaJlios l\Jrn qu~ soffrer. 

o Se·. r ... tn <> Coutlnho:-St·. presidente, 
r.u ct•ui•> que !ta urg.wcin. E' pt·uciso haver lei, 
como dissA o uobrc t.leptttarlo ltl,ltot' do projecto ; 
utú hujo ~ó in nmnine tem(),; líber!lade. 

E' certo, ::ir.· presi~eut,,, q11e em tod ·1S as pro· 
vi11cins do ímprJrio corrhucu·SO a palavra con· 
stítui•íiio; mas quando ' rHLS ddadcs pupull)sns se 
viulüo ncintcmeuto tddns as gnrautin~, o que l!erá 
nos ~ct•lões? Alt! Sr. JlrO~iJcute, ainua h ·• dias 
contc:i o' quo me sttccc•lcou em uma viagem que 
fiz no sP.rtiio da Bnhin; cu líz ver qne o despe· 
tis mo alli se acha n<> sr.u nuge, cn la c11pitão· 
1116r é um uach{,, . 11111 sultão; unlla su cruhec:e 
da constitui•;lio. Logo, pois, Sr·. prcsiuento, cui· 
dernos snnnr tautos mnle:<, pnr11 isso. nos nc:lanrnos 
aqni cCt ngrP.gndos, V<!jauws so é p.:tssivcl tornar 
rnelhor n lastimosa situação de larttos cidadãos 
brazíleiros. 

V v Lo pda urgcncia. 
() ,;,, •• E,·nrlsto:-Approvo muito a urgen"cia 

do pr·.,j~cto d.o ::ir. deputa.dn,· lr.mbrarei p.on\m, 
Q11C 110 auno passado lll.)lli so discutio um pro· 
jcclo du llli soua·c a rr.sponsnbilidadc dos empre· 
gados publicos, cuja decisão ignoro; seria l>om 
l!itllenuos se existi'! ulguma altel'açii~> 1 p')rtim cuido 
que os Llous pr·ojectos de couigo eutre si têm seme· 
lhança. p.,ucrá tatve2 esto pt'~<jecto :~e1· adn1ittido 
como cme:a:Ja .na '3• disctlSsão. 

o Sr. 1\:IIli:L:-:\'IiO me opponho á urgencia 
nem ó mister . demonstraJ.a, esta cnmsra sabe 
qunnto teulro tmhalhndo nestPs nt>w•cios, mas não 
qttt:ro que. istu fitJUO como exemplo, pots quando 
I! a um pt•ujectn c se olferecl3 ulgum urtigo · iden· 
.ttco, t"ulfl·se como emenda; mas a respeito deste 
liq.uo .como <:xccp~,;:'io. Niiu me c•ppuului á ur
gencia. 

Vouc:iJ·1 a urgor:cia, teve lugi'Ll' n 2a leitura do 
l'el'tl'itlo pr••jectú, decidillllO·Se fo,se rom~ttid<.l á 
cuuimis~ilo dA jusliçt\ criminal, por se julgar objccto 
do · ddibera•í<io. 

O _ Sn. c~s·rno . At.\',\n~;s : .~Como memb~o dn 
'cotlliitis:~iio do (JCIISÜtlS tenho f(Ú·a··olftlrecel' a CODSi• 
dcrn•ifio da cnmat·a um l'cqucrimento. 

8t.J11do l'cmcttid:: Íl mesn, fez-se n leitura. 
cc Cumu membro da cornnussrio de pensõe:~ e Çll'de· 

nados, r.~queiro que se t·Xij:l uu f:(OVurno: 
« I.o Qunl 'ern o estado uos divers,,s tribunaes, 

repnrtiçõe-, mesas etc., do serviço publico em 182-J, 
qunl ent:io ,, numero dos ••mpregndos de c:1dll uma, 
e q.uaes as dospezas que fazino. · · 

« 2.o Qual o estado actunl desses tl'ibunaes, 
mesns e rcparti~õcs, e o nurncru dos seus em· 
preguJos. . 

<• 3.• As mesas e empregos quo se tiverem, depois 
de 1824 creado, a .sun utili:.lade e data de taes 
Cl'caçõe;;. 

cc •to O.; ordenados, pensões, tenças, ajuda de 
custo, grutificaÇões etc., concedida~ a cada indivi
duo, e que vencerem dcbuixu de qualquer pretexto, 
de mod1> que junto no nome dH cadn um so vejào , 
logo ns parcellB:s do toda o. qualqac1· mercê pecu· 
ninria da que estive.r gozando, tudo moth·ado e 
com .as l'espectivns datas. 

r< 5.o As despez·•s qnc.n.; mesas, tribunncs n repar· 
tições :tctu:tlurentc fuzou, e a raziia c titulo:> •tuo 
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nutorisem o RCCI'OAcimo dns unspolzns quo !Jouvcrnm. 
-O çlcputaLio Castro A lmri'CS. '' 

O SI.". ·E,·arlRto -Sr. pro~idcntn, cnmo mcrn.- · 
brCI 1\Q. cnrooní ,;s:in uo orll flliR•ios 11 p~'nSÜP~, cnm · 
prc·tn•l infoJrrnnr n o~tn r.nmnm quo npr·nns puoi,Jmns 
lilnçnr nm gnlp~ elo vist.n solm~ n immonso trnbnll~o 

. que !Jn n fazer. Enr.nntrnmos rcsm •w r.lr. pntWJS 
w~m IIP.IIhuolla olo:!ton·millnr,fi.,,, sem n mnnor clns. 
sifir.nciio, int~ntnmns olivíolil·ns, clnssificnnoln·os 
o deilcompnnrln-ns; pol't\m i~;tn t1ra np~nn~ o flUO 
pndr!I'Íamo~ f,oz<lr e111 f]IIOti'O mr·zAs olc !I•'S~iio, 
nindn qno julgo tnlvcz r.oS!Hl insnfli.:iP.o;tn. E~:istnm 
tmhnlhos rctnnJn,Jo,; dc~•lc 1S2í. só o illnst.J'O 
cl.iputndn qnA n anno nnssar!o) fni Jnfllnbrn rlesf.n 
cnmmísoiin, pr,dorin tnl,•r·r. snbministrar·nns ns 
prnci~;n~ illn~ll·nc;õ :>s; mns niin t.~>nrl(j cll•l assistido 

. n dnas reuniões quo~ tr.mr.s r·ff<:ctullrln, aclJamo·no:; 
inteiramonto . ~om nn1·to que nos guie. . 

As iof<Jrmn~õe~ flUO o ml'n illnstre ~oi1P.ga 
peole si'io do muitn neceRsírlarle, n sem c:llns n:io 
pocleremoR procerler a f:>xame R••bm n ml\t.erin, 
e pnrta11to ·~ nocc~snl'io que n camarn dividi\ 
nm duns ~sta Mrnmissiio; o 'lUil é tanto mnis 
facil qnll Sfl nchiin nesta cnsn muitns me.ml!_ro;; 
que chngnrrto ·clepois ela nnmençnn dns comm•s~OPS, 
e não pert<Jncem a nlgumn: l1astão só as pP.nsõP.s 
o tenças pnt•l nbsnrvc•· qnntrn mczcs de trabalho. 
Portanto l•Jmbl'o n esta nugustn camnrn o meu 
reqne1·imentn . qnA apresento como additivo no 
pedido pelo Sr. Cnsti'O Alvares. 

o Sr. Llno Cot, tlnl)o;~Sr. presidantil• 
o rflqunrimr:nto do mnstrll deputado me parece 
muitn justo, e 1iluit.o cnnsentnneo; porém, Sr. pro· 
sidentP., pnrecia·me dever o gov~mo ter rlito isto 
1in bndget, ou orç11m~nto. Se r·lle o aprcMntnr, 
pois dc~gl'nçnrlamcntA ainda não vcin, e niin sei 
sn ngorn vir!\ em fórmn, e segundo ns idéas 
rlr.stn cnmarn; m<ls talv,•z segundo as ídP.ns rer.o
bidns l1iio de vir as rlc•pczns, pen~Ü<~S, ortlP.na•los 
on solrlns dnbnixn . rlfl qnalq.ner titulo, wnrcanilo 
o dccrP.to pr:lo (jllfll roriio estnbeleciolos, vindo tam· 
bem o qnnutitnf.ivo, sn nssim "iP.J', escusado é 
t~cr\ír. no ~ov,.rnn P.sse;; f1UP.sítos .. Pt!din portanto 
n illustJ•o commis<iio qnn visRe primeiro o orça
mento, o ó escusado port~nto pedit··se ao go
verno. 

o ·Sr. Pautt\. «' Sou,a.:.:.. O requP.rimento 
dn Sr. depntnrlo rlfl\'n ser t.omndo . em conside· 
rnçiio, o r)(:.y~ .ir ao R•Werno. Se· elle tiver mnndnfir, 
o ort;nmAnto. mnndn dizer que. j:\ rlen e:\tn:i 
inf.-, J·rn!lrüfls .• Tt\ exnminni·fl cln mnis nn repnrti<;iio 
•la fMlP.ndn, o niin nncont.rn isto; sou portanto de 
oplnltio qno s~ fnçn a requi•iç:io. 

AUunl vonc~u.sn quo se otncins•o ás divers~s 
secretariAs cl~ estado. 

O Sn. 111 SJ~•>nr~TAill1 passou à·rnT.'er-ldõ leitura 
<ln pr~'>j,ctfl do loli nprosent•ldo pelo Sr; Castro e 
i;;ilvn, .nns termos ~rguinles: 

" A nssdmhl(:n geral legi$lativa do ímperio do 
Brazll drcr~:ta : 

"Art. 1.• Fica rxtinctn o tribunal do .conselho 
suprett)o mi\it•1r e de justiÇa. 

" Art, 2-• 0:~ n~gncios quo eriio dn compctencia 
doRte tribunnl n·l pa•·te voluntnria, e que ficfio 
subsistindo, seriio expedidos d'ora em dinnte pela 
sccretaril!. de llStRdn dos nPgocios da guerra, no 
que fór relativo á f•>I'Ça de terra, e pela secre
taria da marinha quando !ór relativo á força 
de mar. 

. " Art. 3.• 0:; .conselhos do guerra elos militares 
dn córte do Rio de Jnneirn, e districto dn fiUa 
relaçiio, seriio julgadO$ nn fórma da carta de 
lei de 13 tle Outubro õe 1$27, e com a unica clifi'e
rança quo servirá . de preHidente um conselheiro de · 
~uerra, em hl~tar do presidente de província, que 
designn o art. 2• da dita lei. 

" Art. •L• A parte contenâMn t·eRpecliva á pre
zas o sua·; · dC'ptJl)(lcncias ficau'l scuo.lu dll com-

patcncía da sobroditl\ juntn do jns~íçn, dcsit::nnda 
uo art. )o dn refcl'ioltl loi com a cllfi'•Jl't:mça que. 
em lugnr çlo;; tr~s miliLm'AS <.lo exercito de terra, 
sirviio os da mnrinhn. Etita juma tcrú por sou 
rf'"lllnmnnto, o quo regulava o nxLincto tribuJl!ll 
do" co)IISclho ~uprcmo míliLlll' o da justiça nesta 
pnrtn . 

,, Art. 1í.• O~ mcmhrns di\ ,ittntn da jnstiçn 
IHin tr.l':io pol' isa•> úir~ito a rcco111pensa alguma 
pccnniari••· 

" Art. (í,o Nos pt·nces:;ns doi'! cnnRclhos da guerra 
Q do prezas, o juizo so f;~rá publico até n SJn
Lcnçn~ 

rr Art. 7.• T..>dns os livrof!, docurnenl.os e prL· 
Pf'i;; •Pl~ so lli:h:u·em na HCCJ'P.tnria serão <.lis· 
tribuidos pelas duas sec1·etarias de est11do. dos 
neg .. cios da guerra ll mm·inha, segundo a sua 
nntun:za. 

(( ,\rL. s.o o~ mornbro;; do tdbunal P.~tinclo que 
niio fllrP. :n empr~gaJns sm.·iio nposentndcs com o 
mesmo or<lr:111lolo quo venciiio. 

" Art. 9. 0 Os nJlicínes do mAsmo tribunal ex
tincto scr:in a·lrlidoos á.s duas referiolns sr.cret.nrias 
de estMio da guP.rl"l e 111nrinha, percebendo os 
Ol'donold•)S qne já vcnciiio; e nssim tamhem os 
emolumentns quo pert:o:bom os ditos olliciaos das 
duus ~ecJ·otnrins. 

te Art. lO. Os emo\umentns dn!! diplomas e :naiil 
pa p rois que se paga •ão ao~ oJTiciar.s do trib1~nal 
extincto, cont1nnaráõ a ser pagos n:1s refenda;; 
duas S!lCrotnrías u'e estado, (J01' OlldO eJies houverem 
de ser expndi·los. 

rr Art. 11. Ficiio i:0vogndns todas a11 leis em 
contrario. 

u Paco da camara dos deputados, 14 de 1\{nio 
de lS;JO.~.i\of, N. Casl!·oe Silva.» 

Ficou para 2• leitura. 
O Sn. FEnnrúnA l•"nAxç,\:-Tenho a honrn de 

nprclientar n ostn augnsta c:lmnra os dous pro
jectos que envio á mesa. 

O Sn. 1• SEcnETAniO passou a fazet• n 1• leitura 
dos mencionado:; projectos. 

Reâztcçâo das {OI'Ças de ten·a e mar 

rr A nssembléa legislativn decreta; 
" 1.• O reci'Ulnm~nt'l pnra terra O!l mar ces. 

sará até que o podei' legislativo ofdene o con~ 
tt·aria. . 

'' 2.• Dar·sc·bn baixa ou demis~ão !l todos os quo 
pedirem baixo, ou puolorem ~er admittidos, pa
f!!lnolo-se·lhes o f}Ut se lhes de\·er. 

r< 3.• Os que 11â0 quize1·em baixa ou niio pude
rem ser admittidos, ser:io licenciados ató sere·m 
chamao.lcs e venceráõ solo.lo oy. não, segundo as 
leis. 

'' 4.• Ntio havOJ'íL promoção de postos enlret.anto, 
mas senlo rerormndos Qs que o •.ieverem, segundo 
as Jei:f. · 

li ;j.o As fortalezas, os qunrteis, os arsenaes, 
as fabricas, os navios, . ns rscolus de tf:rra ou 
mar, e todns as cun~as immoveis ou moveis de 
serviço de t~rra ou m~r, e vista utilidaue . e 
difficil alcance que devtlm ou podem conservar·se, 
ou aperfeiçoar·se, se· terão em at·recndo é boa con
s~:rvaçiin e promoção, 

u 6.<> De t•1tlas ns mui~ cousas o governo sedes
fará ria maneira mai" util. 

<< Camara do~ d•~putados, 17 de Maio de )830.
A.. Ft:l'l·eiJ·a . li'1'anç14. 11 

li A assemblóa leglslativa decreta: 
11 1. o Dccret·tdo pdo poder legislativo o recru

tamilnto) de terra e mar, o poder executivo re
partirá pelas P,'Qvincias na razão de 6Uas po
voações. 

" 2.• O governo provincial rcpartirã a quota 
p1·ovincial, pelas parochins na· rozlio de suas 
povoar.õe;;, · 

<< ;J,Õ Na p11rochia o jnry quo distribue o im-



SESSÃO EM H~ OE ~JAIO DE 18:30 
Sessão em 118 ele !Unio posto, indicarft os in,Jividuos l'C!CI'UlfiS ele tP.rrn on 1 

mar, os qnnes o juty mandará c1tnr, o dar:'t dn I 

parochin. o cotJnnodo vintico pnru comparecerem no Pr.ESIDENCTA LO sn. C:O!IT,\ c.~nv,IT.JIO 

Hi7 

~:xercito ou armada. · j 
'' 4.9 l'as~ndo 'nm unno os rr:crnlndos podor{•i.i · A's 10 horas, procerl~ndo·se 11 clHlmndn, acltá· 

voltnt· pnra sr.n/1 dorllicili os, so quizercm, e I'CCC· rfio.:;e Jll'esentes 7-1 Srs. deput·Hlos, J'nlt.audo OR 
!Jerúõ nov,) viut co pnm vnltll. St·s. Baptista Perr:im e Dcofl o Silva, o com. cnusa 

cc Camnm d1,is deputados, 17 do i\laio de 1830. participaria os St·s. J,1Hé P<mlino, Carueii'O da 
-A. Fen•ei>'a' França. >> Ctwha, X.Lvicr de Carvalho, ~cf~rino dos Santos 

Pedindo a ,urgeucia o íllustre a11tor dos snpra- e Calmon. 
ditos projectos, e sendo apoiada, pedio a palavm Aberta a sassão, lendo o St·. secretario Vieira 
e disse Souto a neta, foi upprovnda. 

o S&-. ç<nstodlo Dins:-Por muito juRtO l'"ssartclv·aa no expr.lliente, o Sr. Recrctario 
quo sc:ja o prnjccto, acho que elle não I)Xi~e Mnrcellino de JJI'ito leu os scg14intcs oflícíos: 
urgenc1a. Do certo 0 oi.Jj~cto é mui transcendente, Do ministr., do impcri1l particípamlo quo S. M. 

- .• · Imperi<tl ba por hem receber as· rluaR deputaçi.ies 
porque nao ue\'omns qucret· recrut>unonto nem tra· no dia 19 do corrente pola~ lO 14 horas da manhl\ 
tarnius da maneira d~ o fazet: uc:vcmos qu••t'P.l' no paço da cidade.-Fico 11 a cnmara inteirada. 
a reducçfio do exercito que nos conHcJme grande Dv mesmo ministro remettenilo a co 11 ta que 
parte dns rondas p11blicas, e CJlll.l tão utilrncnt•l lhf) enviúra 0 bispo de Anemuria, 0 ,, adianta-
podia ser empregada. Portunto não acho .urgente monto que térn, em seus estudos, os príncipes da 
0 projecto. furnilia imperial, e que fóra c·xigida por estaca-

0 Sn. FERREIRA FnANÇA :-A urgencia parece·me · marn.-l!'ui remettidn á com missão de instrucçiio 
manif<lsta, não precisamos nem de tanta tropa de publica. 
terra nem do tanta aí'·mada: devemos uecossa· Do mesmo ministro remettentlo um rP.querimento 
riam ente reduzir as nossas forças militarés. elo pl'ofessnr do grammaticl\ !ali na da eídada de 

Depois de breves r,flexões venc:P.U·se a urgen· S. Paulo Joaquim Gumes Monteil·o, com o officio 
cia, passando-se a fazer a 2a Jeit.um dos ditos do vice-presidente ela mesma província e inJ'or-
proj•lctos, que foriio remettidos ú commissiio de maçiio do c!irectol' do curso juri:Jico, em qne pede 
madnhfl o guerra. o dito pt·ofessor nugm~nto de ordenado.-Foi. re-

0 Sa. F1•:nn1Un.-1. FRANÇ.\ :- Ofi'ereço outro pro· mettido á comntissão do instrucçii•> publica. 
jec:to de lei para a creac;iio. de. rscolas, etc. Do mesmo ministro remettenrlo um offi~io do 

Sendo enviado á mesa f.:-~ a 1" lt>itnra. conselho geral ela província de Sergipe d'El·H.ei, 
cc A nssembléa gllrnl legislativa decreta: em que .refere que muitos dos seus 111embos dei-
<c Em cada districto de 100 fop;os l1averá uma xilrno de comparecer na sessão, a ponto do quasi 

escola Jc primClras letras e outra do artes ou ficarem paralysados c,s s~u~ trnbalhos, nfim. de 
das. mais d .. mandas no lugar. poder merecei· a consider:tc;ào da assembléa geral. 

cc Os aprendizes que dtl manhã fo1·em a uma, -Foi t·omettido á commissiio especial elos con-
de tardo irão á I•Utl'tl. sclhos geraes. 

cc Todos os dias serão dias do ·escola. Do mesmo ministro remettendn nm officio d·> 
cc Todos os meninos ele 7 annos para cima iriio conselho gorai dn província do Espírito Santo, 

a estas escolas e os maiore:; qne CJUiZEH'em, sob em cpto se queixa do muttos de seus membros 
pena que quatro anno~ depois da cJat11 desta lei, nem cllE'garern a tomar assento e outros de se 
o homem que. não souber ler, além do meio do retirarem J,go depois de poucos díaP, allm de 
vida honesto, não g.,zarlt dns dire(tos politicos. chegur ao conhecimento da n;sembléa geral.-

'' Cada h·mandndo pia terá e ndtuinistrnní uma Foi rt>mettido á commíssão E:spccial dos 1:oust>lhos 
escola sua de primei.rns l•;tras A c·utra do,. arte gelr)aoest.nesnlo tnt'nt'stro renlettettdo um offict'o do c1 Os mestres das esctlla>~ pnblicus poderltõ re. .. 
cebet· além do honorsrio pui.Jltco qualquer grati· conselho geral ela província de Goyaz r:m que 
ficaçiio volnntaria dos discípulos. rr.p1•escnta a. nccess1dade de se· nlterar o numero 

c1 O engdtado e orphiio sem meiuR pt·estnráõ dos empregadus do mesmo conselho fixad•• pelo 
os meios pam aprencJm· o pndrinho nu madrinhn, art. 90 ela lei do. 27 do Agosto de 18·28, afim dfl 
parent~, pai nu mãi c.le crençito, irmaJJc.lade pin, chegar ao conl1eciment•> desta camara e puder 
mestr<', empt•czario, bemfdtur qu11lquer, ubrigad., mcrcce1· a cunsidc!'llçiiu da assemblca geral.-
o aprendiz· a pagar depois ns dcsp~::zas do cn· Foi remettiüo t\ commissüo especial dos conselhos 
sino. s•)raes. 

cc Ao juiz do pnz do lugar esta lei cncommonda D-> mesmo ministro rem~tlenuo IIJ!. r~!i,Qlur.Õ!i!i! -· 
a sua obscrvancia. ·· ·· ~ns .. crins~lhos gí:ií·nes dil divêr.$;~s pr~vincias · 'd2_ .. 

<C Paço da cnmm·a dos deputados, 15 de 1\faio 1111perío consta11tes de umn reluc;an ass1gnada a lu 
do 1830.- .11. l?t:1Tt:i1·a França. >> do corrente 1\IttiQ, pelo ollicinllll!lior du S•Jcr~t,!ria 

O Srt. En:-mg'l'o pedio o. urgencia do referido elo -eSt!tdo Thc<h.loro Josó D111ncnrJi, a respeito 
projecto, quo fi•:on adiado pela hora, ficando pnra elas· quaes houve S .. :\1. Imperial por bem sus· 
ser trtltada na se;:são seguinte. pender o sen juizo, 1\. ex~epçi\o da do consel.ho 

Ordem c.ln dia: t.o Pt·imeirns 0 segundas lei· g~rnl da ptovincia de S, Paulo, so!>ro a mane1ra 
turas. 2.o Emendas approvnda:'l pelo senado ao úe promover a civi_lisação dos índios :_partic~pando 
projecto de lei ~::obre a creaçfio das vi lias. 3. o Emen- outro sim, que v a nas outras rcs!)luçoes forM .re· 
das vindns do senad? ao prPjcclo dtl lei sobro mettic.las á camara dos Srs. senadores pnra st~ 
o desempenho dns altribui~ões dos conselhos não acrumular~m tod•ts em urn.a só. -Fvri:i•> 
geraes de província. 4,o Eme 1,dns approv:>dus pelo todas remettiJa:> á commissão especial dos consa· 
senado á resolução pela qu·tl se manrlou líto· 11100 ~~\~~~=tro dn guPrra remcttenclo a cópia da 
graphar e dh;tribuit· os mappas topugraphicos, de. portaria pela qual S. M. Imy~rial man~ol~ as· 
Hav~r:ldo tempo, parecd·c:s de commissões adia· sentar praça no corpo da poltcul da provmcta de 
doLs. t - d · d · J 1 Pernambuco a tres filhos me110l'~8 do tenente·· 

evnn ou-so a sessao. epols as ~ IOras. coro"el Franctsco Jusé Martins.- Foi remettido à 
commissiii, d,J guerra. 

Do 111iuistro cJa f,tzenda remettcndo a corres
pondencia .entre o go\'eruo e a commissão líqul· 
dadora do banco com a exposição da diversi•lado 
de opinitto sobt·o a intelligenchl do art. ,21 da 
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lei do 23 rlc Selcrnhv:> de 18:2!1, pnm quo che~n.nrlo 
ao conhPcimenln rlo:.;(.a cnmarn o lLllllll na r!ovhln 
consider••·;iió.-"Foi l"l!lll0ltídn á commis;;ií<J t!Spccíal 
do r..xnnHl dns opet·n~ü.~R tio bnnr:o. 

Ni10 hnwndo mais r.xpcdir:ute o St·. Ríhoir(, <lo 
Anrlrnrla como rclntot· dn commíssiio d•J fuzl)nr.lll 
leu um p::Hr.ccr dn me~n1n c:ommí:;s:io pt·oponLI·J 
o segui11tc prn,iecto d11 l11í: 

CC A nsseml;lén s•;J'IJl lcgislatil'll <.lo Braúl de· 
cretn: 

cr ,\.l't. 1.• Fic:t e:xtíncto o jnizo <1.1 pt•ovedot' 
o escrivão <1;~ ça;;a U\l !!Cgnros dttS pt·ovincin!:> do 
impet'iCI. 

'' Art. 2." O conlrncto \!e seguros fic11livre do 
todo o qunl'luet· iluposto. 

rr Art. 3 • E:ntretanttJ qnc se niio orgnnisa a 
lei rt'gnlnmentar dos jurados, as quPsti:;•:s t'f!llll· 
tantos do contrncto ele se,::-uros sL·r:1o dr.cidirl!ts 
por juizes nl'llitrn~ nornP.:trto)S p!llas part••s comn 
até agem S•1 prntica.va n IIJes p.:rrnítto n nrt. IGO 
da coustituiçíiu elo impl:lrio, se niin ba~lnt· para 
se com,,õrcm a concilia~:'io deL~rminadn pelo 
art. lUl. 

cr Art. 4.• Das ~t<ntcnças nrbitrnr.s so poclPl':l 
recorrer }.lai'IL as relações tios rOSJlectivos districtos 
quando os J;tignntes n:io tiverem desistic.ln !.los 
recurso R le~ne!:', como lhos pcnnittc o u1 t. lGO du 
constituição. 

« Art. :J.o A's "justiças orolinnrias c de paz 
compete u execuçtlo das sentenças arbitraes nos 
termos da lei. . . 

<< Al't: G.• O a.ctual e;:crivão da cnsa de s~gnro>~ 
que por cstn lei se extingue fica stn!lo privativo 
para ínze1· as escríptnr:~s deste contrnctrJ, por meio 
das apoliccs impressas de que actnalmente se 
usa com tanta ecouumia elo trabalho br:tç;tl c 
exped.\ente dn commercio. 

« Art. 7.o Por cadn uma ela;; apnliccs que ucvem 
ficar registrada,; no respccti v o li 'if() ti e uot·l!:, que 
poderá ser íl{nalmet~te impresso e por qunl<luer 
jnb: territorial rubricado, perceberá a quantia do 
480 rs. de feitio. · 

<c Art. S.Q Fic:io rovogndns . todas as leis quo 
oppór·se poss:io :\ c·xl)cuçilo do presente decr,~tfl. 

rc Paço dn camarn tios düpntnelo,:, 18 aA Mnio 
d& 1Si30.-3Im·tim F1·a-t1císco Rioei•·o lle A?t!Z,·atla. 
-Gc1·vasio Pires Fe•·,·ci;·a.-F. <(e !'aula Snu.::a.
JJ, P. de FltSC011CrJllos.-JoOo lllenclti.~ F i mma. 
- IJe,·nm·clo Lobo de Sou;a. - Diogo J)ual'lr: 
Silta. " 

E .ficnnJo para 2• lcitur.1, o Sr. Linol C .. •ntinho 
pedio . n. urgencin o séndo npprn\':Hla t<:vc o dito 
projccto do lei 2• lr·ilura, e julgnndo.~c qne era 
vbjt:cto de delibtJrnçào umndou·sc impri!llir. 

O Sn. Lx:-;o Cou-r;~·~~ Cl.:z o cség"tii~tTrcquel'i
nHnt•J: 

cr Reqneiro qllA . so p~rgnnlc no governo se o 
consdheiro F1•anci!'co Gomes gr.nlm onlcHlad•! c 
emolllmnntos de o1licial·m:üor em todas as s~cre· 
tarit1s do estndo. 

cr C111nnrn dos deputados, li de :i\Jnio de 18.30. 
- Josri Lino. u . 

E posto em vot11c;âo foi npprovndo. . 
Pasonndn·Stl ã leitura de ptm;cet·es de commissõos 

qutl r~stnvão na mesa. 
LêrfiO·SfJ os S(•gtlintes pnreccms : 
rr Em Jnlho cl~ 1827 o bnrfio ,te l\Iacahé quci· 

xnndo-se n cstn augusta camnra de que o tribunal 
rln bulla da crm:ndn ntacúra a C(onstitui~.tio, fa~ 
zend•J reviver um processo findo, proceJend~ 
executivamente contm o snppUcant•J por ·:30 e 
tantos contos, d~ qutl se dizia •.or devêdor ã 
fazendn da bullo, c•'mCJ hcrdcit·o do seu pni c tio, 
c do que nprescntuva quitnçtio pnssnua ha mnil! 
do 20 nnnos (huje), pet.lintlo i~unlm~nto quo M6 
lieciJÍSSO O llPSOCÍU Oll · !ooB~O 1)8(0 .l'i:lllCttido !lU 
thescnro nncioual pnra alli se revero1n os titulos 
crn que o ll'ilmual fnnelava sua lntonçtlo. 

<r A couuuls~:~ilo 11rocnrou huvor onll1o ·todos os 

osr.Jnrnciment.;s o ú vista dús papeis quo lho siio 
llr.jn preílellt•·!P, ó úo parc~:cr qtw não constnn•Jo 
t(Jr ltnvio.lo }li'Ot:o:SS•1 nntr.riot· f1 qn:buiiiO oJ senolo 
nt.í c;ontt.·ov~:t'tidn n ·1•·1'-(·tlidadc dllstn, nito pbdo 
jul~rn-se infdn~íd •> o ~ 12 do art. li'fJ ela consti· 
tllÍCjiiO, 

cc Qua estando IJXtincto o tribunal da bulia e 
clnvenuo a catt,;a c:onLínuar ~~m (>utro, sem duvitl t 

dil mnilll' r:nntiança do supplícmt.•, e t.molo já 
i nslnrl,J pr•ln llo}cistin dnst•t negocio o JH'olcnradot• 
fiscal da fnzr:ndn da bulln, para providcnciur·se 
·llm l.o,mpo aos int•)ressc da rueRma, qnll RCJ rctnr1Uiio 
todos os pnpeís e documtntos no minislt·o tln 
jnstiçn para lhes clnr o destino c:onveníent•~· · 

<t Par;o da camnra, em !(; rle 1\Inio rio lS:JO-= 
])ÍOfJO A ntonin Ji'c\jó. - J. JI. ele .~llcmcm·.
Ernesto FeiTCi;·a J.i';'M7ça. ·., 

Fo1i npprovadn, Jllll.ul ,trllln·se rmneltcr os p.'l· 
pois no tnini;;t,rn da ÍA7.rmola. 

rc O C<)roncl Thomaz Darharino da Cunho, re· 
con·o a e~;la angnsta cnmam, queixanrhl·Se do 
míni~tro cln. justíc;n, por não fnZ•Jr l:fftlctiva a 
J'esponsnbilíJ•Hio do juiz dn crime rio bnirro da 
Santa Rita, J,J:io JostÍ de Oliveira Jnnqueírn, o 
qual, segnnd•> diz o snp<plicante, ~>o tJia 2 do 
Abril do anno pnssudo, polas uuns horas da tardo 
inva.Jio a sua casa, eutrando Somt seu consenti· 
mentn, aeompanhadu elo dois solJaLlos de policia, 
sem lhe apresentar ordem · al~nmtl, nem mesmo 
dizer-lhe pnrn quo fim; c lnnçando mão da c:>· 
pmla do seu unif<>rlll<', e de uma pistola que 
alli so achava, dissP. QU\l ella lho serviria rle corpo 
dll ddicto; c qw·1·endo o snpplicanto tomar-lhe 
a espadn, nconteceu Rer ferido ern dois dedlls 
da utiio, o gritant.lo o jniz para qno os soldados 
o prcnd•:sscm, assim o tir.criio, puxa11rlo pelo braço 
c · empurrando-o piJr ddrar. o mesmo jui?. nté i~ 
•·un, ondo declnraw.lo aos solllatlf)s quo ern L•ITicial 
superior, f"i largado, mandando o juiz levar-lho 
11 CS/1/11111 e piStri/11. 

u O supplicat!Lc nllegn que tendo o ~upplicnnt? 
requerido a•.J mimstro a. puniç:1o . deste mngis
trudo ut~ 28 ele J11lh<> d,o me:>mo anuo, nenhuma 
providencia se dera n tal resp1:âto, n:io querendo, 
ou recusando as in(CJrmnçõt:s mandadas dar pelo 
tuinistt·o o cltancellet· rcgcdoll·, como potém cst~ 
qucix;t foi feita o r.nno passado, e t1Llvez j-i1 SJ 
tenha dado provicl!lncias, é a commissão do pa. 
receL' que S•J •·r.m~tta o rr.qtt<rimento do sttppli· 
cantA ao ministro d>l ,justiça para providenciar 
na fórmn ria Jni, pnt·Licipnndo a esta nugm;tn 
camnra o final resultado, para que e!Ja possn 
proceder como fõ1· jnsto. · 

rt Paço dn cnmarn, em lG de 1\'Inio de 1830.
lJio[!o Antonio Fe?J:í.-J .. M. de Alenca1·.-En1esto 
Fen·eil'a Fra?iÇ((. » 

Foi npprovuclo. 
rc A commí•são d~ mnrinlin exnminou o reque~ 

rimcuto de D. Subiua .Rnsa de Jesus, viuva do 
capit:in quo foi •le nt·tilbnria da marinha A:utonio 
da. Silva e Souza, etn que pede se lhe abono 
o monte-pio correspondente h pntente em quo 
fallecern o dito seu mRl'ido ; e bem lissim ns 
informações ~ tnl res.pcito havidas do intcmdente 
da 111ariuha desta c·o,·te, dai! quaes se depreh:mdo 
haver fulleci4o o di~·J capitiio sete d'ias antes do 
completar o prazo marcado pela lei, para poder 
tP.r Pl'incipio o . percebimento do tncs pensões. 
Entende a commissão qu11 não tem lugat· o dito 
rrlquerimento, poi.~ que o art. 17 da. res0lnção 
do consulta do 6 dll Outubro do 17m>, diz el>:pt·essn. 
mente que as ditas pensões ,;ó principinráõ a 
ser pagas t'1s viuvn4 c orphtis quo ficnrom nc:>te 
estaLio no primeiro ªnnu, quando se flnalisar 
um dn contribuiç:io oflt::ncid!l. · · . 

u Paço tlu cnnmm do~ depmn\lQs, 18 de Maio de 
JS:lO.- Vieira Souto • ..- Cmtlw. Mattos. ~Pinto 
Pai:coto. » 

l~oi npp1·ovndo. 
cr A' vlata ela representnçilo d.o lntondeute da 
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marinha, iPspcctor dos armar.ens nncíonnes do 
Rio Grande do Norte, n~ qunl diz quo ó nrgcnto 
necessidade do creor·sc um lugar diJ nmanue11se, 

'afim de ajudar no escrivão d11 mP.sma inten· 
danei a e armazens e. servir nos impedimentos 
delle, por so terem . augmcntndo os trabalhos 
com as rola~õ,Js c mappns c·xigidos pela 1·espe· 
ctivn secretaria de estado, representação opoinda 
por otlicio da junta da fazenrla nacional daquella 
província, datado de 2!) dll ,Julho do anno pro· 
ximo passado. A commissiio de marinha o guerra 
ó de parecer que não ob~t&nt!l nH razões ponrle· 
rndas, não deve (ser attendida essa representação 
diJ·igida n crear 11m emprego, quando se tr,;ta 
de reformar semelhantes repartições do serviço . 
nacional. 

« Pnt;a rla camara dos deputados, 18 do Maio 
de 1830.-Vieil·a Souto.- Cunha JJ!attos.- P·ínto 
Peixoto.,, 

Foi approvado. 
Posta em disc•Jssiio a urgencia que ficára adiada 

POI:' d11r a hora, do projecto de lei que estabe
lece em cada districto do cem fogo~, uma escola 
ue primeiras letras, e outra de .. artE', foi !lppro· 
vada; e fazendo·Stl a 2a leitura, e julgando-se quo 
o projecto era objecto do delibern.;iio, foi remet· 
tido á commissâo de instruct;iio publica. 

Entrando na 1• parte da orJem do àia. pri· 
meiras e SE'gundas leitura;;, lcriio·se os seguintes 
projectos: 

rc A assembléa geral legislaLiva resolve; 
cr O magisterio dns escolas publicas . r.e pri· 

meiras letras, se dará com preferencia ás mu
lheres. 

cc Paço da eamara dos. deputados, 15 de Maio 
de 181!0 . ..-0 deputado Antonio Fen·ei1·a F1•ança.11 

E requerendo o Sr. Ernesto a urgencia, e não 
sendo approvada, ficou para a segunda leitura. 

cc A assemblfla legislativa resolve: 
<< A escravidão no Brazil acabará em 50 annos, 

contados no seguinte anno. 
<c No dia vinte e cinco do· Mnrço da referido 

anno, cada senhor libertará o cinquentavo do 
seus · est:ravos. No mesmo dia d·l seguinte nono 
o quarenta e noveavo, e as.;im por diante. 

<< Se ,, cinquentavo, ou quarentn e noveavo etc., 
fôr numero fracci•mnrio, ·em seú lugar se tomarú, 
ou. numero nenhum, ou· um, ou dois, ou tres 
etc. que mais so avizinhar ao valor do numero 
fraccionario. 

'' Paço de camara !los deputados, 15 de Maio 
de 1830.-0 deputado Antonio Fe1·1·eim li'l'ançet. , 

Ficou para segunda leitura. 
<( A assembléa geral resolve: 
(r Art. !.• O governo na córte P. os presidentes 

em conselho uns pro'."incias, tlciio autorisados 
para suspenderem os m~gislrados e mais em pre· 
gad•)S publicos que sendo accusado.; de malvcr· 
snções em os periodicos, niia os chamarem ao 
juizo dos jurados, ou cbamando·os, forem pro~ 
vadas as malvers,•ções que se .lhes arguh·em. 

<< Art. 2.• Esta. suspensão será perpetuo, e com 
inbibição de occupnr qualquer outro emprego. 

<<Paço da camat·a dos <!e pulados, 18 de Maio de 
1830.-0 deputado Paim.11 - • 
. E julgando-se urgente, teve n 2n leitura, e 
igualmente quo era objecto de delibe1·nção, re
que•·eu o seu autor dispensa de ir á comniissiio, 
o não se vencendo, foi remettido á comn)issão 
ae. justiça criminal. 

<<A assembléa geral legislativa elo Brnzil re
solve:· 

<< Art. 1.• Os processos que têm de ser jul· 
gados nas juntas crititinaes de justiça, serão ins· 
. truidos e preparados pelo juiz da pronuncia, 
ou pelo ouvidor da çomarca, os quaes depois de 
os ha·verem organisado na fórma do art. lo da 
lei de 23 de Setembro da 18~8, os remetteráõ 
com os réos ao juiz relator da junta de jus· 
tiça. 

'I'O:IIO 1 

<r At·t. 2• Pcranto o mesmo jniz relator, e antes 
dn Her o procnsao apresentado em J'untn, p?· 
deráõ nR partes, qner(md.; allr.gar aiu a uma voz 
seu direito e justiça. 

<< Art. :r.~ Ficn revogado o art. 2° dn l'eferidn 
lei na parte sómcntP, em que manda inf'truh· e 
preparar os· processos pelos juízes relatores. 

<c Par;() da camnra dos deputados, aos 1-1 de 
Maio rle 1830.-AUJ•eliano. n 

E vencendo-se a urgcncía requerida pelo sett 
antnr, fez·se a 2a leitura, ll julgado objecto de 
deliberação, e não se vencendo a dispensa de ir 
á commissiio, foi remr::ttiuo á commissão de 
jtl~títia criminal. 

a A f\esembléa geral legislativa rt>solve proviso· 
riamente: · 

« Artigo unico.-As penas pecuniarias impostas 
pela actual legislat;ão avs réo<~ comprahendidos 
em abuso de liberdade de imprensa, ficiio appli· 
cadns .ú~ renda~ da:i camaras municipaes dos 
respectivos conselhos -de jurados. 

cr Paço da camara dos deputados, aos 15 de Maio 
de 1830.-AUJ•eliar.o. " 

Ficou pora 2• leitura. 
cr Rllqueiro que as indicnções e projectos sejão 

imprc!ssos sem preccdencia de leitura etc., e dis· 
tribuidos não só pPlos deputados, e senadores, 

·mas tambem pelos S1·:;. das galerias. -Antonio 
Fe1·rei,·a França. ,, 

Posto em discussão, e requerendo o Sr. Paula 
e Souza que fosse remettido n mesa, para dar 
o seu parecer -&-~peito; assim se venceu. 

<< p,·oponho que se peÇüo ·informações ao go
verno sobre os pas:;o . .; que se têm dado para a 
factur11 de·uma ponte no rio Parahyba, província 
de Minas Ge•·at?S, a qual é da mais absoluta 
necessidade pelo grandissimo incommndo · e ve· 
xame que solfrem os t1·opeiros e viandantes, 
chegando a . estar alli démorados com suas tropas 
2, 3 e mai:; dias á espera que. chegue .a sua vez 
para passare~. na barca, e chegando alguns, 
CQQl() presenc1e1, a pagarem canó'ls, e passarem 
as besLas a nado com g-rande risco do ns per· 
derem, pagando além dess1. despeza, o direito 
de passagem da barca, na qual não passarão. 

<! Puco. da camara dos 1\eputado3, aos 15 de 
Maio àe 18;:0.-Aw·eliano. 1> 

!•'oi approvado. 
rc Proponho que a illustre commissão a Qltcm 

e:stá affactn uma representação do conselho geral 
da província do S. Paulo, sobr<.l os inconvenilmtes 
do decreto de IG de Abril de lt:i2L (relativamente 
a dizimOS) · mnndado ObSCl'Vflf pela provisão do 

J.hesouro-<l.e.....5. d(}...IllJll.l9 ..... \J~1_8_2º .... cQ.!!YjtJe., quando 
tratar· desfe'itnpórtnnte "objectt), ao conselheiro 
José Caetano Gomes, que sobre e!les tem es· 
criptas e tr~balhos dignos de attenção, e q_uo 
sei quer gostoso (lreslar·so a qualquer coauJU• 
v ação. 

n E Gutrosirn olfei'P.CO umn memo1·ia, ou rdle"oes 
que n semolhnnto rer~peito csc1·evi, qun.ndo, com.o 
membro da junta do fnzeuda da prnvtncta de Ml· 
nas, notei nnquotlo decreto e provisão os mesmos 
inconvenientes achados polo conselho. gera.l da 
província do S. Paulo, 1111 qual olferec1 â Junta 
um plano (que foi po1· et111 aceito, olnlll\ quo nilo 
approvadó pelo thesouro) para uma 111a1~ vnn• 
tnjosa e mni::~ fncil arrecndaç!Lo · de tllzimos 
naquella província, a qual mcmo1·in podorà ser 
de alguma utilidade á commiss1io. 

n Paço da camnra, em 14 de Abril de 1830.
A~wez.iano. ,, 

Posta e!ll cliscussiio n la parte, foi approvada e 
a 2a recebida com especial agrado • 

cc Requeiro á camnra faça chegar o seu des· 
prnzer á ·presença d!J th••ono, pelas infrocções 
de lf'.i praticadas pelo JUiz de f61·a de Porto Alegre, 
no acto das eleições dos deputados daq'!lella pr~
vincia de f:'l. Pedro, nviventando•se 'assim a obrl· 

22 
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gaçiio do o corrigir p::m\ exemplo doi! outros.
.A •• locio !).,; L~s.w. u 

Movon,Io·Sil dnvith s~ C1':t 011 ni'io roqrlOI'Í· 
monto, o jnlgnndo·SO sur indicação ficon pam ;!a 
leitura. 

''Roqueiro que so peç1i•.1 no gnverno, pelos ry1i· 
nisterio~ da marinhn o da. guer·r·n, C•Jm a rnn!Ol' 
brevidade pns:~ive! as informações necc~s:ll'lns 
p111'11 sa procedCJ' á Jecrelnçilo, 011 fixn,;iio cl~S 
for·,;ns tor·r·cstrc:s o navnes na fórmn da consL1· 
tu i cão. -0 dcputadJ Cunha ;){at tos. , 

Foi approvada. 
u A commissiio tle polida mantle f,Jzer com 

a possível brcviuade a:i obra:=~ neccssnrías pnrn 
nugmento das galerias, c.Je maneira quo possa 
assbtir í1s sessões desta cnmn•·a maio1· uumero de 
cidad:1os, e com m:ris commodidntl•'~ r. ns ,,b!as 
poden\ô r:xeculln· ·s,, no~ iatcrvallos das ~cs:.oes 
âiarias.-E1·nesto. , 

O ISl". Luiz C:u•a.lcantl: -Jrit•J á nm 
simples requerimento ou urna nlteraçiio do re
gimento? 

O Sn. PnESIDExTr·: : - P<Jl'J cslylo da casa ó 
requerimento. 

O Sn. Luxz CAv.o.Lc.;,\::nt :-Isto 11iio é um re
·'luerinrento, p.1rque entlio quero mo c.pp<k n ellr,· 
é uma indicação como 1i1e [IOr:mado, mas so é 
requerimento quero me oppór. 

O Sn. P~tr::SII.li·:;.;TJ•: :- EJltendo quo ó requeri· 
mcnto <lirigido á commissijo ue politi~:n, pe\lin\lo·s!l 
mande !aze1· essas oLrn:; ou mais g 1lerias. 

0 Sr:. LUIZ CAVALCANTI: -Esta casa não é 
para divertimento é para legislar; ru estou pP.r., 
suadido que ha galerias muito sutlicitmle;, niio 
são pequenas nem grandes, são quantt) basta 
p:~m se ouvir e par:\ ser ·publico o uoss 1 tra
balho ; o lllJlli cal>e . muita gente que as galerias 
admittem, e não . vejo precísno n&hnn•a de tal 
augmento. Nós viemos aqui legislnr, tratar 
do bem gemi da nnçii•> . . Opponho·me a tal re· 
querimeuto. · 

o Sl'. Ern.,sto :-So é util a assistencia dos 
cíJndiios · ús · discussões das camaras , quanto 
maior fór a publiciualle t'lnto mnio1· será n utili· 
dade, e so uão é util íecht!rn·se :rs portas, o 
c.Jesde já trabalhemo3 inquisitol'iarnente. Nús 
viemos aqui le~rislar, •1 como o qne Je:;::islamos 
interessa :w publico, é claro que lauta maior van
tagem lho resultar:\ quanto maior fór 11 pltl>liciilnrle 
dff nosso.;; trubulho!l, mórmeute n'umrl cnpital 
JIÍ bastante il!uminnJa, !azenllo-so PSt11s obr11s s crn 
embnrn~ar nossos trabalhos nos intr.nullus da 
sessões . Se esla publicidade é ulil como ':rei o que 
ningucm duvi,Jnn\ f.l a constituir;iio o reconhece!, 
quando diz que as sessões si'in publicas, e qunnto 
maiores e mais irnportnnt••s forem ·os r.rut:.alhos, 
tanto mais se instrua o pul.l\ico, qull até no; põde 
soccorrer com memorias e com apo11111mcntos, 
desenvolvendo-se n opinião publica sem a qual 
nada Sll pó de projectar com pletnmentc, po1· con: 
scquencia considero este augmento como urgente, 
basta Q\hnr par,, as galerias para so conhecer 
que é preciso reformnl-as; l.lem· se ,.ê que os 
cidadiio~ se nchão aqui opprimiilos, acho po1·tanto 
indispensavcl que se augmentem com a possivel 
brevidade; fazendo-se as · obras que nos podem 
~;storv!\r, nos intel.'vaUos d..P.s ;;essões diarias como 
já disse .• 
. o s;..-•. Lino Coutinho:- Sr. presidente, 
o requerimento, indicação ou como lhe querem 
cha·mar, do Sr . . Ferreir·a França Jnnio1·, é muito 
justo, ·e' atei muito util, mas eu creio que elle é 
mais que requerimento, elle no menos devo scdl\:er 
algum11 discussão, não quanto á necessidade ~e 
ae ,fazerem maiores as galerias, mas sobra o so 
despender dinheiro ·e vet·-sc o modo com que isto 
ao ·pó-lo · faz~r. . · 

O illÍisL:'a deputa lo duvo estar certo quo niio 
f.Ji com p·,Jucas Jesp~zas quo csla CfiRa se ucha. 
no 'l•t"cl'' em qn•l so vó, o nugmcntanclo-so as 
gniRrias dt!ve lovnl' maít.n dinlwim, . f.l cnt1io neste 
t;iiSO seria llH:lllor fazer 11111a úULI'Il obra 111!\ÍS 
Cr\plrr. . . 

Disso m:~is o illu , trn cloput~do que ao pódo 
fnzcr esln obra no5 intervnllos da~ nossa~ sessõa:1 I 
Nós vemos, hmt;ando OI'! olho~ S\lhr_e e~to. cusn, 
qnc não hll ll'lnhum ouLro l!t~:;nr se11ao astl!- froute 
( apontand~ ao la. elo f'i'O?ll~ti1'0 ao Sr. Pl'eSIC~ente ), 
pura i:ito o preciso úe1tnr n pnredo aharxo, o 
cntiio a casa lm dol ficar toda incnpaz de fazer
ti\OS ns noss:lR scssõt~s, porque hn de ficar toda o. 
snl:l eutulhada de cnlii;a, etc., c por consequencia 
n ;io v•·jo IIICÍOi, o qtul P.xíg·J o illustre Jcputa•lo 
é incompativ<:l com o tmbulho actunl, poder-se·lla 
fazer com maior vautngem, mas h a de ser · no 
interva.llo de uma sesSilo para outra, porq ne coll\ 
C•S nossos trnbalhiJs dianos n;io póde ser, ó a 
unica objccçi'io que nchtl n este requerime11to, por
que P.mquanto a sun doutriua é louvav;.el e a 
mais jus La quo . tenho visto, e ató con&entancla com 
a nossa C•1nstituíção que manda que os nossos 
tl'lll>olhos sr·j:io em prlblíco. 

Ora, Sr. presidente, quando so diz publico ó 
quando as p()rt rs estão abertas, o meia dnzia de 
pessoas, meia duzia de osllr.cto.dores serí1 sufficiento 
pa~a. que ns n_ossas doutrinas se propagu~m com 
far.1hdade ? Na o; ser;\ melhor que o matúr nu
mero de cídnc.Jiios que é possível con!Jeção os 
sentimentos dos que defendem seus direitos e 
suas liberdades, qne possão por fórn contar 
aos . outros o que virão dentro desta casa, con
versar no centro de suas famílias sobro · e~sas 
doutrinas? 

S1·. presidente, se possível fosse eu quereria 
que as nossas sessões fossem feitas em campo 
ab'l!t'to, onde todo o mundo pudesse ver, · onde 
nós niio tívessemos pot• coberta sendo o cóo, assim 
se fazia em Athenas em Roma, as~im se fazin 
em todos os p1izes ond~ r~inava a liberdade, no 
':ampo onde se f..tzião I'S comícios, lá é que se 
f11ziào as lçí~ 'l n•io uma pequena casa, Onde os 
cida·Jiios so ~chiio apertado~. onde não podem 
e~>~·~ com saU$façiio, ç mui te.:~ ha que tôm vin4o 
aqui para ouvi~ e nno t()m acha.4o lugar. Não 
$\lri•• m~Jho1· quo !llla fo:3so . tão !!$P!!COllll que fi
cass~ ainda cnmpo sem ser occupudo p\lr g~nte? 
N;i,, se tem fnllad1! do supremo tribnnnl .:te ju~ti<;a 
onJe .não se tem posto bancus para us especta
d.wes, c ondo o recintl} é mais pP.queno 'l N iio é 
um meio de Rfugental·os, veudo - s~ sem bancos 
pnr.A...'!!l sentarem? Quem podcl'in aturar uma dis· 
cussão totl<~ o tempo de pé? 

E' muito para ac.lmirar, Sr. presiJente, que 
o tl'ibunnl supremo se jnlguo que é um" corpo
l'oçiio sol>arnna '? A•1ui diante da representação 
nacional e que 6 um· pod~r sober1\110 os cic.ladiios 
assentii.o-:;e, e diant'l do magistrados que são 
creaturas 1la nação elli)S niio se podem nsso11tar ! ... 
Eu nlé mesmo desejava. que uquí houves:~em 
galerias particulares para o sexo feminino, é 
preciso que acabemos com. este monopolio .de 
luzes ~õmento pnrn os homens, ó p1·eciso que as 
mulheres sail>l'io .que cousa é constituiç.iio, que 
ensinem ás suas filhas nquillo que têm aprendido 
nqni. (Muitos apoiados.) 

E isto ó novo 111eus seuhores ? Em França 
não h a galer\as para as mulheres? . N.~s f11zemos 
esta monopolio, e depois queixnmo.nos que .aa 
nossas müis de famílias estão muit1> atrazadas, 
que uão têm lnzes c que as brnzileiras não têm 
instrucçiio, 11 como . a hão de ter se nós mesmos 
e que. temos a culpa? Fação-se as nossas ga
lerias c quanto maiores melhor, pn•·n que o 
povo brazileiro se instrua cada . vez mais, · por
quo isto é uma escola de direitos do homem, 
é quem · aqui vem é escus·acto ir ás outras escolas 
i.\prender, po!'que aqui temos muitos m11stres 
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qne cnsma•) rliroito : e não temos nós visto 
do anno pas~ado parn cá desde quando tem sido 
froquentadr~s estas gnl~ria,;? A tlill'r.rr:nçn fJllC 
~e acha no el-lpil'ito da opinião publica? Uma 
dill'errmça que niio tom compurar;i'io, a qual é 
dovída :nsta concurrcncia tio cícladtios brazileiros 
nas ga!fJI'ia~. 

A questão, S1·. prCsRidentP-, da nccusnçiin do 
ministro da guerra foi um11 dus que maiH influío 
snbro a liberdade do Bmz.il : a concurrencía dos 
ciC:n.!iios brar.ílciro~ para "1"ercm esta questão 
dccidhlll, obsenando a maneira com que a maior 
parte dos dP.putados se ponlir:1o aqni á frente 
do poder, deHF:nvn) v.:u uma. Oflíníiio publica que 
é o que nos tem Slllvado de niio cstarnh1fil debaixo 
elo ju~o do desrotismq? Por consequencia a in· 
dicaçiifl do Sr. Erne!;tO ó \,Joa, é mnito justn, mns 
nãc vejo occnsi:io em que ~ossn f •ZCI'·se a. não 
ser no intervallo da sr.ssão annunl. 

· o Sr. l\J:nln :-Eu quereria quo se fizesse 
algnm augrnento n11s gallll·ins, que em muito 
pouco temp•1 pudes~em accommodat· mai~ ~ent<>, 
mns parecia-me -:rue pnra cv!tat• a continuaçiio 
desta di;.cussão, que se mandasse já o reqnorimento 
1\ commis:>ão de polícit!, para que ella examine e 
proponha o:~ meios desta obra; por conscqueucia 
rr.qnciro que seja mandndo a essa commissfio e 
pódc·se acabar com esta tliscussii•J. 

O SR. MAtA mandou ú mesll um requerimento. 
O Sr. Vasconcel1o'-:- Sr. p1·esiJenLe, eu 

conheço que as galerit~.s niio tem os commodos 
nccessarios, reconheço a necessidade tio nugrncnto 
dellas, mas julgo que nãu so póde f<IZer a ouro. 
que indica o illustl'e deputado, com a prmnptidtio 
que elle despja; é necessnrio que _seja pelo meuos. 
(se ó possivol ÍQZf:r·se tu; oht·as) durant~ o in
tervallo da sessão annuRl. Nas nussa~ sessõc~ 
dia rios como se lia de fazer este. accrescenta· 
mento, .como so hão de fuzer novas galerias ? 
Por isso julgo que este examll (levA ser feitC) pela 
commissiio •lo policia, e portanto o meu voto é 
que vá-a ella o requerimento. 

Leu·Sil o requat·imento do Sr. Mai~. 
<< Requeiro qu.e a commissiio do policia qopJis 

de conveniente exa~, declare se as galerias t:;iio 
susceptíveis de augmento para maior nume~·o de 
espectadores.- Maia. 11 

o Sr. cunlHL :-Lembro que ba nn camara 
tres i)lnsh·es ollicines ong-enheit·o•, •ICSPjnvn quo 
cllc~ dés~em a sua opinião a olste respeito, ~o 
consultarmos architcctc.s de fóra, temos obm para 
mais de anno, quando entre nó~ temos mui babeis 
Srs. officines do corpo de c:ngonhciros qna nos 
podem ministrar seus conhecimento~ sobre estas 
uiJras. E' o meu voto que vã á commissão de 
policia, e ella que consulte os senho1·es m3smos 
da casa. 

o Sr ............. :.- Este requerimento deve 
se1· remettido 1'1 commisRii.o de volicia para ~:lia 
dar o ser parecer, por isso pedi a palavra peln 
ot·dem, que sobre isto é que devo versa1· a dis· 
cussão. 

O Sn. PRESIDENTE:- Esle requerimento é uma 
especie de adili::nento, porque quer que sej:1 re
mettido á commissiio. 

O Sn. ERNESTO:- Ninguem desconhece a utili
dade do rilquerimonto e quo cllo é urgente,. o 
que . se deve. pór em. pratica com_ a possível 
llrev1dade, sa1ba·se po1s qne en uao l'equeir•> 
que .seja immediatnmont<>, mas sim quando soja 
pOSSIVel. 

o Sr. Hounnda oavalcantl: - E~lt\ 
em discussão o adiamonto para se remettet• o 
requerimento á commissi\o de policio, voto contra 
cllc, c sou de opinião quo esta quost:1o •.lo\•e set• 
t~·ntadn hnj.J, o lll'jtl do:cididn ; di r.· se quo clla é 

util, deve ser bem consid·Jrada. Todos os senhores 
que so achiio aqui soot~tdos tom idéas do governo 
rr.prescntativn, todos estão bem inteirados dos 
objeetos giJmns para qtte se mandão aqui os 
l'Cpresentantcs nacionacs, portanto não vamos 
tomnndo t.;mpo com ·pareceres de commissiio, dís
cn~Riio, ndinrnr.nto, etc., etc. 

Sr. prllsidentl', n>~ mcJilarchias representativas 
Bâo rla urna époc:a moderna, os exemplos dos 
antigos systomMI do govemo n:io· siio applicaveis 
no syst11rna constít.ttcional, a rcpresentar-fLo na- . 
cional or~nnisníla parn exPt'cicío dos poderes do 
povo fluberano, ó muito difl'erento das republicas 
do Athonns o de outros povos, onde o.· povo 
deliberava o niio delegava, então dizia-fnr;a·Sil 
isto ;~mns o povo hoje não fn:t assirn, nomca 
seus rr.prescntantr.s, constitue-os e dá-lhes po
deres, e os sons delegados são o~ qu.e fazem as leis. 

Alg-uns sP.nhorei! que !em fallado sobre estl 
publicida.le, têm a11ui muitas vezes citado cousas 
houitns a estl) respciLo, mns por ventura con· 
sistir:í. f!S~a pubJí,,idnde em fazP.r as nosªa~ sessões 
1·m publico ou n'um campo? Não, l:l1·. presidente, 
esta .parte do Ry,temn constitucional não vai 
por este caminho, n marcha que clla aeguo ó 
~:~e rem . pniJ!ícas as discussõel! da cam11,ra, mas 
esta publicidada tem restricções, vejnm()s os 
nossos pl'imeíNS mestres cnmo é q11e el!es exer
Cilm este direito, em Inqlater::.1 as sessões erão. 
secretas sompre, depois foriio publica<> : mas çaqa 
espectador que cntt·a nas galerias é afiançado por 
um ·deputado. 

:M:a'> disse-se que aqui é escola de direito con
stítur.ionnl, niio nos lísongeémo.s tanto, .ntio é 
tnnto escola de direito, muitas cousas aqui se 
dizcrn qne eão contra os princípios de liberdade, 
muitas cousas aqui se dizP.rn que não podem ser 
respondidas, porque não se póde tomar. o tempQ 
com ellas; nós le~islamos, senhores, e não vie· 
mos nqni formar escola de direito, se queremos 
mostrar o quo sabemos sobre direito cada ·n:n 
dos orad•Jre:~ so desvia da questi'io; quem ensin'\ 
direítn é o sentimento intimo que tem cada um 
cidadão, não ó por nos vh· escutur e menos 
pel.t lição dos periodicos que se aprende o 
direito, mal estnvnmos nós, Sr. presidente, se 
nns dirigíssemos por tal direito, porque cada pe
riodico seguu a npiniiio de um partido, c rara::; 
veus esta opinião se estriba em princípios pro
clama.Jos pelo direito, pela razão e justiça, o 
não obstante i:;so cada partido quer sustentar 
n sul\ opinião ; diz·se que a opinião publica se 
desenvolveu depois que as nossas discussões se. 
tornáriio mais publica~, ·_f:.t.c. . .~ ·--·-· . _ 

Sr. presidentB, n liberdade do Brniil niro ·é
d.•pendt>nto unicamente :In publicidade dos nossos 
trabalhos, o qu•~ mais deve concorrer para ellu é 
que todo o hrazileiro procurando os meios de ser 
livre, concilie com os seus os interesses dn nação, 
não ó só no Rio de Janeiro que o systema constitu
cionAl está muito ndinntado, as províncias mnrchiio 
com progre~~os,progres::;os suscitados pelo P.&timulo 
quo cada um senle em ser livre. As ga\orins sã9 bem 
vastas, .Sr. prêsidente, não precisflo de augmento. 
Ü•lmparcm·Sil as nossus instituições com as dos 
Estar! os· Unidos, o pergunte-se se têm todos n 
Jibertlade de irem ás galerias? Não, Sr. presi· 
dente, nas ~nlerins só entrüo certas pessoas com 
certas conrlições, na F1·ancn nõs sabemos que as 
galArias não siio vastas, siio mui limitadas; mas· 
aqui muitas vezes niio so tem a coragem neees
Snl·in pa•·a fnllnr contra a opinião das galerias, 
tendO·Sil pa1·a fallnr contra um membro do go-· 
Ycrno, mns cu tenho toda a coragem parn dizer 
o que eu tendo, e . voto contra o requerimento. 

Envolvendo o requerimento um niiiamento~ foi 
este npprovado, e o reque1·imento remettido â com-. 
missõ.v d.ll p•Jiicin. 

0 SR. ERN~STU FERREIRA propo~ Q seguinte· 
addilnmento: · 



17.2 SESSÃO EM 18 DE ~IAIO DE 1830 
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projecto na oc1:asiiio de npresentotl·o, poden1 quo· 
rendo, expór em nm discurso csc1·ipto o:~ motivos 
da sua proposição. 

cc Paço da cnmo.ra, 1;) 1e Maio de 1830. - El'· 
nesta.,, 

'l'iv11ríio sroi(nndas Jcitnrns os scgnintns projectos: 
n A asscmlJloln gero.ll1~gislutiva resnlvc: 
a A pena du morte nalurul estl'1 nlwliJn etc. n 
E julgnndo;so objo?cto de dclibernr,:lo, fui rcmet· 

tid•> á co1mmíssiio do jnstip criminal. 
« A assemblén geral lcip;islativa resolve: 
cc Art. Lo A lei ·de 18 de Setembro de 1828 no 

art. H\ ii(nalon etc. n 
E julgado objecto de dc:Jibcl'n•iíiO, se mandou á 

commissüo ele j11stica civil. 
cc A asscmblétl ltlgisln.tiva decreta : 
'' A cada emigrado portnguez etc. ,, 
Não f<.li julgado objectiJ de deliberação. 
" A a3semblóa logislntiva decreta: · 
cc O i(Overno do Brazil procurará o seguinte 

pacto entre as nacõ••s americanas etc. ,, 
JJ: julgando-se objecto de deliberação, foi remet· 

tido ás commissi'ies de di(}lomatica e constituição. 
cc A assembléa legislativa resolve: 
cc Art. Lo Fica livre o LrlHlsporte do cobre cu

nhado em moeda etc. ,, 
Jl: julgando-se objecto de deliberação, foi remet· 

tido á commissiio de. fazenda. 
cc A assembléa geral legislativa .resolve: 
cc Fica extincta a junta directoria da academia 

militar etc. ·,, · 
E julgado objecto de deliberação, foi rcmettido 

á cornmi;,são de instrucç:io publica. 
c< A nssemhlén geral legislativa resolve : 
" Art. Lo Fi cão reduzidos a 12% todos os direitos 

que paga o algiJdão etc. ,, 
E jul,:(ailo objecto de deliberaçãoJ, foi remetti·lo 

á commissão de fazendrt, 
cc A assembléa geral legislrativa resolve : 
cc O governo fica encnrre~ado d·~ rnnndar tra· 

duzir e imprimir o digesto dos Est<tdli~·Unidos.» 
E julgar! o objecto de deliberação, se mandou á 

commi~sf&o de instrucçiio publica. 
cc A a~sembléa geral legislativa dr:creh provi· 

soriamente : 
cc Art. l;o O que estnva determinado pela orde

nação, liv. do, tit. li, § •lo etc. n 
E julgado objectri de deliberação, se mnnuou á 

c:ommissiio de justiça civil. 
" A nsl:lembléa geral lE:p;islntivll decreta : 
11 Art. }.o As causas Cl'imes por motivos po)li· 

ticos quncsquer que r-lles sejiio etc. ,, 
E julg.a.da objecto de ... d"UMr.(l.t;iio, s.e .remctte!J 

á cornm1ssão de justiça criminal. 
Leu·se o seguinte parecer da commissiio de 

poderes: 
cc A commissiio de poderes obedecendo no que 

lhe foi t.rdenado em sessão de 13 elo coa·r.mte etc. n 
Ficou para entt·ar na ordem dos trubalhos. 
O SR. LnroCou·r~NIIO leu o seguinte prc>jecto: 
cc A asscmbléa geral decretl: 
cc 1.0 O filho natural do cidadão hrnzileiro de 

qualqunr classe ou condição que scjo, que fór 
reconhecido por escriptura, testamento on hnbili· 
tac;ào judiciaria na fórma da lei d<! ~2 de Setembro 
de 182t!, fica com direito a . succeder a seus ·pais, 
co:no se de legitimo matl'iml.lnio nas~ôl'a e em 
concorrencia com os que viet·cm de um · posterior 
matdmonio. 

<< 2.o São comprehendidos n'l di$posição do 
artigo anteceJente os filhos das pessoas ecclesias
ticas ou religiosas. 

a 3. 0 Os filhos aJulterinos e incestuosos não 
podem ser reconhecidos, mas elles têm direito a 
alimento uma vez que os pais assim o declarem, 
ou quando provem judiciRrinmenLe a sun filiação ; 
taes alimentos pnrérn fic;io unicamente a cargo do 
pai assim decl!u·ado. 

" 4. o A declaração elos filho~ adulterinos não 
tem lngnt· na con\!L!Utcin e harmonia do ma~ri. 
monio. 

« ;,,o Sii<> filhos inccstnosns n9 I'Jllll viorcm de 
copnln enl.t'O j)arontes nll linha recta; o n'' co!· 
lateral ~>ntru irm<L•l súmente. 

« c;,n P11:.io revogadas etc. -José Lino.>> 
Ficou parn 2• leitum. 
o Sr. r .,lno Coutinho:-A nnturoza ignalon 

lOllos os homen; em dirdto, n con~LHuic;ã» o tem 
Pl'•.IClamndo, mas pct·gnntr., como o illnstrc depu
tnd•J na sr.ssíiu elo hontiJn:, t<JIJI s~ gozaLio dmHa 
i~u:ll<lado Li e dil·r.ito, proclama•lo pela constiLui<,Ü'i(J? 
N;io; que vemos nós? A tlc~ig1ulldade quando 
a constituição diz qttc todo~ os homen>~ s:1o ignaos, 
emb.,ra hajiio essas difTcrençns do nomes, eonbnl'!l 
Rej:io marqltl.lzns, condes, conselheiros, n ig!lnldade 
de direito ó para todos os cidadüoa brazilcii'Os, 
sej11 ou não seja lltu!nr. 

Ora, Sr. prcsid•mtr., se todos os cidarlfios diante 
da constituição tii'ío ignaes, poderá cxístit· a mOII!!· 
truosa legislac;iill antiga, que faz o.lifToJrenças? Nós 
S9.bemos q11e a legislação ãcerca da pcrfilhução 
dos !ilhos naturaes faz uma grande llilf<lrcnfia 
entre os que siio filhos naturaes de p3üe;; ou de 
homens nobres, escudeiros ou cavallciros; e po· 
derá existir isso entre nó;? Não póle ·existir, 
porqno todll CJ cidadã·• de qualquf'!r condi1;ão que 
sr:jn, pó:le reconhecei' seu tlllto de uma mesma 
fófma, não havnndo distincçfic entre p1-ões nem 
entre nobres c fidalgos, e ei3·aquí porque propuz 
esta lei ; ora, isto é qu~nto á primeira pat·tc. · 

Depo1s, se o desembargo do· pat;o tnn dado 
carta de habilit·•çiio n clerigos para poderem per
filhar seus filhos, porq11e razão· não hav.:lmos dr," 
declarar que esses filho:~ sfio tão bons como os 
outros ? Se o dcsembargo do paço tinha esse 
direito, niill o ha de tet· o corpo legislativo ? Por 
ronsequcnch não h a tilho3 ·sacrílegos, s;'io lilllos 
nat11rnes. E11 acho este pr.,jecto necessarío c peço 
a V. Ex. que não se . descuide dello que ó de 1n te· 
resse publ1co. 

O Sr, Ro""""~do : - Em toJo o tempo que 
pertencemus a P.Jrtugal, as províncias do ·Brnzil 
foriio governadas como colonias militares, e para 
toda a parto para que nos V•1ltav!lmos niio sen
tinmos senão o peso militar, pot•óm a 2a linha é 
a re·le a quo ning1!em escnpavu, e u•na lei hcuve 
qu~ sujeituu a 2• linh' a grande parte ti» regu· 
l11mento da primeira, e fez tanto mal que as jus-
tiçn:~ civis ficarão paralysndas. · 

Orn, proclamou-se a iudcpendencin, auoptrtmos 
a fót·ma clll governo repro!sentativo o por uma 
·a:nomalia que .não se concúbe se . tem continuado 
no ntllsmo sy.;tema, croámos os jttizes de par., uma 
instituição 4ue fa1z e~cusaJos us capitíies·móres, 
e ~e acha entorpecida, 11>'io tem ncçiio porq11e não 
te1i1 força physica, não pódt1 ~;eprimir os motins 
porqne lhe f•Llta a forca c !H) conhece em toda 
a parte a falta, nfio achanclo QQ.em lhe obedeça. 

Portanto, julgo necesdario offtlrecer 11111 projecto 
de lei pelo qtt>ll ftciio abolido;; os capitiies·móres 
e commandantcs de districtos, nbolindo·se tambem 
os Cllrpos de ordenanças e fazen!io-se uma gua1·da 
civica debaixoJ da autoridade do juiz de paz, e 
Cllmo me consta que ha da l<lgislaçtio passada 
um projecto sobre este objecto, otrt~recerei o meu 
como· eme11da ou como se julgar melhor. · 

E pedindo . urgencia, mandou á mesa o seguint·l 
projecto: . . . 

<t A assembléa geral dec1·eta : 
· cc Art. 1."° Ficiio abo-lidas todas no capitanias 

mól'e~ e com mandancias de distl·ictos. . 
cc At·t. 2. 0 As . aLtribuiçêes e jurisdicção de que 

goza vão, ficiio devolvidas . aos . juizes de paz. · 
« Art. a.o Os corpos chamados de ordenanças 

fi.Min tamlJem !lbolidos pelo que respeita t\ sua. 
nctual organ is,tçào. 

« Art. •1." Em seq lugar se organisar~. um corpo . . . 
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de guardas cívicas, cujos commandnntas sarão os 
j uizcs de paz rllspecti vos, 

11 Art. i'i.o Nn·s cidades e no. intP.rio1·, os dis· 
ll'ictos dos juizo!! do pn7. scri'io divididos em con· 
tudns, c,1da nma dn!i quaas comprchender{~ 100 
homens dos que compunhão O:i antigos cOJ'pos 
do nJ•,lenanças, o terão um che!a cplo se chamará 
chefo de centul'ia ou centurião. 

1< Art. G.• Estas cénturins so suhdívidiJ•áü em 
10 dr;cm•it~s ou qnartcírõr:s, contendo cada nma 
10 indivíduos dos mencionados no arl.igo nntecc· 
dente, c tlll'iio um cabo subalt•lJ'no IJUe 11e dono· 
minará chefe de dccurin, decuririo ou oiTicinl dt.l 
quort!liriio sujeitos ao seu respacLivo centul'iilo, 
c todos no juiz de p1z n:t fórmn do art. 4°. 

1t Art. 7. o Nrio lulvcr{c numero ce1to d•3 centul'Íns, 
mas setiio tantas quant,ls se possiio organisar, e 
seriio denominadas por nu:nero orc.linaes, Ia, 2• 
e ar. etc. . 

cc Art. S.• Todos os in•livic.luo:> pertencentes a 
estes corpos terão em suas casas nma lanç 1, ou 
chuco de 7 ou 8 palmos de comprimento ; com 
os que se aprc.;;entar:'lõ no J'eclnmo do juiz da 
paz ou seus chcftl>J ; fóra elas cidades podert'1õ 
acudir com quaesquer outras armas nü•> sendo 
curt!l!!, çomtanto que indispensavelmente tenlHio 
as lanças de que falla este artigo. 

tc Art. 9,• Todos serão obrigados a acudir no 
·chamamento do juiz de paz, pena de trcs até 
nove dins de pri~ão, conforme as circumstancias 
do c;a.;o. Além d1sto serão ohrig•Ldos a acudi L' 
ao chamamP,nto dos chefes mencionados, os quaes 
devem acudir nos casos repentinos o quo pri· 
m.eir.o puder,. seja qual fór a· decuda, ou cen· 
turin em que succediio. 

cc Art. 10. Os decuriões darão parte ao res· 
pectivo cheftl de centuria das occurrencias que 
houver, e estes ao juiz de paz, sem prejuízo de 
a pode1·em dar directamente a este .quando a:;sim 
o pedir a commodidade. 

«Art. 11. Todos os mczes os chefes de cen· 
tnarias informaráõ ao aeu juiz de paz o estado 
dll sua respectiva centuaria, quanto ao numero 
dos indivirluos e lanças de· que falia o art. 8•. 

cc Art. 12". Os indivíduos no caso de mudar.se 
niio tê:n mais do qu.o dn1· parte ao seu chere 
do decuria ou quarteirão para este o fazer saber 
ao ria .centuria a que pertence. Outrosim po· 
deráõ levar sua lança 11ue deve ser fdta á sua 
custa. ; e log!l que chegarem ao lugar da sua 
nova moradia o f:1riio Hai.Jer no respectivo chefe 
de decuria. 

u Paço da camara dos deputados.- IIem·iques 
de Re::endc. >> 

E não- se voncon ·Jo n ·nrgencia requerida pelO 
seu autor,· ficou para a 2• leitura. · 

0 SR. LIXO ÜOUTIXIIO requereu que se lhe 
desse infoJl":nações do estado· do prnjecto sobre 
a reforma dns secretaria,; de estado, e ficou do 
n dar o St·. secretario Marcel!ino de Brito. 

E11tJ·ando;se na 2a. parte da ordem dtl dia, 
emendas approvadas pelo ~enado a·l projcct • de 
ld sobre a cre:1çiio da~ villas, posto em dis· 
cussão o 1• artigo . das emendas e suscitando· 
se que~tiio ·da ordem, propoz o Sr. pt·csideute, 
se nc&so se continuaria a discutir artigo por 
artigo, venceu-se quo sim. 

o Sr. RcbouQas :-Sr.- presidente, o Sr. 
deputado qne fallou primeiro a respeito da in
tP-llígenci,, do 1• artigo disse que elle era con · 
trario â constituição emquanto restringia os 
poderes conferidos aos conselhos geraes pela 
mesma çonstituição. (leu. ) Está acabado tudo 
quanto. se diz a respeito dos conselhos geraes 
aas pt·ovineins : mas o artigo fulla n ro:;peito 
rlo ogoverno nos lugares onde elle exerce as 
funcçõe!l de conselho geral do província que .é 
unicamente a']ui no Rio de Janeil'O. En acho 
mu~to cons~utanen es~'' doutrina, o governo u:1o 

obra cnlle.~tiv(lmonto em sossfi:o publica, ond., 
Cildll mnmbro possa propôr a fnvor do intoresse 
pccttlinr Jestu t;U dnquelln villn', por isso fiel\ o 
gnven10 na ucc.,•sit,Ja,Je de que ns camaras e o 
povo lhn requoiriio e mo~t.rem a utilidade desta 
ou daquell1 mo•lida, porém a rllspeito dos con
s~llJos não t!C •L\ esta raziio, ell<ls podem re· 
solver em qu·llquel' mot!o, ou por consulta to· 
mnda entl-o o conselho 011 pul' proposttt do um 
do IWit.i membros em virtude da representação 
da cnmarn darJitelh cidndo. E~l•J nrt1go niio mo 
parece bom, os conselhos . geram! p•Jtleráõ dar 
resoluciio; qur.ro nulos fJUO se dign compete aos 
couselJioS gcraos tomtn• a resolut;lio, pOl'<jlHl pela 
constitltiçii•) ~ompeto toma1· tudo qunnto fór in· 
t!"?rc•se <l<1s povos, um-\ Vi"?Z que nr1o esteja 
exduidll nns sqas nttribui1;Õds. Eu olTereceria 
nma emenda para q1ze se . dissesse-compete-, 
se nãn temesse qne indo para o senado el!a a 
niio quizesse admittír e assim ficnrtlmos sem a 
lei. 

Po1· C<lllSC•lUencia npp1·ovo o artigo porque elle 
é conrormc :\ constitui1;ão, visto que não coarct'\ 
e n:io exige o• mesm.J que exige a respeit•J do 
governo, cteixnndo ao conselho geral resolver 
conf.mne lhe conviot·, ou pot> proposta ou reque
rim~::nto da parte das camara~ e não lho cir · 
cumscnlve o meio. 

o Sr. Paula. .c Souza.:- Principiarei di· 
zendo ao S1·. deputado que primeiro fnllou, que 
se não pórle fazct· emenda a este projecto, por· 
que o que ·se discute são as emendas f.;itas 
pelo senado c uão resta senão aceitai-as ou re· 
JP.ital·as e nada mais, visto n.ão cstnr em pratica 
a reunião rias duas cnmaras (o nobte 01·ado1• 
yo1· (alla1· bai;~;o mio . se . ouvia algum tempo) ••• 
Eu gosto de mutlar .:1-J cpini fio quando conheço 
que errei, e as reflexões do Sr. deputado que 
me combateu me fizerão mudar de opinião, e 
votar pela rlljeiçiio das emendas, muito princi
p 1lmente quando observo que o senado teve a 
unprudencili de duvidar desta attribuição q~() 
n constituição dá nos conselhos· geraes, f•lzendo
lhes favor do que ella lhes outorg.lll. Este n~· 
g1JCÍO é muitu serio, devemos reflectir muito 
snbL'O elle. e rejeit>lr as emendas, offerccendo !\ 
vist·1 disto um projecto novo , que remedõe 
todns as injurias, para me servir da:1 expressões 
do St·. deputado que fallou. E portanto voto 
contra· o que h·1via votado, isto é, CJntra as 
emendas. 

o Sr. :o~-r.-..rti:m. Francisco :-Levanto-me 
para pedir a rejeição de semelhantes emendas. 
tir. p1·esidentc, ollas uão podem subsistir; pri· 
meirõ;""porquo é _clal"O a.att.J:ili.uição~-'~~elho~. 
geraes das provmcias de promoverem em tüão 
o bem geral dellas, e DCJsta posse têm estado os 
mesmos conselbus ; mas ngorn com tal redacção 
torna-se de alguma sorte duvidosa esta attribuição, 
quandv so diz que-os conselhos gcrncs poderáõ 
toma•· re,;,oluções.-E quautlo é que não puuerão 'r 
Qual é a loi qu.; lhe,; coarctou e.;te direito d~do 
pela constituição? Eis-aqui o primeiN mot1vo 
porque . nii<> posso admittir esta red11cção ; o 2• 
nlonv•l é o artigo. (let~.) Eu creh>, Sr. presidente, 
que quando se crea uma vill(l os limites que se 
lho nssigniio fazem parte ir.~tegrnnte .ta mesma 
província, e por consequencia este objecto está 
comprehendido uns attt·ibuições ·dadas aos con
selhos geraes, nos quaes pertence resolver sobre 
a creação das villas, tendo em vist•i as informa· 
ções das autoridades locaes, sendo tudo ultima· 
mamente npprovado pela assemblêa legislativa. 
PQrtanto não posso ádmiltir um artigo tão mal· 
redigillo c tão vicio~o; tão mal redigido porque 
põe em. ~uvid11. um dil·eito de facto, que pe_!a 
con~tituH;ao pertence aos CQnselho~ ge1·aes e tao. 
vicioso porque dá no g··v~mo a nttribniçi.o que 
lho !IÜO peL·lenctl. Voto porltlnto couLriL ~1$ 
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cmcndna, depois n camarn poderá dar outro 111'0 as requerem, porém além da ncces~idadc r.xige· 
j ccto. so quo seja o lia reconhecida, pr()posta o di seu· 

0 Sr. r.:rcnt.<lquos <lo n.o:r.cn<lo :-(Nao tidn pr,Jos conselho:> goracs elas províncias, além 
. , disto 011 vejo que qnasi todos os pnV•lS que têm 

se ou~:lO.J • requerido r,reaçfw de villas depois so arropend~:~m 
o Sr. cn,.tro o snvn:- A mziio pa1·n n ro' w•rque com a crcaçiio vêm mn:;:istrador. o com 

j iliçiio deste artign deriva-se d11 preccdent.l qun ollell todt\ a caterva de ~nltea I ores: sim, digo 
IIOIIVO na lt•gislaturn pnssa1la, poróm, Sr. prcsi· snllradores, ponp1o rnubiio com•> elles, e siin 
dente, quem niio conhece que nqnelle preccdflnto pt!ioros do quo elii'S porrp.10 Rt1o immnnes. 0,; 
foi um snphi~ma '! E J!Ó:=I havemo."l querer dnr· saltoatlorc>s d•J estrada arriscãn-so a lovur um 
lho assim ltluto peso? 'r<Hlos snbCtm porque o tiro, ma::~ r.stcs verrcs güsiiu de immunidade e 
artigo dn constilnir;~o se inscrÍ•l o n lei não foi dispoem tla vida, da honra o fur.entla dos cidn· 
Rnroccionaclo, cnhio; mas isto não pó<lo olternr diios, e tudo isto se foz a porttls fechadas, porque 
nrptelle mcSill!l !Htigo da Mnl'titttic;1io. Ainrln ali relações ussirn trubalhfio. 
continno a vc.tnr pelo pr.1jtlcto porque niio hn Voto c:outr1L r.s emendas, porque as acho inuteis 
um FÓ S1·. depntndo qne negue 1> n~<ceHsidade o prtljudíciaes. 
que temos do cre1çiio de villns, as proviucias siitl Julgando-se a materia dis•:utida foi posto á 
como dP.sertc•s, e 011 quando wio posso fazer um votos o lP arlig•> e foi rc.jeitado, e successiva· 
maior bem, I'JUero fazer aqucllo que p!ls,;o. tnentc foriio n•jeitados o 2• e 3• e se mandou 
Continuo a votcu· pelo projecto em discussão. qna so participasse no senalo. 

o sr. Alencar: _ s1·. prcsiélP.me, tarr:l>r.m Pa~sando-se a tratar das emendas apprôvadns 
sustento este primeiro artigo ; é vc-rdndo qno pelo s<mndo :\ rosoluçiio pela qual se manda 
nesta primeira ·parte tem rndnudancin, poróm esta lytographot· o di~tl'iuuil· os mnppns, post·• em 
redunda 11 cia uão poderá oustnr 11 utilidade da 2• discu~SiiO o 1• .artigo foi approvado e se mandou 
}Jnrte. Etl vejo nesta 2• porto providencius quo rcmettor á commi~siio de rcdacçiio das leis e 
são muito uec.essnrias, porque de alguma fórmn quo se ofliciasse ao senado. 
Re cquipára em di 1·eito· a província do Rio do Eutrnuclo om 2• discussão o projecto n. 87 e 
Janeiro com as outras p1·ovincias, nas quaes posto em discussão o 1• artigo, disse 
nenhumn lei peculiar póde cxiritír sem que seja o sr. Robouons :-Diz o 1• artigo. [leu.) 
suscitada- pela utilidade ou necP.ssidado do povo Da .tloulrina deste artigo. infero-se qüe todas 
elas mesmas· províncias, n isto por meio de RP.ns as Rcntcnçns que furem . de menos de tres annos do 
representantes no Cl111S•·lho geral; pc.i·ém no Rio prisão são justas, porque não são embargadas, 
de Janeir.) que niio c;xietern estes conselhos, só o ftlntlameuto não o sei; voto contra o artigo 
os miuistros ó que propoem qunlqner co11'a pe· ·c ofi'erecerei uma emenda pam todas as sen· 
culinr 1\ mesma província, o passando este nrti:;:o tençaR sarem embnrgaveil', pois tanta injustiça 
me pnrece qne se· ia rl'mcdiar de algum modo pôde haver na sef.tença de· um anno, como de 
R fnlt:l elo igualda,Je em quo c~tá o Rio do tres ; além disto se so admittisse que . só erão 
Janeiro, restringindo-se só Mil ministros o pro- embargaveis ns seutenças de tres annos para 
porem a cr~açiio de villas sem informnçiio dns mai!', podia um magistrado injustamente. con· 
respE-ctivas camnrns, vindo assim os ministros a d~mnur n um ou dois annos c não tinha recurso ; 
lembrarem 011 a. proporem quantas villas qui- as sentença; são emhargaveis na persuasão de 
zerllm só!', sem que nisto obrem conjunct1mento que os embilrgos mostraráõ a injustiça dellas, 
com o povo e com as camnras. os embargos tl'ataráõ mais amplament<l da ma· 

Qne !Ja rcd11ndancia na primeira parte do arligo Leria ou oflercccr•\õ matel"ia nova, todas estas 
niío so pód.e duvidRr,porque,sendo isto marcnd" I•" la hypotheses podtJm acontecer tanto com a· Rentença. 
cr.nstituiçiio, não ó necessario transcrever-se a'! ui, de um dia o com,) nas do · toda vida, pois 
emquanto no dizer-se I'JUO por csto prt•cedento em tudo se Já a mesma raziio, por çc;>nscquencia 
pôde depois :~contecer o qu~ aconteceu com o 1111cro que sejiio e111bnrgaveis tot;las as sentenc11s. 
arti!:o da constituiçiio inseJ·ido na le.i dos fóros, En !!OU do opiniiio quo Ql)l lu&tnr de !!e dizer 
isto jâ fui respondido por um' Sr. deputado, que este pracns menore~. se substitua...:.ofiiciaes inferiora~, 
precedente nrio foi mais que um sophisma, o aLó suJ..Iado inclusive. 
demais por se dizer duas. VFZCS CJUfl um certo o Sr. cun11.n 1\J:nttos : -Sr. presidente, 
homem tem diJ·eito á alguma cousa niío. se segue as menores praças ~ão cabos, aspeçadas, sol-
CJIIO o niio tenha, porqncl a repetição não lhe dados; tambores, trombetas, cornetas P.tc., estes 
tira n direito que d'untes tinha, portanto·'"· r,is~~iPi··~c~~=~ue se chamão menores pmças, porém a que· 
presidente, por e.; ta redundancia não deve· rer-se esta dcclarnçiio pouco c.:~ta a fazet·-se. 
reprovado cst•J artigo. Sr. presidente, agora pergunt•&rei no Sr. depu· 

o Sr. Ernesto :~Sr. presidente, voto con· lado, <.Juando um soldado fór Séntenciad•) a dous 
tra a~ emendas porquR diz a constituição no m~zes cte prisão, tambem se admittirú embargos 
nrt. 81:- Estes conRelhos terão por principal a esta sentença? E' necessario fazer esta dccln-
objccto prop<)r, disctltir e deli!JHar sobre ·os ração. 
nc>gocios mais interessantes das sua~ províncias; Desejarei muito que meus camaradas d<) exer-
formando projectos peculiares e accommodados cito srjão muitQ ueucficiados ; porém ronvirá em 
ns suas localidades e urgencins.- Diz o illu:1tre todo o caso admittir·se emb:trgos de sent~nças 
deputado quo. aiuda que a 1• pa1te d~ emenda pa1·a qualquer tempo de pl"isiio --que fór detcrmi-
se devia rf.'jeitar, devia~se ·.approvar a 2•. (leu.) nado a respeito de qualquer soldado? Se passar 

Primei1·amcnte é escusado edta emenda, o poder esta idéa será uecessario multiplicar sobre ma" 
executh•o tem dire:to de fazer ns proposi~ões neira as juntas que hão do conhecer destas 
que achar uteis c isto está envolvido no podet· questõeR, que talvez em cada província será 
geral qua lhe compete, por isso é escusmlo que preciso ~O ou 30, ou. estar em sessão permanente 
nós lhe lembremos, elle exercita1·á suas func· todo anuo. 
ções, 1omnrarnos nós CJUO elle nos deixe ex~rcitar 'renho que acct·escentar a respeito do arti,:{o 
as nossns, é escusad<) lembrar-lhe aquillo que não comprehender os reformados, a razão foi 
lhe compete pela constituição. Nós não podemos porque se esperava que app!lrecesse quanto 
r<>jeitar uma parte das emendRs e aceitar a antes uma nova lei R respeito do!! rtifurmados, 
out1·a : estns emendns vêm para s~rem adtniltidns e já se tinha apresentado a idéa de que • os 
ou rejeitadas todas e não parte dellas. reformados niio havião de ser julgados militar· 

Sr •. pre;;i.:ie!lte, oste projP.cto cnhio, nii·~ ::10 tl·nta dn mente, senão pelos crimes milita1·es; porém 
creuçao do muitas villas, vejo quo mqitos po\•os como não c,_isttJ. lei, t.lo\'O di~or-:1e quu os roCor· 
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mados fir.iio incluirlos n~slfl · nrtign. 'fnmhern so 
ol>jcclou 11 lHttm •pat·te, ::it', presulcnte, niio se 
falia ll•JnÍ ctu cn\Jo nem om sol,Jnt!tls, porqnu 
e-stas praçns qu~n.l'-> s:io senlPtu:indoR com lll· 
fnmin, sempre . silo tnrubem condcmnndos ou á 
morte ou a tr .. bolho f,JI t•J 

Vienio 1\ 111r:sa n~ sr:guinteR nmcntlns: 
" D.)pois das palavras-e á de dcrniRs:io nbSt) • 

lutn com infamia ou sem clln, ~~~ os rt.io:1 forem 
otnciaes de patr.nlo ou otliciaes ínfel'ioros-accres· 
sente-se-ou outras menores praças combatentes. 
-Paul,! de Al'attjo. '' -

'' D.~pois das palavt·ns-de pri:;iio-digl·se-ou 
de demissiio, ou baixa com ínfamia, on sem elln, 
contra offtcíaes, olliciaes iní.,riore;;, e outms me· 
nores praças combatentes, 011 das repnrti•;õr:s civis 
do exerci to c nrrnada-supprímido o resto .-.i\'[aia., 

<<Em lugar d:os l'a!avras-vntrns menores pra<;as 
combntentes-dign·sc-oflicine;s inferiores, e.té súl· 
dados inclusivamente.-Mt:llo Mattos." 

As quaes forão todns .apoía1lns, o fi~ou adiado 
pela hora. 

O Sa. PnESIDENTE tornou a ler. os nomes dos 
Srs. deputaeo~ que C..r:'io nomeados p nru as duas 
deputações, e .nomeou o Sr~ Lédo em lu:::ar do 
Sr. O.~t·neiro da Cunha. ror se adtar doente. 

0 Sa·. PRESIDEXTE deu pal'll ortlcm do dia 1!) 
de Maí11 .: 1• discussoio do projecto n. 50, sobre 
a secretaria da:> Merccs.~l• discussti•> do. proposta 
do go\·erno sobt•e n melhor "xccu<;i'io da lei de 
15 de Oumbro de 1tl27.-la discussiio elo projecto 
n. 1, declnrando publicas as confl!rencia;; . das 
rela.,;ões.-Continuação da za discussão do J!r()jecto 
n. 87. Páreceres ai:l,it1dos, lciLura de prujectos e 
indicações. . · 

Levantou-se a ses'siio depois das 2 horas ela 
tarde.-José ela Costa Cm·valho, pnsidente.-Joct· 
quim . llarcellino de B1·ilo , 1• secretario.-José 
Vol'l'êa Pacheco, 2• sect·ctat·io. 1> 

Sessão e1n (9 de lllaio 

1'RE3IDE:O:CB. DO sn. COSTA. CAn\'ALUO 

A's .10 horns reunidos os Srs. depuladús, ftlZ·Se 
n chamada nominal, e achariio~so presentes 58 
faltando com parlkipnçãn de causa us :5rs. José 
Paulino, C:u·neiro dn Cunha, Xavier de Uarvalho 
e ZP.íerino dos Santos; · e sem ella . os Srs. Getulio 
e l\lend<is Ribeiro. 

Aberta a sessiio, e sendo . já 10 ·horas e meín, 
o Sr. prel!idcnte convicloa a sahit·em o,; Srs, da 
deputaçiio encarregada de apresentar a S. M. 
Imperiu.l o voto u~· graça~ em resposta á falia 
do throno, I) i!l'nalmente . os Srs. da onlm depn· 
taçi'io íncumbíQa ·. 11 tc$temun!)ar n $. 1\L Im
perial o reconhecimento úestrl ::amara pelo zelo 
que mostrll pelos írJt<lrellses do impet·io, e de 
supplícat··lhe respeitosamenta se dignasse tomar 
em ulterior consideraçfto a proposta do f(Overno 
sobt·e n abolição da cadeira de rhetorica de Olínda, 
a qual a cnmara ill'io pode1·~ ,,doptar. . . . 

E não ficando numero sufficient•l de Srs. de
putados pnm formar casa, interrompeu-se a sessiio 
até ·que vultnndo as deputações ns 11 horas; 
contiuuou .a sessão inlert'ompída, fa:r,ondo 1) Sr, 
secretario Corrêa Pnchtco .leitura da neta da an· 
tecedcmte, que f0i appt·ovada. 

O Sa. RIIiEIRO oE ANoRADl, como orador da 
1• deputação, participou quH S. l\·f. In1perial 
se dignára rllsponder ·no voto de graç!ls.-Qile 
fténva il'ltéirado dos ::~entimentllS, ê 11!0\l\l ue pen-:!11.' 
da camara.-E foi re.:ebida .n resposta com muito 
especial agrado. . 

O Sn. S:&r~nETAnto 1\!AncELX.J~o .:PE 13ÍtJ-ro, dan:lQ 

c:n!lt.n elo r.xpe(licntc, fez leitura dos sr·guintes 
olli<:ios: 

·no ministro d•> imperÍ•J, remet.t,~ndo o do pre· 
sidcntc 1ln prüvincia do l\farnnltão, c cópítl'5 das 
act<~s uns sessü~s Jo cou~elho dn presiJcncin, 
cont<lncl,, a r•J~oln~i1o tomatln !'!obre as dnvid:l!l 
que . oecorrerüo nns' dci<;üe~ .J,l nlgurnas camnrn!l 
municipacs c jníziJ~ de pnz.-Foi :'1 cummíssüo 
cspecinl respectivt\. 

Da c~tmara municipal ela ''illa de Que:uz, re
mr!lt•; ndo as rcspcctivns posturas.-I•'uí :í com
mi~siio especial t.las camarns munícipaes, 

D.l C•lmnra munic:pnl ria cídndc dt! Porto·Aiegt·e, 
pedindo no corpo legislativo a conlirmaçãn quo 
Ih•! negara o cousdho g.eral da pt·ovíncin, de ar. 
tig()s tnndtmtes no augrnento dns rendas t.lo 
mnn '•;ipio.~Foi á commiss{i•> cspr:ciul respectiva. 

Do juiz de pt>Z dn freguczia de N'oss:l ::5euhom 
dn CJIIC•liçiio c.ln vllla do Príncipe, comnrca de 
SP.n·o Fl'io, pcdiudo n intelligencia do Si :2• do 
art. :!• do scü rej::iinento, Rúgundo a qual clle 
havia concedido alvará de fiança ao vigario :\Ia
noel Joai}ttim Pe1petuo, contr•• qnem decretara 
prbão em obser\'nncia do art. o(í S) ti• do mesmo 
l't!gimento, vi:W) quo se lhe oppuuha n vignrio da 
varo, negando-lhe cs"a attribni<,aio.-Foi á com-. 
miss.io especial dos juizes de paz. 

R·)querimento de l\Ianoel JJ~é Pereira da Silv1 ~ , 
tnchygro•pho empregado nest:1 canrara, pedindo o 
r•agamento do respecti\'O ordenado da maneira 
qu>J recebem os ofitciae~ da . secretarill.~Foi re. 
mcltído . ao Sr. deputado directot·. 

Requerimento Je D. Luiza Mnrcolína 1\Ialhildes, 
pedindv o andam~n to do projecto de resolução desta 
cnmal'll :\cerca das tenças eonc<Jdidas á wpplícaute, 
e n D. Gertrndes Ignacin 8r1yão, com depeud•!ncia 
da approvação ela. . assemblóa geral.-Ficou sobra 
a musa para o Sr. presidente o tomar na devida 
consideração. 

Felicitação que á esh augnsta camara . dírígio 
a camara .municipal da vílln de Queluz, pela 
installação desta 2a leg í>lnturu. -Foi recebida com 
especial agrado. 

Leu mais o Sr. secret'lrio os seguintes pQ.re· 
ceres de commissões : ·· 

" A commissão de constituição examinou o~ dotts 
oflidos vindos do senado etc." · 

.Ficott adiaJ.o pot· se pedir a palavra sobre a 
materia do parecer. 

"Fui visto nn commissiio de justiça civil o re
querímeutv d11 Gt!t'VilSio da Silva l\Iainard etc. n 
· FictJU adiado por se pedir a palavm. 

o Sr. Llno Coutinho :-Tenho a fazer 
um requerimento a V. Ex •• ~pot• achar-~e · nesta 
cmnara a lei das pensões dadas ns viuvns e. 
!ilhas dos mililarcs. Al:::umas duvidn~ suscitadas 
pela consulta do conselho supremo fez suspender 
esso.s pensões ; este negocio me ·parece de con:~i · 
dcr•lÇÜ(), porque es:>:lS desgraçadas viuvns e filhas 
ele, militares nchí'io-se sem perceber cuusn nlg1.1nm 
pelo empatr.l da decisão das duvidas. Ha muitu::~ 
duvidas pelas quaes convém passar rapidamente, 
por isso em attençiio a estas miseraveis requeiro 
que deve passar essa lei, pnra quanto antes o 
governo satisfazer o sett dever. · 

O Sn. S~::cnETAI<IO leu o seguinte parecer: 
« A commiss.i.v .de ju~tiça civil, a quem foi 

presente o ~eqncri!nento da vi uva. e herd.llit·?s do 
cr\pitão Jose Peren·n da Costa, da provtnCia d'e 
Pernam~uco, em que pedem se tomo uma reso· 
luçlio para que scj t'io c_mb~rgavcis a~ . se~tenças do 
tribunal supremo de J usttça sobre revtstas, é de 
p:'LI·C~er que niio tem logat· tal pretençào, tanto 
porque n lei novíssima muito de .prop••Sito nii!l 
permittio taes embarg.,s, por set· o recurso íle 
revista cxtrnorJiuario, e . não convir de modo 
algum.a pa·ogres~iio da chica.nn, como porque pelo 
tlia·eito anttgo niio ·se concedia c;> recurso pe
dido, 
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cc Paço dn r.amnrn dOA tlrputncloR, 18 elo Mnio o Sr. Cn,.;1;n<11o :Oias :-Pcr~undo-mc que 

de 18;)0.-Jlnni;:- JJm·relo.-.1. C. J>. de A lmr:idc1 o segundo pl'ojrcl:ú ó I) quo dtJVO cntrnr em dis-
Tor1·c.~ -Ilonr))'atu José clt: JJm·•:os Paim. 11 cu~Htin ; cmuo KC hn do tralu•· de rnzer no .VI) 

Foi npprovntlo sen• dehiltc. ndificio, sobro nm quo Bll nch11 dotna~indo nrrui· 
PnsHOil•SO IÍ ordem do rlin quo crn o projr.cto nntlo n<lll alicerces? A inutilidnde d!l semelhante 

n. Gtl sobre a sccrotnl'in dns Mcrces, m1•s l:nvendo secri'larín oxil{O que quanto autetl ~e c~xtiugn. 
um outro proj\!Cto otr.:rocído pc~lo Sr. Vn~concellos, Afinal venc~n-se qne cntras!'!e Pm 1• discussão, 
como emenda ao em di~cnssiio. COHJO projP.c:tn, n emenda do Sr. Vasconcellos quo 

Pedio n pnlnvra e disse passou :\ ;la díscussa,, sem debate. 
o S•·· 1\:t.aia :-Aqui não ha scmelhançn ul· O Sn . Ar.l,l'ICAn como orador da de.pntnção cn-

gnm:l do projcr.to Ol'iginal com a omendn, pois ó cnrregnun de partíci pa1· r1 S. l\1. I. que a camara 
i!lteiramcntc difcrso, urna en1enda não pódo ser n:io tinha pntlido ndoptar a proposta dQ govtlr .. o, 
sen:'lo em COIIfonnitlndc da idóa principal do pro- sobre~ nholiciio da. cadeira. do rhP.torica de Olincla., 
jecto; um conserva a sccretnl'in quo n c-mcnola clcu conta de haver 'S. 1\I. I. respondido : - Qu!l 
nbole, po1·tanto são dons projClctos; pelo que opino ficava inteirado. 
se trate om p1·ímcí1'0 lugnr d.1 projP.cto original, Foi recebiJ:t a resposta com muito especial 
e depois da emenda como um novo pn•jccto. ograJo. 

o sn. CASTRO r• SrLVA: -Parcce ·mO que se dP.VO Passou•so á 1• discussão do projccto n. 1 que 
adiar cstl3 projeclo para üularmos delle, qunndo determina n publicidade das conferencias dc.s re· 
tratarmos das secretarias de estudo. lações: suscitando·se algumas l'eflexões, disse 

Sendo npoiado o adiamento, sem debate niio 0 8 .,, Ernesto: _Eu não me opporei a 
loi vencido. qne seja rosoluçiio ou decreto, desejo sirn que a 

O Sn. VAsco~cEr.LOi! :-Pela ordem. Parece· me materia passe, seja qual fór n resolução quo 11 
que a questiio versa sobre qunl dos dous projectos camara tomP, todavia direi quP. na camam já 
deve entrar em di~cussáo : por isso rogo> a pas:sou como resolução que os ofliciM!> do jQi:l!e!J 
V. Ell.. ponha á discussão primeiramente esta de . paz, fo.~ssem isentos do serviçol miliciano, e 
questão. · tambem já pnssou aqui como resoluçiio que os 

Então o $r. p1·esiclente prop(,z a questão de jornncs não p~1gassom porte no correio, por con· 
ordem, se devia prt:ferir na discussão o projcctu seg11inte creio quo isto póde passar da mesma 
do Sr. Lino Cuutinbo, ou o que como emenda maneira • 

. offerucora o Sr. Vasconcellos, ao que pedi o a Achava melhor que 0 nPgocio passasse com o 
palnvra e disse titulo de 1·es~uçiil), por ver que assim. ia mais 

o sr, :Fc!'!i"Q~:!'Q. ~l~ Vc1gu:-Trata,se de com a constituição, que em .muitos parag-raphos 
saber qual dos projectos deve srr pnfcrido, ·c mnnda que todos os actos de processo sejão pu· 
parece-me o ~egundo. por isso que apresenta a blicos, po1· consequencia assentei que pOI' esta 
idéa simples da abolicrio dessn secretaria, que resolução Cazi.1 cdl'cctiva a determinação da con~ti· 
julgo . inutil. No primeiro projecto dá·se dcl;tino tuição, para que as conferencias das reh1ções st>jlio 
aos emolumentos que se pP.rcebcm por nquclla desde já publicas ft.. portas abortas: o magistrado 
repartição, ma~ nós ainda não sabemos qual é que sempre tem clamado pelas ga1·antia~, 11ue é 
essa renda, e se as dP.spezas serão menores que inti>gro, não póde teme1· dessa publicidade. Jui!(O 
os emolumentos 'quo recebem. No segundo sim· pois que esta materia póde pn$sar por meio de 
plesmente se f:Xtingne uma repnrtiçiio notaria- uma resúluç•1o sem envolver reforma de processo, 
mente inutíl, por isso opino se prefira. mas sim resolver· a 1• gi\T~ntia quo é a publici · 

Q Sr. Llno coutlnllo:.,....Scndo 011 autor d;, dade, to:lnvia a camara na sua sabedoria julgará 
"Primeiro projP.cto, niio duvidaria ceder aü do Sr. como enten~er. 
Vasconcellos, porque é mais geral, ma!'!, Sr. presi· o SE". LnJz Cnvnlca.ntJ :.-Eu entendo 
dr.nte, se acaso Extir.guirmns a tal secretnr1a.dns que a 1nnteria é objecto do projecto .de lei e não 
Mercês, teremos este indivíduo pedindo iadcmni· resolução : o Sr. dt!putqdo disa~: devia ser reso· 
snc;ües, dizendo: o <·fficio rendia·me tanto, tir:1o· lução, porque n constituíç•io o mand:• fnzer, mas 
ml', portnnto dêm-mo outra qualquc1· conta que então digo cu que ó uma lei rcgnlamentar, c leis re· 
o valha. Isto .h\ teuho visto :;o fuze1·; qunncln se gulamentares nüo se . lêm aqui feito como n·so-
tira nlgum ordenado o governo ou por aqui ou luc;ües. 
por acolt\ sempre recompensa o indivioluo qne o O s1•. deputado diz que niio vai nltcrnr direito 
perde. algum, não estou pr.rsuadido disso, porque o re-

c,mcedo seja melhor talvez f.sla s~ria_ . ... ,Wml'nto das relnt;ões diz quo serão feitas suns 
abolida: mas a reforma que prop1:z não deixa de r.onfercncias n portas fechadas, que o guarda-mór 
ser muito util, porque reca!Jo tu.ln para o .se· fechará n porta, e isto ó lJOr uma lei, por con!;le· 
cr~tarí:l, elle pagar:'1 a todos os ofiiciacs. ha de gniute não sei comú ·SO possa . alterar por estn 
dar papel; penuas, tinta, etc., isto é, ba de Cozer resolução? E:atendo pois que deve ser p1·oj~cto 
todas as despezas, . e emquauto a.,s emolumentos do decreto. 
pertencem · lhe : nós dizemos·lhe: se quereis ter Tambem reconhe"O a necessidade de se espel'llr 
esse lug:w deveis . pagar tambem as dcspez•ls, e • 
isto me p~recia ruzoavel, não havia rozi'io ne· pelas emendas do Sr. Maia, e em .tal caso a 
nbtlma de queixa para elle, porque 11 nação ni'io mnrch<l regular é .ir com as formalidades compe· 
fleve fazeL' despezns para o lucro de um individuo. tentes. 
Pois a nação bn de comprar papel, pennas, tinta, o Sr. J?nula. c Souzc~:- Julgo que se 
pagar a officiaes, e fazer mais despcza em pro· trata de questão de ordem, se se entendt' que isto 
veito iodo de um individuo? Não admira, por é projecto, então votarei contra elle, pois vai 
que no arsenal dtL Bahia houve já uma cabrea organisar o methudo de trabalhar nas J·elações, 
que pertencia t\ nação, com a qual se gastnva não só pelas emendas do Sr. Maia, ma~ pelus 
immenso dinheiro, c ella andava ganhnndo. met· que ainda pode>m vir, do que provir-i um pro-
tendo mastros em embarcac;õ~s pnrlicularr.s I I I E jel!to sobre ns relaÇõ~s, o que niio julgo neccssario, 
este dinheiro niio era para a naçãCI, nunca enh·ou porque mo consta que ha um projecto dol governo 
pal'a os corres dCJ arsenal da mnr!nha, eitll'!!t:'lnto mui extênso a esle respeito. Pelo contrario, jul-
que a naçiio ó quem pnsava mnrinheiros, ferros, gando.se unicnmP.ute o objeto em questão como 
e amarras parn a. cnbren, e 110 diz que os Juc1·os uma declaração.~ quo manda todo:! os actos sejão 
eriio para um individuo cujo nome ignoro. Emfim publicos, então acho que póde passar como re· . 
a camara decidirá CC'rno j1,1lgnr conveniente. . soluçiio, como acaba de dizer o Sr. Maia. Funda-
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se a base ucsto fll'ojccto nrt pub!icitlnd,:, o niio 
ua r nf.,rma. 

Af:cl'f:RC•) mais: j1'1 aqui houve urna indicn~iio 
nppt'.l\'fllla pdn f:nrnm·n, pill'a . HIJ nHill•lrtr ao gu· 
vern•? li?.,.s.~e íntrn</ll?.it' l< (lllltlkiriwill 1'111 iml l).9 
os tribun:u:~ d,, ju;;t.11;a, n o ministro rla justir;tt 
nos :lllirm.-.u to1· mandado far.lll·v em s.t~:rnbro 
de 18'28: uilcR u:io r:omo dP.via; Ora, fHJ crt ~ntnnu•J 
rliio 111w~r uri:>lüt' do pro,incto, um:1 ver. qtw n cun· 
stituiçüo jumd11 manda far.r.t· tad'> publico, c:t•oio 
ba~tn urna simpl t:s resol11t;ii.n que u•Jelnt·<, haver 
pnhlic:iclnrlo em t11úos o~ jniZilS. 

Quanto {L p:ntc <JU"' tratt\ . rlo Ot'Hanisar um rc· 
giwentn pura a.; relrt~:l;.:s, ant:rndo Bfl devr: nr1iar 
para quundo su trutat• do pt'OJt'Cl•J !Wlm, as t•ola· 
çDes. . 

O meu vnt.1 .rj portnntn qnr. s11 entenda com') 
re•OI111;:"io sómealc pura a publiciúarlll, postl> que 
rld.míxo U•!Sta c~pi!I:Í•l cln •·r:fvrma s;; eutenrlc . .o 
qll•l 1\ COlbf.ÍtUÍI;ÍlO UdCI'IIlÍIIOU. 

O .Sr .. Et·nQsto : -:-Apenas vi as emendas 
do St·. i\f1da qu e consitl,ramlu vinhiio pat·nty~ar 
r) projacto, rc:>o{ví supprí•uir n nl't . ~o • . Eu quc.-o 
precisamente o fJ ue rl .. claro•t •l St·. Panln e .::3our.n. 
SB rHio. pódtl aqui passar u nrtigo da publichllllle, 
cc•mo podem passar outn•s f!llvolven<lo .n,aíot• 
rcformtt como o dos juír.~s d.: paz, o da. i~orH;:i,, 
de pofle nos COt'L'()ios aos diario)l das camaras '! 

Nn sr.gnudn discLt.-iS:'t•> QXpot'llÍ a ntilídad" da 
pu bliciolade. gernlmento couhcciúQ. : u:io se trat11 
senão da qtiC$tlio d•~ or,le:n. 

o S .•·· ·vasconcc 11 o c; : -Opino que se trato 
desttL m·aterin pnr UIIH\ re:;oluç:'ut, não é Ht!ce's· 
Rnrio pmje1:t<> d•l lt:i, ·c a l'IIZ :io ú bem clnra. 
A crmstituíçãn uet•mnina-sejào des•lO já publíi!OS 
to,los os netos do pr,":•:ssn.-Ora, u ··nustttuir;:lo 
determinando nssim, jnlgo terem caclucadn, o.~ 
l'('t;imcut•1S lern!)rnclos · pol' 11111 :5r . uepula<IO ÍL 
vista dclln, e pnr~I!C·Illtl Qllll so o ministrn da 
jttstiçll qllí;:ess,, · tamnr . srtl~ra t;i eSS•J trnl.>!llho 
podia clet•Jrminnr f) rnoalo rlfl sn er.ecutar a. cor•
stituiçiiu úo . império t~o:m dcpcudr.ncia ll•1 léi, poi=
clla as ha de,.tmido to<ll.ts que urdo111io o i'W~r·Jdo 
em· tnes pr,;cf!ssos. EutrdnutQ, ::;;l'. prcrirlcnt~, 
n:io sei Bt: pú•lo rliscntír-so (';>~li prtljt:'cto RIHil as 
cmcruln~ do Sr. 1\Tnia, porqut: a f dhll' a \'rJrdado 
nin<lu u:iro prcsiuto n ltt11iúade ucrivanto ue:;Lc 
art. 1•. (l.r:u.1 

Tt!ll/10 Sfllllpl;e wtado IIIIS l·?~is/,'ltlll':l .~ pll .•s:zt.liiS 
pela publichJa,Jol 1!0:< pl'OCC!SSnS, 111!1;3 Ó f.]llfllldO 
dtJ!Ia Jli'O\'Úrn tll.ilidaal!!, o qunl n qn•J nlfet·<:c•J a 
mn~el'in t.lu rp1cst:lo "! Ahrit·.:m-se as purtas, por.~m 
isso mesmo ,·, da natur~za ·· dn canstl, o U\J q n•J 
serviria abt•tl·a:<, quuni.l11 pdo nosso proCt!S:'O 
nnti~;o a" conf•) rtlncia>~ S•J fa;<.•:m nm pnniculnt· ·t 

Port·wt·• passe tL st!guuda ú i.cussiw u:ua v~z qttn 
se consideru pt·imr,iru :>o:r tLma L'P.snlui;ilo fjiHl flcvd 
fí~nt· ntlindt, cspel':tm1o a irnpress;i(l ela,; t~m•wda.fl 
úo Sr. ~lnitl •111" f,>r•io oll'd'ecídu,; na mesma oc
.:ashio c ntio viet'iio hoje. 

Da mt\nei m q tttJ se acha a ro>solttçào, ignoro 
quo utiliuade delll\ possa dimanat·, pois nenhum 
tachy grapho podin colheL' o t•clatorio que fizesse 
quulauer dos dczcmbargadores dos factos que 
apparecessena etc., logo, do nada serve f!- publi· 
cidade aqui, a não ser para que o povo veJa como 
os dezembargad.ol'eS decidirãó em segredo ! Se é" 
preciso decitlirmos' sobre este oujectu, voto que 
se tome uma resol.uçiio, mas como agora nâ•J ó 
luHnr . p'roprio, . PCÇ~ o . adian11mto para, co.mo clí:;ro, 
entrar em discussao com as emunúas do ::St'. MaH\. 

o Sr. Ez:oncsto: ~Os mimigos da pnblici· 
dade np'ontão ulg~ns pr;qnen.os inc:oltv'!nientrs c;ttte 
acho nullos á .vtstn úa uttllúadn geral. :\<Iunns 
vezes a impressão Jn luz no~ uiT<~uúe n vista, 
mas por isso. devemos procurar . tc1r nmn noite 
eterna, porttUo alguma vez u luz nos llfftwd~ 'l 
. Ainda que se pudessem descobrir. alguns incon
·Vellientes, ni'io . devíamos .deixar do ter esta D.te· 

. . TO:ItO 1 

lh•Jt'i:t uos pro•:oHsn~ criminnllfl como civis. Os · 
.iulg.,doJ'Ils Mi.;o 11mus , 011 ror in c apneidnue, ou por 
Jlllfl pr·ovrtril:·u;rlr., n~:~~irn t:o•n n puhliciundn o juiz 
lic:a ~mj•litn í~ "[llnirí'> p11blit:n, o, 111:111 toclc.s túrn 
t;io r•OJ.Wfl moiJ,I.~Li" 111J1J v;1,J pr .. f,J rir opiniões 
injusta·, publir:nmunLP., nqnl!lles qtt•: s:io cnpar.ns · 

·ri r.. fJ='Lu •lar, trmd n ele falt a r w:ranto o publico 
h:io df1 rdl~ctir melhor rJstrt,Jctnclo rnais a m11teri:., e 
n:ín consumir(t,j o l.llmfJO nm conversas, lui.o da, 
trn Lat· da1 fur.er j ttst.i 1;a n:;sirn como nii.o será ti'io 
fadl pnitar nrn juiz, n!Jrn ·sua fJt•cvnrícar;ãrl será 
t ri,.. [ncil hnvenrlo esta pnbl icidaúr,, 'f.)tin o . mnudo 
sabe· 'lliO a justiç11 nn úosso paiz tom sido feita 
cm•t muitos es,:an•JaJo.'l. 

Finalrn· ntc julgo quo nii•l pôde prtssnr a reso· 
Ju,;ito Ctltn rl CIIH;nd>L que fez o Sr. Maia, e niuda 
qtte .n>•l' ll'ecc:;so algum . que quír.~sse fullar contra 
a pnblidcla•lf:, et•,, JmlCIS•• Ler ma1tn coragem no 
esT.ndo actual i.ln,; lnzc.; d•J seculo. 

v.,to pelo lo art. 
o Sr. Llno Co11tinho :-E' élaro n todos 

D3 )J(Imens a utiWiad,) que resulta <la publicidade, 
o homtllll s•:IHlo j ul~a<lo p••r j uir.cs que clã•J o B•!U 
v .. to em sogreúo póJ~;; S1:\' julgado segtmdo o C:!\· 
priclu>; ellot:i com n sigillo paclern vntar contt'll 
a :iua consciencia e jul~ur eorn venalida.ue. Nós 
vemos qua nos prinHliro:~ . tcrnpos rlo chri~tianismo. 

-!lll lhe l6vauttu·:lo muitas fal,;ida-l.;s, e a raz:lo ?. 
p,,r.,ue nos JH'i•ndr•H trJmpú;; dr> sP.u estabdeci· 
lllf.Jilto os christ.:i.os tmbnlhnviio fllll subtermneos, 
onJu . nTw po•li;io clJ~gar ns vistns dos homens;. 
u serviriill·Stl disttl para lh<J attl'ibnirem muitas 
prn·versidn,Jo:.; tl malila.cle~, qnnndo pel•> contrilt'io 
:i•J o christianism•• tiv.:ssa trnbalbn·lo com publi· 
cir!au•', essas c:Jiumnias n:"io sori:i.o tamanhas, e 
uós vemo:; ai.1dn qne em outras ~ocieJndes secr.:tas. 
quP. existem 11m Jw,;sos teutpo,;, :;;c levantiiu fal· 
~idades, o que u:i.o ncontt~cet·in se houvess13 pu· 

· blb:io.la•le; por cxr:mplo, n:lr• Sfl tem levantado 
tllnL/1.'1 flllsi.Ja,Jm; li Jli:Jçonnl'ill ? .E por que? Po1· 
quu t~lles tmhalh:i.o em ~cgrcuo . .O que 6 bom o 
vr.r•lntldt·o n:io prer:isa das tt•óvas, p1·ecisa do 
c!.,rjL{atle, d•.t C•mt,ario, pelu menos semprt~ existe 
1111111 rlm>confian,;a. :Se isLo é n:~sim, não será 
tamhem tl t'l!Spdto dns trabalho~ dos jul: .. pulores,' 
noud•l · púL{c · h~otcr vcnaliúacle, vinganças ou igno• 
nmcía ·? 

g· claro p.1is a todo o mundo a utilidau\J quo 
r~snib da J.•u!liidJaúc no;; JUigatuentos;mas per· 
guuto, Cúlll . esta pc'lU~na resLJluç:io, tnl qual C11mo 
•·sli•, ,;n r:MI$~gltll'á o lilll 1\ qtto atlentn o Sr. 
lt'•1l'l't',irn Fmur;,t, ou os b•:ns que quer rlnr no 
Brazil '? Eu creiu CJLL() esta r esolu•;:io n:in farí1 mais 
que nr~jnr a casn '"'\teri,Ll de uma rcla~::io, abrindo 
su1ts porta~, o n:in nn~jar o trabalho mot·ul que. 
d•mtro d1:lla Se) faz. N<iO sou der.embargadcr, e 
mtnen entl't!Í em t•c:laçiVt ·tl.J.g\l'ffi11 1 1nns ouço dizer 
quu tmba!h:io em tnczas sepllral!.IIS e em sil~n~io . 
un,; com ns outros ; cada um .:l•z n sua optmão 
sem qnestionnr, e r.té é permiLt1do ao Llezcm· : 
hargallOL' que Cúnhece que isto é pedr,,, dizer que. 
é p;\o com muito lacouismo, e ninguern exige a 
mzão, nem elle é obrigado n . dar a. razão do seu 
vot•l. Qnnndll . pois, cstejiio aberta5 as p;utas,. 
não :;e verá S(:n:lo umas poucas de mesas, e· 
un;; poucos de homens com•er.sando uns com os 
outros, e que utilidade terá· o publico em v.::.r. 
cs~es homens sentado;; no rednr da mt:sa '? Creio 
que n:i•J é !lssn n utilidnd~ q~e n'ós queremos.:.' 
~ utilidade qM se quer é qu,.: cncla um dezem·. 
bnr~:1dor dó n r :1z:io tio seu '"oto,' porque '' into~· 
r•)sse tlo publico depende das discussõ<Js. Todos 
nós conh•Jcemos a utilidade desta resolução, mn!i 
eu n•lo · posso votar a favor de !la neste momento; 
porque jL\Igo n<'io devem ser desprezadas as emen· 
da,; do Sr. l\1uin que .se ma.ndurão ·imprimir; e 
se pn,:;::mr j t\ cstu r~solução, de que .servem .as 
emendas 4o Sr. Maia? · 

Coo:clÜq . pois, que ·não se pqde ~ratar . de.st§ 
23 
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obj!icl.o ~;nrn virem ns ern<'.nulls dn Sr. Mnin, 
en't:io po,Jcrr.m''~ ilr.Ri~(n:u· cO !li rnúl h o r ordem a 
p;ablicidnJ,~ dd:; julgnrricnt.os dn1 relrll.,ücs. Prll· 
pouho o acliamCtii.O. . · 

Sendo a 1,oindo o nllia111cmto, cnt.:·o:: em uis
cu!'l~:io. 

'l1otnnudo n pnl::n·ra disso · · 
o Sr . ncbon<:<H<: - En me npponho fi•) 

adiamento. Entra-se nns discu3sü.:;:, o ll!!pois do 
se gnstn1· r, tc111p0 licn n liad:l n lllftliJI'Ín. o rpt•: 
quasi snrnpl'll nsti sncccllnndo .. TrL HC d~ddio que 
isto é res"l'"i'in, c dccitlíndo~-!'ltJ qnr. é re,;n!IH:iln, 
ó uma dc·clnmçilo do qnc r.sll'1 d<~tct·minado pela 
constitniçilo. Portnntn pura que vem o n •Ji tunP.nt·• '? 
Adiamcntn é fJIIanrl" qualq:w•· nhjcclo umnanda 
inf,mnnr,v~s pam Jelle so fic:~r iuttiit·a,Jo, c iRto 
nito se acha neste cnlõo. 

o Sr. r.-tno C::O!ltinho:- Carla ver. vr.jn 
mais que 6 verdadcit·o o adagiu- ~ada um vê " 
argueiro nos nlhors dos outros, e nãn vé a~ t1·ancas 
nos seus. -O illu~tro deputado qnt! acaba dP. 
vocifemr contrn o adinme;nto, dis~~ quo tudo 
quunto võ si"i•J .adiamentos e mais ndiame.nt•>s, 
quando !ta bem. p011cn tempo, o •_llu~tn' d •;put:ldo 
propõz um nJ1nmnuto o nrgenctus ·? Entao 1slo 
estíL em moda dentro desta casa, não ltn nada 
que não se diga, é ur::lc:nte, e com ni'! Ji~cu:;süe;; 
das urgencias niio se gasta o tempo 1 Um roen.b:·o 
rlesta r,amara qnc propõcum adiamento fnnrlatlo 
r.m razão, po1 fJU~ e~ ta c:~mnra ji1 rt!Ct!bcu enH:ntlns 
do illustre-Jcptttndo o 5r. 1\Jaia, p·,ra entrarem 
em discussiio com a rP.solut;i'il), diz-se qtH: tudo 
são uc.iamentos, quantlv ó o primeiro adiamento 
quA cu pc•;o. . _ 

Pcrt.'lnt<•, torno a repeLir, esta reilnlu~au sem as 
emendas n:lo tmz utilidt\de alguma. 

o Sr. Ernesto :-Longe d<~ pnn;;ar quP. o 
ilht3tl'll •l<'pntatlo_qua J?r.>poz o atliamentf) ~enh·1 
nl..,um lirn que n11u sc1a o bem do sP.u patz, I!U 
lhe lembl"l) . que ndi:unnnt•)il Hão meio" Je •Jttt: 
se servem os initnig•>s do sy$tcma pum entorpecer 
uma propnsí~~iio. . 

A cnmnm ~sli'l <!Sclarccicla a rr.!>peito da ulili· 
dade e n•'c,Jssidudu d1l puhlicidniltl nas ::;es:;ür.s 
dns relações, por consorptcncin vnm IJIIil • .l~mo
rnrnws e:~t•J artil!u qunndtJ tn.Jo.; 1~stiio t:erto:? 'l"e 
as ·~ meru1 • ts oln Sr. Mah urio \'•:rsilo solJrtl r::>ttl 
artigo'! O Sr.· :\lnin oll'•!l'~C··n 11 1:~to I" III'Lí.go 
sóuwute uma e:ucntla da 1rnlann- C•JIIflli'<:Ocl:lS 
pnm s.;~sue~ -c as outras cmclld<IS s:lv soiH'•! 
outros nt·tigo~. 

O illuslt'P. dPpnlnJo QUtl propnz o atlinmr.nlo 
diss~, convinha (nem po.tia tlcixar dtJ <:onvit·) utL 
uttlidndo d11 puiJlit:idnde, comllltlo nffinna S•!L' 

mislct• rcformnr o pro.:ü~so todo. Puróu1, Sr. pro· 
sidcntc, · cstiL dituiuuta utílidndtl ÍL visln tht-<mtra 
é jA mui grande, ,; a tn<.:didu que lta Ju cn~t·m· 
com maior :;:r:\o .t!u fvro;n pam L>ondaJe dos Jul
gamentos. Pura que privar nossos concídaMtos 
da abertura dessn:~ po1·tud? Podem cnm a ~ubli · 
cidade conhecer mais de pe1·to quaes são os de
f~itos do nosso processo. Ell concordo na sup· 
pressão Jo zo at tigo, por isso nii•> h a causu prn·a 
que não se approve este c passe a resolução. 
porque as em~nd11s do Sr. Maia s:io te!ldenle& á 
reforma do pt·ocesso, qne seguramr.nte ba de levar 
muito tempo por Stlr um<l l~gislaç1iu compli 
cada. Entr.:tanto não !ta publicidade nas relações ! 
Quanto mais eu .IJle record.> que 11 materin rias 
emend·1s faz direito novo e ntio pnderi1õ fazer 
parte de un:a rescrlução; ellas :levem ser consi· 
deraãas como adJitivas, pat·a serem rcmettiJas a 
uma commissüo pal":l formar um pr1.1j~cto. 

Voto contra o adiamento. 

o sr. Pu nla. c sou ~a. : -Todos est~mos 
concordes sobre a carencía da publicid!lde. Tem-se 
coml>atido o adiamento e eu n:'io voto por ello; 
esLn resolução póde fazer algum bem, porquanto 

nii.o tr.ntJ, , nós ain .Lt um co:li:;:>, noccssarínmento 
t, ~ gi~!:u·eJIIo:• ,J,!ril.u•:a.Ja:ni!IILu o a l1:gislntura pus· 
:!.tdll H1:gnio flfibJ lP.I'IIlO. 

J)i~sc ·se que hn fJilnlt' 'l mcsns r.m uma sala, etr.., 
mas p,,,. qu .. 11:1., pode•·i~oi l1U\'Ol' qunt:·n salari p:H:L 
cudu mesa f.ralmllrnJ" 0111 sepnrndo'! Ernlim >1 pll· 
hlichJ ,ulo destle jíL ó util, porqn•: e~:-~cs de~ea1· 
bur:::ado•r.~ un p':·esc:tt;tt do publíC•) n:in lulo dr: 
tr.t· ctll'agem pam únr uma senton<.'a l>arlrara o 
l.>tl••rj7. 'l'lC sn •:lltH tivr~s~en~ siuo ha mnis ~e'~'P.o 
pllbliws niio f.•!l'iá'J nppnrcc:<lo seutotu;as ta•J tul · 
qu:u o absurdas. 

GllliSt'guiute:n<Jnl.n entendo qn•J este nrligo ndic
cí(lnando·SP. ma i:> nl:::unHL Cl l \1~11 ou motli!icando;se, 
'.!tJscmpc•1ha nlgnm bt}m, •J a'l:nm l! nttl n:io ú preciSO. 
Nem 11S cmoi:tltlS do ~r. 1\Iuia sarem apoiaJas 
l'u;: nada a., t: 1 :~0. porque n cnmut·n tL·atnndo Jo:;tn. 
rcsnluç:io reforma o seu voto. 

o sr·. ·va,..conc.)llos :-Eu d1!sejnva saber 
fJIIC destino se Vtli dar :.s · emendas do Sr. Muia 
qu<J Stl man,Jál'rio i:uprin ir: tl•lS•·jrr saber SA h:'io 
d~ ser rliscutidas 1H11 projecto sepal"ttdo? E!!t:io 
11iio Juvitlt• app:'0\"111' es ;u rP.sr>ltt•;ii<>, porqtle v1nclo 
as e mentia:> L·•rwiO·Iit: a di~cutir, mas isto ti o 
qull 1i1Cl não pnrcc•l 1nuito ncert••do quo vá este 
nrtigo furmand•1 urna r1:solu•;ito e que. os outros 
~>•'n~lo <:xplknLivns ou essilnçiaes, ;,pp•lr~çiio em 
outra en1 sepa1 aJ•>; 11111~ sn est:1 re:;olU<iaO pas;n. 
P. dep\li~ n:io ~c discqtem as omeudas ou se 
julg:"1o prc·juJicnda:;, nrio posso votar ·senii.o pelo 
tuliamento. 

E11 aiuda n:io pnJ,J cntend•Jr a utilidnde deste 
l••arli::ro, qes .. jav11 se 1110 P.Xplicasse Todas as 
coufereru:ias se1:i..> pnl>licas. Quo utilidade resulta 
da!} ui 1 Na. .re!:v.;ii.o ha. •1 mesas .e os desembnrga· 
1lor~s tmbalhão sem t'Jlld. se perturbem ur.s aos 
(IUtros. D~scj" qtto fignremo.; ucntr" dP.sta sala 
4 mesas, e upezn1· de haver boas ·!!alerias, pP.l'• 
glll!to, ~ste tralrulho poJer:"' sot· util só pl)rque 
ou,;:io m~;as g: tleda~ o 'lu e estas mesas .. couferen· 
ci:io entre :fi? I,t.~ é o q11u eu deseJO se tne 
exJJiiq uc. . _ . 

A rcsoln<iãO não tP.m outro ~IT.nto scnao nr~Jar 
n ca!'a. DtJwais esta •·r.soluçüo é d,Jsairosa ao 
C(>rpo legislntivll; que dir:ln os qno lerem esta 
I'CStJluçiiu'l Qua 11 cm·po lr.gislativi> não entende 
o t'JU•J é puiJliciJad•) 111}111 o modo dtJ a fazer 
etr~cti\·:~. 

O illttstt·e membro rliss•, hnji\o quatro salas e 
isso 6 o qui! uós \':U!IO!l trut.u· 11118 ~mcndt~~. 
Pf'rque . ess11:~ :1 salas h:Lo ~~e te: ~t galllrta~ e h ao 
du l1:1ver lllllllllS outra~ rliSpCISIÇO~S. Jl:mbora ::10 
approve j{L o lu artig•1, mns approvar-se .a rcso· 
!Ut;no para so r'"meltcr no senado sem v1rom as 
cmendtiS Jo St•. Muin, is;;o llllu: np!JrO\'O o lo ar
ligo, por isso que sou ~uni:;:o da pul>l!cidn~e. mns 
nao prrssd a · i·cs·olu.;r~•> sem se dlSeUtJrt!lll us 
~menllas. 

Voto pelo adinmeato. 
o S•·· Llm.l)n do ~lH'9u :-Voto conlt·a o 

adiamento. Nós não fazemos senão os beneficios 
qu•l podemos f4;:er, e porque n:io possamus íuz~t· 
o maior beneficio possível, deve ficar a nacao 
pri\·arln desse benetit:io, que f11cilmente _se p~de 
fazer? Estou persuadido que desta resoluçao mu~ta 
utllidadtJ resulta, o como tenho alguma pral!C:a 
das relações, Jirei . em que consiste esta ut1ll· 
Jade. 

Além das rP.lações ordinarias ha relações .extra
ordÍJIIU'ius pnra cau::;as Cl'imes, e no~ dta~ de 
re!açõcs extra<wdinarins so decid~m catlsas cmues 
de m:Liot· impoJtuncia, então existe uma só mesa 
e o relator vai fazendo o relaturio d,1quelle pro· 
cesso; por con~•!•lUe!lcia o pub~ico n?s dias de 
relnt;i'io extraortlilllma pó,le uuv1r mUlto bem a 
discuss:1o o ver como votiio os de~embarga. 
dorms. 

Além di~to, nos dins do relaçiio ordinarin cos
tumiio·se decidir ·muitos feitos crimes de impor-



SESSÃO El\1 19 DE MAIO DE 1830 
tnncin, e cst.;s .i ni?.CS Cústum?io (4in•lrL quando liiio 
sej11 essa o costumo do outras relnr;ÕilH) dccidit• 
no lirn do~ trnhalllos das outro11 rne~ns, p(Jdfmdo 
do torlns as ontt•ns 11\~<Sns ~er chnrnndiHI us d•!S· 
cm!Jnr~udores pnrn R•l deciclirern as cnnsnse:rimcs 
de ~umma i111port11ncia. Portnnt.,, já se ''o que 
dr.sta rcsoluc;iio e deste lo nrtij:(•> resultiio irnme· 
dintnmcnto est.as utílidndes: necr.;sco mais que 
r•R(artdo tndns llfl mesas traordluwdo, os especW· 
dot·es npplicadõ a !:!U't nttençlto para uqucllu mesa 
onile se dcc;ide o S•JU ne~ocio. 

Disse o Sr. <lept!La•lo que os clr.scmbnr~ndores 
costumnviio docidir 1;m se,at•cclo c,~o mesmo mod.J 
vctrtvíi(), não dando a rnr,rio tio ~r.u voto, todavia 
ufio Jla lc·i qu•l prCihiba qut! pns1;i'io rlur n rur.fio 
do seu vot•). Consoguintr.mPnto ó. vi!lla do qun 
tenho dito,. V<Jto C•)rttnt li ,adiamento. 

O Sr. :E'·ncsto: -""ínguf!m tr.m rluvida,Jo 
da ulilidnde da publiriúado úP.Stlll já das !ii:SSões 
da reL1t;1io, mas tHrn-sw perguntado sA as c;mcndas 
do Sr. Maia fic:\riio Sllll dc~stino. Eu tP.nho ou· 
virlo dizer que exíst~ um projcllto de ref,,t·ma das 
relnções, portanto as emendols do Sr. Maia poditio 
sor additndas a esse projeeto, porquanto a idéa 
da publíchlade da;; sessõ<~s d:ts relações ó uma 
idéa simples, que não encerra J'el•lçii•> com outras 
reform.as. Sou de opiniiio que desde já passe o 
lo arl1go. 

o SI.". 1\J:ala.:- Quando o1Te1'ec.i ns emllnd!'\1! 
clis:U:l que csav11 tlo direito qllo o rN~imento me 
dava pnrn as otrerecP.r entN .a !la leitura e- a 
2• discuss:io, na cert•lZa dtJ quo o rngimento mnn· 
dava desde logo re~islrnl·as a pat· do pt•oject., .• 
e se o projecto tinha muitos ou poncu~ r.mendns 
l~vavn-as para a ímpnmsn, assim entendi o l'Cgi· 
mento, tendo as cmeud:ts o mesmo destino do 
pruj~cto. 

Até agora estive cnlado por flll!J(IÔl' IJUO a camam 
entendi:t que ns minhus emendas sen·~rio llo atmr.o 
á oliscuss1i0 u(Jsto projecto, e na verdncle quo me 
VE'jo f!m uma collhnio ton·ivel: "'e deix.o passar 
a resolução sem a~ minltns emen.In-1 R .u urn 
verdadeiro JII'OCIU'I\rlor dos mcn11 co\legns que 
tive1·ern recci·• un publicírlarle, J)orqu•• 11e npr.wei· 
taril\i muito nn fórma quo cllll 110 propüo, qnnndo 
!llio bnjcio muis explicllçõc•s uo quo ns quo se tõm 
ll.presentndo. 

Nós estamos noRt.a casa e noio •lUvimosmuitllR 
VI!ZilS o que o -Sr. pt·,:sidfmlo •loci•l•> com us 
Srs. ser.ret:II'ÍOII, ll pot• is~o julguc·~•J du quo ocon· 
tece nas r~J!açõe ... O relutar proi'Õtl o foito e llli 
juizes que lho 11omca o rrR'"lor, fallão só com 
elle, dtJ mnclc~ quo quantlo mio 'lll"ram quo sP.jclo 
ouvidos 11i11gUt!m mnir~ os onvo nem mesmo ns 
dn tnesa, porque n1in ha !oi quo o~ ohri~nn a tlnt• 
o motivo tio 11eu \'Oto, n menoR n fullar~m em 
voz nlla e intalligivel. O relulor. nos aggt'u\'O!I do 
petição, depoi:1 de fu~el' o rulnt,wio dtz: o men 
voto é este; o :!a diz : o meu tnmbcm é este; 
o terceiro : eu tnmbem voto o mP-amo; e nssim 
se decidem muitns cousas, sem se terem expl·es
sarJo as razões dos votos. 

Ora, isto. niío sei o que sej 1! A casa que so 
acha feita, já tem commoúi.Jade par11 assistirem 
espeetador•1s, porém, peln distancia das mesas 
não ouviráõ nem este voto. As sessões extraor~ 
dinarias de quo se fallou, foriio determinadas por 
ordetn do governo,. porém tem muito poncas 
v3zes ncoutecido e· nem disso tirm·!'& o publico 
utilidade, porque é da met>rna fórma; proposto o 
feito na mP.srL grande, entre os desembargadores, 
spgue.se o fonnulat·io que acabei de dizer, porque 
já disso, nõo !ta artigo de lei qne os oll1·ígutJ a 
fazer uma exposição tle voto motivado o em vo;.: 
alta. 

Concluo pois, se niio ha lei que obl'i11ue cada 
um dos desembargadores a decl:~rur rxpressa 'l 
terminantetu~nte a t•nz:io do sem Y..lt '• du un•la 
aprov~ila n publicidudc. 

Não duvido da utilidade de t.liriJitO que tem 
esta resnlur;ão pur ser conf<.lt'rne com o systomc~ 
eon~t.itucionnl, dando puhlici"dade aos ac'tos da 
justit;a, pMóm a utiliclado qll.P. hn do dar est!l 
rcsolut;ão de fr1cto será nnnhurna. Scrvil'á sómnnto 
para os esprl:tadot·.-:s assi:~tít•em a um viio espectn. 
culn Mm" .te camat·n opticn, de qne log~J Re 
anfu~tilll·úiJ, e por issO pn~sndo pouco t·1mpo ninguem 
li'L 'ír:í., n~sim como vai nr:ontt~cendo com o supramo 
tríhnnnl de justi1;:1, qnA s6mrmtn f}unn,lo hn nlgumn. 
cnusrt qtw mai~ p•H'ticularmnntr: intet·esse ó quo 
ha cspcct&do\'es, do contt'!ll'io ni\o vai 1\l. ILÍ!l• 
gnllm, 

.Jul~anclo·so a matcria Rufncientcmr:ntl\ disculi•la, 
foi apnrovnd" o nolí:1mcnt•1, remdtendo·xl) o pro. 
jr-ct•1 á enrnmissiio pn•·n o redigir com as omenda!l 
ofi'<~recidns pelo St·. Maia. 

O Sn. PnESlDI"XTE: -Convidou-sr. o ministro 
do imperio p:u·n ass;istir á 1• discussão da sua 
propnHta sobt•e pt·ovidr.ncinR para a melhor exe~ 
cncão da Ir· i dfl Jlj tle Outubro d•l 1827; con • 
viciou-se pat•a as 1 I !toras e até ngora niio tem 
vindo, creio que se podtlrá entrar na discussão do 
projecto ? 

O Sn. P.WLI. CA.V.\LCI.J.;;Tt :-O ministt·o não rcs. 
pond~.u? 

O SR. PnEStDENTE: -Nem veio â ho1·a mar. 
c.1da. 

O SR. PnE~lDEX1'tl: consultou á cam~t·a e deei. 
dio·se qu') se tmta>~se do supradíto pl·ojecto, ·o 
qunl pn~sou á 2a di.~cussiio sem tlebatc. 

Seguio·se 11· 2• discu.•são do prlljecto n. 87, () 
Sr. secret:l!•ío fez a leitnra do ttrt. 1" o das 
ernfln<las anceriormentll otrerecidas e apoiadas. 

P<.!dio a pnlnvra e disse 
o S&•. n.o'bnuç.::u :-A minha emenda, com. 

qnnnto seja concisa, mo pal'ece quo. comprehende 
toda n rnnte1·in I!UO ns outra; emendas olfereeidns 
sns;tontíi•l de dilfllr"nte maneira, porém, niio ob. 
stantfl cu a snb~títuirei por uma outra tnnis c!nra 
e cmuprehensiva dtJ todas. 

1\!!0rn pao~snrei a combnter a;; idóns com quo 
o illustre depntado autor do projeeto quiz con. 
trnt•iar a minha primeira cmend.o. Elle diz que 
fiO f·•ssom crnbargaveis toda~. as sent.enças das 
it:nlns de justiça o do supremo conselho não 
huvr.rín tempo para so conhecer de todos os 
embargos. !:!to niio dcstróe n justiça no!m n nll· 
eno~8illlldll, ulüm de qu.e n receio do St·. d~putado 
o) COIIt!'nl'iad•J pl))a experiencia de muitos factos: 
as rolnções niío eonhocom da;J cau;;Bs de uma só 
c.-•r(l•lrnçiio, ma~ de muitas, e mesm.; dn corporação 

· mihtnr nos-"""'tnso:ç----e~ptll1tdll'S--cto"""S'e'U-fóm: e 
cnmtl~<lo as r"In\ÕP.s niio occup:io. todos os <lias, 
S'•n:i" úct•mninndo,, o que prov.\ bem que ninda 
ndmítti.los ~mbargo;; em t•Jdn~ as causas, jâmaís 
o tempo sel'ia ponco pnm dellP.s se conhecer. 

Outt·o nr:.:mnonto Pl'<;dnzio o Sr. deputado, que 
todos os jui;:os tem al•;ada, e que por conse
quencia n junta de Justiça e. o supremo conselho 
a deviiio ter. 1\!as o c·n·to é qun alça•la nãn ha 
sobro a libenlade ·do cidadão e sim sobre multas 
pecunínria~, de tal sort<l que casos ha . em que 
por se considerarem mais gr::wes, incumbe aos 
JUizas appellnr ex·officio. 

Embargaveis, disse, são todas as causas em 
golrnl. Talve,~;. o S1·. deputado se refel'isse t\ legis
lação autiga qttll detet•mina que sómente nas causas 
crimes capitaes em tempo de paz se ndmittão em· 
bn1·gos ; mots essa mesma lei. antiga ; opezal." de 
o ser e mesmo do templl do desputismo, ó mais 
bcneficn do qno tl presente projecto, porque ella. 
conternpltt a impuLaçito e o projecto attende a 
penn imposta poln atJntençn; entretanto que tern 
acontecido e póde ncontecel' q11e sendo capital n 
pcnn dn· lei, cumu no caso doJ doserçiio em tempo 
do :;:nut·ra, ai:od1L imponuo a sentonça urna. cmtr·a. 
pena muiLu ::wuor, st:mpl'u os OUiba1·gos süo admit-
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tidos. Como ·j{L I'Ofcn•i, o S1·. deputado autor do 
projecto n;1o 'olhou para a ímputac,:iicl; mus sim 
para n ímpn~ic:.íio dn pena, o :H~sl.lt pm·l.e cí o 
projr.clo 111nis bnrbnro do quo 11 lei autig1t. 

At:crc!sCo que so Olltrn CjllaiCfllCI' corpu;·a,;:iP dr:I'O 
ter toda n ncuplitndo possivd qnn1alo sr. u·at11 da 
sua se"urnw;n, li herdado e honra: lllUilr! 111ais n 
corprw~r,iio mililnr 9110 esti'1 _Iigndn r• cc.rt.or; .. !lu
veres niio collllOUIIS a generalul:tdo dns cluarJ,.o.;; 
bnstcm.lha ns rr.;;tl'icr;i"Jes da di~ciplina " IJlll.rns 
c:ircumstanc:ins. H11 pour:o ncnua tlc: acontecer ua 
Dtthin um caso br:m úXlrnorliionrio. 

O cornmandanle das nnnns d:1 Bahia inLrigc1li·RO 
com Ulll cdlícial do batalh:io do It.nparic.c, por 
ser c:onstitucionnl. E111 consr.qneucia ::;olic)iloa 
com o comnHtlalnntc do dito batnlllilc> ucn proces .. w 
cnntrll arptollü ~uiJaltr:l'll<l : O c:II~O i'OÍ qiiH O 1!011· 
sdho nomoado so v\n co·H:to, principnlmcnl.n por 
qnc o tempo era c.l•1 f<t~cN;n propostas; o aurlitor 
n1i11 em Jctmcli., e " p1·esidfllllc1 do crmse:ll10 o 
despotn rnnis enr:Mniçado; em fim n resultado f,,i 

• a condcmnaç;lo em um ou dons anuMI de pri;,fio, 
cbrg-nndo o tal prc~identcl clo con~elho ar, dcsnc
cordo dP votar pP.nlt rle morte, com o f11ndameatu 
de quo o réo db.endt> que sn opporia a qnem 
prctendCRso accll!m!lr o !l.bsolutismo, em um chefe 
de revnlta. 

Snppopdo que hwi11 em nma junta dn justiça 
membros .nnllt•> amigos da jllSLit;rt, bnstnva ~ue 
o commanda;,te elas aru1as tiv sse do scn part11lo 
o juiz relator Ju proccss., ; r.llt: fn1·ín o l'cilatorirJ 
como l>em lho nprouves~r, {L vista do cxpo:~to 
proferia·SC 1111 junta de j1tslic;a se:~tnnc;n de cnn
fi!'maç;1o de uma sen.tcJ.u;n dr• dous nunn.11 de prisiio, 
e como esta nti•·· fqsso rmbarg.t\'1)1, 'pt·ovalrcicL n 
injustiça, suffocncln n clit•eito clcL parto. flltn ó 
o mnis injusto posslvr;l! 'J',Hius n~ SP.nLcnçn:~ .!t1vnrn 
ser emb:tt'l.(llVCid pomntc, 011 Jll'intllirr>~ juiz•1•, p•t· 
ro.nto ns juntns UI! jusLi<;l4 ou pomnte o con:~clho 
supremo militar. 

11 0 Sllpl'llrnn COIIAOlho cl UH jlllllllfl tiO jll~llc:n 
mililnre~. nc.lmiltu•i'Lt, nmlturft•JII fu1 ~ttllil Hcortldi~ILil 
prt:foritlns ~obt•n qnn••SIJUOt' cl'lll"'"• """1111 c:ontrn 
RoliltdOR o infurínrc'R, c:•llllll c:nutm nllklnoK clu 
pnt~lli!',Sf!jtl 'lllrtl (c'!t' 11 Hllll ~l'lltlllllÇil•l,-/c'!}/J(J(I;'rl,~,u 

tiondu npcliurln, cmlrc•U um diiiCIIl'i~lllO. 

O !'!i•·· Cunha :'IJ."tto"':- Sr. pl'•J!IId-.nlc'l, 
m uil"s SrR, elo pu tnclrn1 1J un H o nt:l111n l'l'n~on t•JM, 
!lnbcm rpllll foi u motl\·o cln oq;aui!Jnc;t1cJ d•JStll 
lc;l. 

Eu. i;1·. prositlo•nli!, lrnh:-. muilo poucc1~ ~onltO· 
ciiiiOUtos do jut'i!!pt'ltc.ll.'tll:in, t•lllio\'in como n ca· 
mara ordenou un sun SIIUc:dol'icl •JII'l uu pt'••ccsso 
famoso quo dcm Jngnt• n oslll docrotn l'tos<r• t.!tlllhom 
ouvida a commissl'io d,1 guot·r.l, n:io •l•;ix;'lm"s de 
consultar todn n l••gisla•;1io c:I'iminul I!IÍlitat• dos 
povos os mais li\'res elo universo, para SoJ apt·e
sentur uma lei vant11josa ao PX•ii'I!Íto d<> Brazil : 
co11sultúmos a leg1slaç<i.J de J:."l'lll!r;a. elos EstaJos 
Unidns, d>~ Inghterrn, etc. 'l.'oúo::~ sabem qne pela 
legislaç:io militar frnnceza h a dous cous~lhus, um 
tl·~ guerrn subalterno inferior permuuente e uutro 
de revista ou snpel'inr tambem permanente. Em 
um destes conselhos, Sr. prosiJente, se admitlem 
embargos· ás sentenças, as •1u·tes são conhecidas 
peln outro, onde Iltl caso de annulla1;<iO passiio~ a 
tHceiro, e quanclo impõe pena de morte sobem 
ao ministro para o monarcha tlecidir dn sorte úo 
réo como lh1:1 parecer conveniente. 

0 . .; processos dos in:;:l~zcs são muito diversos. 
Elles lc~m t1·c~ qu~lidades de trihunncs lllilitartls, 
a s(Lber: 1•, conRf!lho::; de guerm gt!mes, 2°, conse
lhos de gnel'l'tl de guamic;ãu, :•, con~ellws uu gt;nrra 
re~tment!Le!i, cujos nomes são rPcebi<los da •!til\ 
)idade:~ úa pessoa quo os 1unnrlã" cnuvocnr, n 
numero dos. membros dos consclh•JS do gllcrra :>üo 

I 1:}, ns r.nns l:hmf:on~n.s qnnndc.l tr:üiío do pOl'cla 
do tfllllnln·o nn dcJ Vlli:t, llfio porlom l.·~r nxr.cur;r1o 
R.~m ordem tio monan:J1a, lllftM •Jitrtndo l'lSLnfl Húll· 
tono;us siio do r;asCigc> r:m·p.,r•:tl, v. g., GO:J 011 mniõ 
cldhntudns, etc;., o c:Jwfo: do c.orpo ou quem 
1urwdnlt conV•IIlll.l' o 'l"ll ;~IIICJ npprnv t (HJ clnHan. 
prttl'l4 ·,~ suntcn<;n, se ll apprnv.l maneia impôr' o 
c;,&:;tigo c se tJcJ~HJ>LJI'OVa n:f..mna n r.cgtwtlo ns 
!ois. 

No . .; conselhos dtl gucrrr~ ing!~Zr)s jalgn-se pnln. 
con~ci<:ucia clr~s vogni)J:l, IH pr:nn~ rtlli s:1o ~evc. 
ras. As sr.ntent;ns dcl pnna ele morte 011 pordn 
de mr:mhr,, solH•Ill :1r.1 gnvornn por intonncdio 
•.In cnnuunnd;tulrJ em r;ltc:f!l qnc :t~ apt·o:~ontf\ no 
:-:ct:l·r.Cru·ir> d11 gucn:~, o f'SI.'l no nlfllllll'clm para 
dueídi1' c.ln. fH>no do r6c). ::ic o COIL';CIIIO ó dctct·· 
li!Ínndo pele) COilllllflndnnto d" gaurnir;fio r: a 
seutr:r)Çfl ó 1;:tpitnl, so~lJL:nt ig-lwliuu"tll JWl<J corn
lllltn<Juntc em chdé aiJ Hc:creta1·io de guerra, donc.le 
vem a clccis:io; o isto mr.s1no nc11ntece nos con
Silllto;. de gucrm t·c~iluontaP.s: o:~ conselhos de 
guerra S>io cnmposto .. ; de 12 vc1gn·•:1 o o presi
áento como já !ndiquci, c alórn clisto o l'r.lc:n
cumdor geral que t\ comn entro nó.; n procurador 
da coró.1 us:;í:.tu. no conselh•l; c alli não se nu mitto 
tlml>argcl:! corno> pet·milto a lr.i rpte nos reg.J, e 
fcd mats beneíicn. A I<Ji dtl 17i::l dctel·cninou, pri
meira fJilu ~e nrJmittisso orn tfJmpo tlr: paz nm 
nc.lv•cgado no réo, aegunt),, que so lhes ndmit
tiss·:. um nuico cml>nr~·'· Nas uos~ns repnrtir;ii•!s 
adm1tti t·!IO dc,us embargos IHLS pr.nns capitnlls. Eis· 
aqui o mntivo pu r c.ptn n prosem to a idiJn elo dous 
cmbui'F(O:! nos c:1 inu1s cnpitncR dns rnílitnres. 

A ], .. .j d•r J:l do Nci\'•:rnbro de liUO, fHHmitte no 
couslllho tlc justic;a a lihm·.Jado tle nltPl'IH' ou mo
cli!ical' lllt Jlt·nuH no~ c:rimcs cnpilnes, mns esta 
lei ú oppo.-tcl {l con:~LiLui•;iio, o ao consellw su
Pl'OIIIlJ du jusLi•;a 111io comJu.:to 11 moc.lilicur:iio 011 
1\J.tlli'ILVnc;:lo 1!.111 penas. . • 

gu vuu rnullll'al' u quo Jnn motiv,1 n. npro~on· 
LRI'·IIII C!lltO prnjuctn fJu!a lli!IIICÍI'IL IJUO IL•JUi SO 
nchn: um olllcinl f.,j nccu:1ndo d•> hal'tll' cnrnmet. 
tido ll~t·to c:rim•r, o son,lo jul~:11•lo om conKclhc> 
du J:ttlfll'l'u,llu n:io c!JlCOcclrnl'ii•) bn:~lanloH culpns p.1ra 
HU lho fiiZ•!I' Rqll<:flu. Clll'i(ll 111!0 !;O clmll'jllVIL ; I) pOl' 
ÍI\H<l appnt•occri\o ednliltl tu:c•,~!<<n'h1s, ns qctnos sonc.lo 
tomrl\lori em cnn-ichu·rui:in, loi o olllcinl conclrm
tlllcln 11 •lll' t'Xpulso~ clu ll<'I'\'Ío,: ... O pi'oc:osr;o suhio 
no ttll(li'UIIIIl c:c>cul"lho, n t(uul coulil'lllnll a scm
t•JIIÇII, 11 ncttclirt•l•' <l J'Óo c"m omllllt'gc>S tlcciditt 
n con•ulh • qnu n;i') tinha lugat• esta pretenç:io, 
p •t't(llU tulu ullllliltl•> incttt':lo em pHnn cnpitnl, niio 
pndm o C•lll~C!llt·• rccoher os 11l\lUt\l':,lO:I qnc ollo 
rnt~J·poz. Ot·n, no uws1no pas!.o quo c>l'lio rcjei
t tdnK ns Oillhlu·gns nn rclo, ndiutittmio·Se os em
hnrgos á sentença 011 tlespttcho quo o conselho pt·o
ftll'Ílt contra o corclclel c.lo C•lrpll do~ mr:smo l'én, por 
uii•> o hnv~r mantlaJo jul:::ar qunu<l11 commHleu 
o primeiro crime. :iu o conselh·, ndmittiu eml>a•·gos 
ao. coronel em: um crime que nitn !ll'tl capito.l, 
como dcn. g.>n os emban::os no o!liciul ::;r.ntenciudo a 
ser expulso·? O conselho superi.•r militar entcm
deu qutJ o cl'irne que qualquer official commctté', 
e P"lu qual mere.;e set• expulso, não póde · nd
mitlil' embarg•ls e accit11 em 1>argos em um ct·imo 
niio capital! E' p11ssive! que Stl expulse do ser
viço um oilici•tl .por cricne de falsificador do 
letra~ e pas . .;uc.Jor de recibos falsos, e se diga. que 
o seu crime não é capital! Póde alguem ser 
despojado das honras o da vida política militar, 
s.;m haver cornmettiúo cl"ime inf>tme '? Nlio é a 
baixa com infamin uma per1n de morte civil pnra 
o soldado ou ol!icial, des•le nqucllü momento que 
elle é expnls•• do SCl'Vic;o ? 

Sr. prosid~uLo, qunutlo nqucllo processo voi11 
pam esta augusta cnmnra para se tomar t•m 
C••nsideraç11o, a illustro c.,mmiss;ío do; juslic.~ll cri
miunl cujus III<Jtllllros s:in rt:cf')nhuui.los cmuo pes
suns muito sabias, OU\'ilt a opini:lo c.la commissc\o 
uo gucn:1, c em rc:oultnclu das snus conferencias 
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apr~~~l\t•)ll fls(e projccln c dísõc·s~ fJllD o mem1o 
i•L'OJO.•~tr!· (t fnl'<l7., 'JIIO 6 i niquo, quo !L· kí untigu 
CM 1111113 ÍlllliiUiltl. ' 

i:lt•, prr·~iur.nt~, ~~ ~·{, i~lo \'Crclnilü? Eslr. art. 1• 
J~ p_r••j~J~o. iD<u.) Aqni oli~ mltiH11'frO~: a cot11· 
tiJIFIF>Hu na•1 d_,:,:Jn.rnu li•' l,;~·n U111 ~,u dn l:!l'i'iO ,[~_~n~, 
JlOI'qUI1 d(:ÍX.(Jtl i~l() á. Br~b,~t.luri.1 da cumfua, Ag-ora 
u cnrtHnl~s.in Jccrcm:~ulnn -o a on wniH lt•n•r·~ 
<Ir. pt•i.qtio conh'll os o!lil:incs, r•fTl<:inlls Íitf,,rifti'I:R 
o oalt':cil men(lr~s ,,mçn~ C<.illlbnto:nte.~. c rias J'C· 
)llll'(Í<;i.ii!R C:Í\'Í~ ill> OXI:l"CiLO 011 :ll'ntndn. J•:i~·!li'JilÍ 
i>UII'I' flt\'Ot' novo pnl'll os miliL11rr:s, fnvPJ' iJUO 
tJ(tO H~ al:fJil IIILR J.ui!l lliiLÍ~flR: ['OI' l:<oll!HJ:::;Ili llf~ Qil 
mr·mbros On r:•m~tnl.~:o;(lo n:"io forft•J tHn~~.~, 111in f,>rfio 
Lyrann•.IS como ar• llli>~ lronr;fl em rnslo. ~r. po'O· 
PÍflénlc, npre~r, nta•· ropiniüos runis fiLV rt~.I'<;Ín sv.n 
n\os <lo qnu CKL:HI\ ,J.,Lrmni nad •• na l•!í J.!u 177i~, 
nn _qual se pr:r.nti_Lli:io uns etnllnr:::os na~ pGnn~ 
cnp1taes. ,,crmrtLrr cmhat·~:ns níiB i>Cr:os ·,Je 3 rm 
m:tis nnno~ elo prís;io CJIW por ILIJUdla IP.i "" IIJa 
niLq C1HH~Cdi:1, IUCT(~CC CJllft llS duas COltltlllsSÕ0S 
scj1io tnx~Jna d"- tymnu:~s c bru·b:.rns ;l Aonda 
e.t•í aqui a hnrhal"i•lnLlo? AnwJe a trmnni"? 
Ao~dP IJSth aqui o rl·•~pntismo ., St·. ~l'~$iuente, '•11 
ereto quo qut<m rcuir;in este pl'újP.cto nüc~ wcreco 
·semllllonnt<l nomn. 

'.l'P.11h~ stpre·;~nta•l" RP.mpr~ idl!n~ phílnntropiea$ 
n r~spr••to <ios sohJaclos, fJl1'11lJ IP.vantou nqui ~ 
\'OZ r>sll'a, se acaba~ r• in(<~utu cas!.i~,, <lo cbibutn· 
da~?. Qucrn su~I.P.ntou ;ts i.I~AR npr~seut:uJa!l pt]n 
!':;•·~ -li'~rn!írll F't;Lo~a a l'j~sp,út.~~ dus nçol~tes? 
N1i•J sou nqud!o '1'1" sempre t•ltll:u d•:fonr.li<lo a 
clns,e onílittu·? 'HaviA ~~~. St·. prosidrllllL•, procn
rnr •u·mas l!(Jiltnr Juiu1 m.c!t;~.tnr' c.stnhclr.co:ul.• punas 
bnrharas que me puclossotu rucahir? Sr. presi· 
rlentP., oqni so >~cluin idé as •nnis cnriln tivns. rne·is 
phil.mtropicas tio que aque.llus uu 1778, cousultllm 
ns Srs. LlepriL·•do~ llliUdla l~í c compaTr:m·JL C•> !li 
IJ.fitn, con~ulteJn seu i ·curru;U~s e digãu so co1u 
~n'oito os deputados <JUC so ach:lo ossignui.Los ncsl~ 
l'rllj~cto mc·reccm s~1· tachados de t)'l'••nn<)S, 

Sr. pt·esiclcntc, cu v..jo quo e~tn nuJlnSt>L ca' 
mara quf;l":-~r. pronuucj"l" polus cuuba1·~u~ ••HI tod(JS 
os ct·im€s, vejo qu~ n~Stll gcucrnJit!l\d~ tumhu111 
Hiio incluiJn< aqn..Ii(<l! <nimcs que tl" cornmeLt>)lll 
em cotn,~:tr.ha: . tnl\'CZ lr aj •lo df: rtsttltur riu h i ol· 
gnns inconvcniP.ntes em cJ:rlll< nc~u~ivcs : mas 
J.HlSSc •: nós e rn ''ut•·•• l<•i tl•m·mos ll cMt~ rc~· 
peito n~ providcncius ~ an pnr•!•·cm ncmla,los. 
· St·. prcsiJo11to, oS:·. J~ín" C•uliPho •l ~:u, s!ls· 
tHuLúmos u itleo de que u•!lllnun ~olda.:ln pudcsso 
~er e<~s~il:lld·> com mni:< d,; l,i Jins dn ort~:iu s~m 
I'JUC rosso s e .. tr.nciad" em um consdÚ•l do in· 
vesti;.\llçt1o. I·tu mostt·a quo ni'iu sou tyrnnno. 
Tunh<> Cullsulo nüo s(uncntc por mim, mns UIIIIUt!nl 
em ·deCozll das pes~ou~ quo aqui estüu osriign~tüns s 
lliio existelll 1>1'c•cntes, lod•J>~ ns que uqul· ~stt1o 
compt·en~ntlldos são homens cle l.>cm. ueuhu'" ri~ 
nós ti vomns iLléns du tyrannín, lleld,um 11 idón 
dr. oppres~ào, nenhum Jo cru"lJnde, acuilum u 
ídé11 d~ p,rsegt~io;ào, pelo coutl'o.rio n:lr> entrou 
110s nossus w•f:oS S•IH1o t\ idó•• d<l philaulrupin; 
Duseja•·ei qne hl\jn outt·a no\'a fór1ua de pt·oce;se, 
des~jaroi quo se tirem muitos abusos ~l rnticnd•J,~ 
çyn~l'll os milita•·r:s no~ consellw~ de :;:n • t·m, ele· 
s~jarei qtlC o;; processos sejiio publico >. E' assim 
Qllé ~o aclm estabelecido no ur~ll l'rojecto de <~r· 
dennnça; é alli qne s e nchão modificatlas muitas 
pe11ns a res peito dos crimP.s militares; niio apre
sent ei outras idé:1s mais ravora veis pat';l fJUO sa 
nã o <!íga qno com o snu mililu•· 1uero que os meus 
camnroda" fiquem inpun~a. Eu conheço que ê 
pred~o SII!W·Tl~llr 11 <li scipli ua do ex~rcitn ; pois 
quu sem elln lurlo <li• gene• n ~m nunrcltia. D~sejarei 
quo pa~se u mi•dH\ idél\ dr'l~ doua entbnr~:os, 
creio que õ o mesmo tjue se pratica nas r••lll· 
çõ.-.s~ 

Nnda nuli$ t~ph•' n di2er n PS(e respeilo, o pro· 
jActo foi .orgnui~utlo J•aru ob,tm· n males semA
!hnntc~ ;tus !laqu~llc c~ldm1 procossu do twenl(l 

.T·~nquím J3arnardíno de Monrn, quo foi nvocado 
u (•~'m cnmnra dns Sra. d~put.tclos. 

l<'•rí á meu. a g,,guínt~ emendo: 
" O ~upr~'"" cni'""Jho o ns juntns ·ua justiça 

m'ditarc~ U<lmíllirftií dou;; emhu •·g~R ; no 1• na 
fúi'Jua u/1~ lriH civis :'t~ H~ flt..roçn~ pr()f,,rirlas 
[~nutrll rt~ witilu.rr:s Jr.- t•Jdas l1S cl u""St3S, o ~mpra
gat!"~ Iins l'~[,nt·ti•;lir:s civis do cxcrciL,> e 11rnuld1•, 
wnlo no t.rtllfl•J do g11crra como <lt•rante a paz. 
-Cm1ha .lfrtílt;S. " 

~IJI:!ID ><JWÍada •lnll'Oll er~ U ÍHc•.lR~~n. 
J~nnlrncntn r~mf:tllJil o Sr. ]lego Dnt·ros n se

guínt': rm:~nda; 
~t Em luwu· dn nrt. l13 !iuhstítna·.sn o· S C'gn~nt.e: 
cr /uL. 1.•• 0 Allf>l'<JIOO COilSP.l ha ( 011 q ua]fjUP.r 

nutm tri\mnul qni! ~·l ]>llZe l' P.ln sr:u 1u~ur) e ~~~ 
jt~ntns de jusliçfL mililnr ndrni LLirúõ o~ embargos 
n Lod:J.s :cs su1ts Seut•lur;ns pro(f.tiufiS, n:io só 
r:ontra qtwlcl'•~•· milita.:·,· ~omo RIJU«\Ics dns rc
pnrtÍI;Ün~ dvis uu e~crciLu d armada. -S. do 
n'IJD Hal'l'OS. I) 

i•'oi :•poiarl :•. 
O A.-. !;;..lm.po <Lo Abron:-Fcz o ill ust.re 

r,rn,lor nma dis•et·tar,:io mui ~xtens:L para d'J· 
mon.'ltrar a ju!;tiçn do ~en mo.Jo do concedel." 
nrniJnq{o<, e ocnrretnn pnm corroborar a sua 
opinlr\" n immcnsn legiMiaçiln ile dive•·s~s unr,ões; 
le:~ho pouco conhecimcn(O des~a leg•,;lnçflo, mAs 
creio ~nc qunnd•l ti,·ermns em vi~t" ~stnbel-.cel." 
qunl•ífl"r lo.i, s .. rvir· nlls r.l •1ve de padnlo a· con· 
,,titui~ilo do impnrío. VejtHliOS p<.>ís a que. eHa 
diz. (L~t~!. Esta lei é prot,;clor:t tlns lillcr.tndes 
tl,,g rnilitnrcs, .por r:ous.•~::ninLe uiia de vA far.a r·se 
11xcepr-:1o al~uma, queo· pt·õ, qll<:r C"ntrR clles. 
P~ln lei todas as ~onl<m •;aR t~ílo embnl',!jnveís, 
lHgn, JL íllutHt8 COUIIIIiFSõ"lO Qlli} ilpfCS'COloU eStB. 
fónun d,; proc~sso, '' fe~ C!XcF.p~!iv " re~polto dll 
:.entr::nçn~ concc•len~u nrnhat·gmt crn umas, o [niio 
D$ cuncf!dendo Qm o.llras,. n1la le'IB tllll vist~ 
e~ lo urLi~ ,,. <in cnnslitul•;iio. 

O hom"tLdn .mf!mbro IJ!lc mn prcccdon. quoro~tào 
0111nwln•· o"tr. oleídt<J cnloio ~m outro r·rro, p~ri'JUD 
rPir'l •o l ~mbrnurlo tnlvez dn rli~posiç~o. do art. 
.17~' ~ !li, 'JLlO nbol•J os pl'h•ile;::io. s 0111 CR\'.DI' rlo 
qtllllll quer q•w sr•jll, rpd 1. J1R S!lll (qn~n Jn qno 
trul•t>i 11~ ~·~!:t,;nçn~ prof~rida3 no ~~~ pt'Nno COII· 
~··lllo :uilitnr tlo1 ju ~t i çn 11 dm iHi~s~111 dnis em · 
hargoo~. a •JIIO pela llli ó í:;:Hn l rnrnt~ rcprovn•lo, 
snlvv os do nulli.J n,J r•, tl!;tiLuí~ii~•. otc. : cnblu 
P"i< o 11ohr~ om,lo•· etH um erro. querr:udn 
M""'nd 1r l'nt.ro. Vuto poi~ contl''l o nrlígo do pro· 
j·~"t", e <•ll'cl'e~o . ~~tn cutcuda. 

LRL\·S•l n Sflguinto emond1.1 : 
• T•>cl~a ns sent~nr;ns p•·of.:riJns no snpfê~mo 

t:OHsdho, c ruts junt•1s Ja just icJL, s~riio embmr 
gllv~il'l na fórrnn da~ leis civi~. - Lim11o de 
Aú1·eu., 

~r,ndo npoiadn, entrou em discus>no, 
O S.-. Rol><>uças' - St•. pr~~ i4et~t C, Ctl 

troto de delncidnr a mallll'Í U do nrti1:0, e niio 
tiv~ ptll' fim al'guir nl::nm Sr. deputado. Se e11 
tivP.g<e a •·gu ida a al~uem por erra ou eng•\nO , 
I!Stttria pl'on•Pto tt. fÍ•H·lhc a conve n iente satis· 
ía<;llo. ·o meu fim n nnc" é na diSCI!Bâ ào at11cnr a 
ul;.rnem; e agora sõmente quo.m combater dois 
tnot•vos, produzidos pelo Sr . deputado autor do 
artigo.. . 

Dis,;e elle que o artigo eo·a muito favoravel 
porq11e us•wa dns palnvras embm'!JO.<, eomo quem 
s • p"rsn:1de qno o•m.ba,·oas quet· dizer m1 is do 
que un< só~ embar[Jos. :5c so d is; .,sse ernbm•go 
mio ct•a t"lquilla d6 C)Lte tlfjU i se w .. tm._ Conw r e
ctHso de sentcnç>~s, o~ embnr:::os "no. sempro 
emum·o:•s ; " emiÚU'(Jo. é nresta, ~egurnnçm do 
l>ens, <te. Pnm o "rL igo <li?.Ar .o quo pr•t~nda o 
St·. uepulndo, fum necesslll'iO, q!lo 1\. palnvra
e m bur:;os- pr~ce<!P.sse n plll llvrn;..... don !l : _;por· 
tt:LntO O S~ll ilt'gnmoutO r:tlha tHtii ÍIIIHUlB CllffiO 
fun,jaoio Clll Ullla causn faba. E~t ~lld~cc u1uas 
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nnf;ílhosc~, elas qunos ctt, prcscinclo em gllrrd, 
cou<eruplando sómenle uma especial. 

Bu disscJ quo a lei nntiga c) nHtiM favoravc'\1 do 
que o nrl.i,::o do pr ojcclo , ll dei a rnzclo. Elln 
trnln un imputnçito; c u arli~o elo projecto ~I! 
rcd•lrc á pe na. PC:t~lo o crinool Ant· · enpitnl, <:l.ndavín 
n llcnt cup dn jurotn tle jusliçn ccr ndt•nHlnl' rrn 
11111 ronutJ 1111 seis ntr-?.es do priziio tCHro o fim dt: 
lot·na.r irn·iolnvcl o i11jnsto uo julgnmr·urn, uma 
vr.z qun !allol o tlindtrJ d•l,onhnrgal·o. Eslc nrgu· 
111rmto na•r dr:svnnccll o :Sr. uépUI(Hlo. Corn['urn 
sirnplesrnr.nte n impnto•;i'io do crirn•J copitnl do 
(}IH: lrnla u lei uutígn,. e •~s!1mcn-so Jns liJft~· 
thescs que se tê111 uqnt mtnc~t .. undt• na conv1c:•;an 
:!c que r::;sa llll·~llll! lt:i <i mnis bcndica do que 
u nrtígo Ju pi'oj ecto, 

o Sr. X·InHoan<la ca ... ·alC<lnti :-E' Op· 
p.·,r.tuno JJ•.>lilicnt· quo Rr, ndo apl't·scmlndn est·~ 
J•YoJecto nu unno pn>sn•ln, n rc;mcttclldo .s e ;'1 
commiss:io de jus l i ~'IL ci\·il ac.nlle l'C nchnviio 
wn~is_trados .. de wuitu C>tiJ·II<Iiml'lrln, ll co 111 11 
ndú11;no das ldt.:s tlu St·. Cunha l\TnttCIS, rcRpei· 
tay~ll pdos s~t!:i C?nhccím'' '~tos tlí: juri~prud•: ncin 
l!llltlfll', . ~lt nsst ~nr:1 tstu pi·OJ•!Cto, P. outras ~rouitns 
"ousas; _u assiguci s em u:c dar At'ntodn crm;;urn. 
Bom sena qu•l a cnmarn e:;tivessc melhor intd· 
r:.dn das raziil'S qu e me moverüo a tal e fosse 
verdadeiramente intcilada da intcJlirre'ncia Ja 
lcgislac;ão n:illlar. " 
. D.;,vo_nindn_ mnis prevenir que se têm dtto cou~ns 

nesta d1sc;ussan . Q!l~ uunca esper.1va ouvir; da- . 
mou-se que ;. le1 e; 1gual p[lra todo.;;, quer cnstirruc 
CJ,IIel' premóe. (Leu.) Sr. pl'~sidt•nt.,, quet··se ~(Jfl: 
Rl•lr:rat· toJos _cs soldndc~_:"i com" tod(os os dd,Ji'íus ! 
Feliz a IHll;ao que n:w l€m soldntln~ fc, liz o 
cidadão que n :1•• é obrigado a ser soldn'riu! l\Tas . 
n classe lllilltnr, S1:- pr~s idcnte é (·Xcepcinnar i·a 
n~s. estr.~os, ~s le1s m~lt~flres,.,o . codig•) penal 
m:l.ttnr nno pode ser CIVIl •. altas niio tcr·~mos 
nuh~a.1·es, lcllllJremo·nos uo 1m1 .para que é crc.ndo 
o . nultlar. 

Snggiramo·nos ns obl'igações de quo se encor· 
rega, J,,mbrc-mo .nos da renuncia que o cidadão 
faz quando c_~otra nesta class<', e concluamos dnlti 
so pode . c_onsldt>rar·so a clusst~ militar, ou codigo 
pcna_l mll1tnr como o dos outL·os cidadãos. Sr. 
presidente, um soldado 9ue doru!e e1!1 tempo de 
guerra qu '.md(l em scutmelln, uao podo deixar 
de ser fuztl'!-d!•.= m~s UI~ citladiio que dorme,,::;. 

. t~ndo Pt? vlgth_a, nno pode tet· uma pena igual. 
Que phtlantt·<Jpla ! ( D~r ·me-hão. ) ti r. pre;idcnte, 
lJ~hlJ?dO lli'h }HrlllCnl lll!Sf:'lltll praça reuuncill Ct>l'tCJS 
d~re1t2s em _favor do •·sbtlo, ~is·aqui porque 0 
Cldatlüo !_!llhlat· _dev_G ser encarregado no estado 
dc .. fun~_coes _rryutto 1mportn;tt~s: li pvt' istr• qttP. 
o. c1dad.w mtlrtnr se de:<poJa de certas prerorr11. 
tiVnA em favor uo r.stado. Estes pl'ivilegíos <!ue 
se !Jle concede"!• . rt'v.~rtem em b~nt:ficio Jos cí· 
~laduos. Qne pnvJle,qtO tem um bomPm em sr·r 
Julgad<> por uma lei tiio austera·? E~tr: s privi· 
leg~t;s 9ue os u~ílitares qnel'ern conservar, é por 
pat.noltsmo c nuo particularidade. 

Eu •.1uero 9ue a camara ~ttenda á legisla~ão mili · 
t~r que precisa ser. <•rgan1sada sobre ba~es mais 
stmples "clnras uo que se acha actualmentr., porém 
Qllet·o rP.!utar os pn~adoxos. ~<Jni s~'citndos pelos 
que . q!lr.r.crn . ver cr1mcs . Inlhtnres Julgados como 
11 S CIVIS,· n 1sto em uma emenda ao pr<•jeclo: ó 
fuzer confus;io, é nivelar crimes em tc,mpo do 
pnz e em l~m~.o d? ~uerra. Crimes r,m tempo 
li•l J::liCI'I'll Hau lllfillltnmento oli\'ers.os do qu•l cn'l 
tempo ue. pllz. N;io r.oufL;ndamos püi8 legi,!tiçito 
p~rtnl. ~lVII cor!) ·" rni _litur. A mnneim du juljl'nt· 
o~ lllllllnres,, ::;r, prc8tduntr, é dilTerentll tlnqu!lllt~ 
<In!' ~>litro,; cluuc!t1os, OI'! militares tõru uut ju•·nrlo 
o•peclulunudo nilu h11 lauto porlgu, como tli~lltt 
Ull! liuiii'.Cit]u tl~pUlOdCI, 0~ otnclrit•K lllilitur,.,R !t\111 
po.1s mult<~s I'•J CIII'~<Os, podem npi'CS~·nlnl' ~o) ll di· 
n .1to oJc proccúcl', juiz, nllw·~udc, etc. D~\'u. ~~' 

Rim ohstnr quo os commnnclantos mandem dar 
i:JJibatad11s. IHlll solrJados, oi; o quo ellta camara 
dr:vn c:ons1derar. 

E' S!lbidn 'lue t• commnndnnle je um regimento 
púd•l rnun tl nr dar cltibat.nd :lll ínjustatll•mt•·, n nflo 
lia nhí :~pp•dlaç:1n II'JHL aggravc.~ , wrnpril S•>fl'rer. · 
Eis omlu ó prr:ciso rcf.n'tiiU, porém •Jmquanto á 
1~nncim. ol<l lH:rn:n jnlp;ndns o :~ milíltlrllR, ellcs 
lr:m 111111tos moios uo S>)ll alcancfl para sopnar n 
pt·e:polc~rw!a do c:hr:f,•. Algnmns ve:zr:s ha abuso!! 
como no c:tS•l ·. doJ .Toiio Bernnrc:lino, que sendo 
c:ondP.mnruJ,, no c:onsc:!ho de gtHH'I'a e "" conselho 
militar houvt) patrcmnto, houV•1 r:xce;pc;i'ío. Admít· 
tir:Lo.so l'mlmr:.;os uo Ctll'Oncl Franci,;c, de J?nuL1 
Vasr;nncel!t>s, o não se ll•lmitt.i.J o deste oílicíal, 
purérn istc1 não ó por CUJtsa tln lei, porém abu~o 
dos 1nagi~h·:odns miiílat·es, e pó de taml>r.m acon
tecc•r· na lei c:ívil. 

Mostro pois c(lm fados que no julgamento dos 
militare:~ " con:~rdho do gu., •. ,.a niio pódcl Mmão 
proporcíonnr a peua no Jelicto. Sr:ja qunl fcir a 
cin:umstaucia Ju Jelit:tu, o militar é escravo da 
le;i. E' Jmr isto qu·J o COihclho supremo militar 
tc!rn o nrhilrio de podc!r violelltar ou moderar ::t 
pr:nn, o que n iin ú mo:Je1·nr, mas sim proporcionar 
as penas ás circumstancias. Sr. presidente, dei- · 
xcn:os so!JrP- (:,;Le . pnrticulat· as cousas como se 
achüo, ao menos pelo emquanto. 

o Sr Cun 110. :\(•J.·ttos .: - Di;;sn·!lO que a 
constituição te111 estabelecitlo i:;naldaue de penas, 
e que as pc;nas on crimes idenlicoA devem set· 
as mesmas, tat.to para officiaes como para sol
dados. Os illustres daputaclo.s estii.o cnganndo!l; 
.;os penas nfio r.odem ser idênticas. SI'. presidente, 
ha uma disposit~i'í:.r no;; regulamentos em que se 
df!clar:l que os réos <JUC comrnetlerern culpas leves 
por descuido ou i nau vertencin sejão punidos 
com simples cnstígo de correct.~ão, taes como ser· 
vit;o dobrado no qua1·tel, vnrrel-o, tratar · do:1 
cavul!os, etc. Om, os ofliciaes terão estas mes· 
m!ls Ja•nas cnmo os soldados? Desejnrei que mo · 
respondiio! lia muit~ dilferenc;a entre uns e 
outros. Qnando um official cornmette1· um <'rimo 

.identico uo · que comm~;tter um soldadn, e que 
est.;, seja contlemnado a f11zer sentinellaR dol:n·adas, 
vnrre1· o quartel, tambcm o offichl ha de \'ar
rcr o quartel e fllz,;r sentinr!lla dobrada? O 
snldadn se fC:.r castigado com fnxina, tambP.m o 
oliicíal ba de ser condcmnado á faxina? Ni\o, 
Sr. presidente, os ·ufficines qnc comrnettem crimo 
igual ao crime ele outro ofllcial, siio castigados 

. igualrn~nle, \". g. sã•l t'eclutdos em urna fvrtnleza, 
'etc., eis·aqui ~~ igualdade de pena. Crimes iclP.n· 
ticos' ,elll pess,.ns de diversa,; cn_tr:gorins não tóru 
ne mesmus penas no sen•tço 1ml1tnr. 

Creio que nenhum .Sr. depntado qua aqui está· 
ndtnittio o principio dn. igual.ln•~o da pena para 
culpas íllentrcas dos offic:aes c sohlndo~. cxceptu 
110 caso de crime infame, no ca~o de crimes 
ntt·ozcs em quo o . officiul perdeu a honra que 
lhe f,.j COIIÍl•rida pela SUa patcnt~, !JClO pOStO 
que excrcttava. Isto é ,, que so ·tem pratiCado 
desde n mais retnot•l ontiguit.lmle, e isto é u 
q"~ se te1t1 seguido em tod()S os paizes cívilisndos 
d(). uni \'crso. . 

Devo declarar ao Sr. (!eputado o Sr. Rebouças 
que eu não sc.u juriscunsultn, e · n:io sei se 
aquillo n que chamo emb:\rgo é differente dn. 
CI)USII a que elle . dá estP. nome. A l·3i de 1778 
diz : - embargo .:;.. se o · termo ê proprio não 
sei. 

EstJ\belec•'U o Sr. d!lPPtndo um nr~tumento fa
zendo tliffcren•;n entra pena capital e cl'ime capital. 
Eu couh~co a di[t!rtlliÇn rntre crime e pena. 
IIIIIS o pl'ujcct:) nfio t•Hn · n . pnlavrn -pena capi· 
tul,- lltltB sim us pul.avrnR- crimes cnpitnes, 
-.. o ou urío uuteudo <JUO qunncln se corumettem 
crinws clll•llrll!ll, n~ punas quo lho r.nrrosponr.lnm 
lltiu •.l.:IIOIIIÍUII~•~~ pcuntJ ~upllMI!. 'l'ulv~.: u SI'. 
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d,;putarl,., niio se cnntente com n qull nc,,])l) 1111 
dizer. Eu expouho o IJilC enten(lo n·o. minha 
j nríRpmdendn rnilítnr. En o)nlllnolo) fjllle 1101 crínul 
cnpital prnvn1lo turn pnnu cnpitnl, o non cd1n0 
cupilal n:ir; provado t•:tn nbr.nlvír;:io, n:1o te:u 
pena capital, uiio t1;m pcnR a!:::nrn11. 

ÜIILI'O .!';t ... •Jr~putn<lo di~H<l IJIIIl '"1 r .. !id em jllRtiça 
menor 1 Eu n:io faHei aqui em ,ÍLI~tiça 1\ICtllor, nr•rn 
e•n justic;n rnaíor, porcpH: uma injusti<;n JH'aticaua 
com um ri .t1i0 íujusta cnmo ttrrlll iojustic;n pm· 
tieada c;om mil : tudo é o mesmo, •:(1111 lliJf.,. 
J'enr;a pl)rf:rn qnc uma podia ser mais nggra. 
vantc, podia faze1· maicJr mal do qnc a <Jutl'o, 
não fttllei em injn,tiça pela maneira •JilE! o Sr: 
deput•ldo eutCJndcn. 

Fu!lou o Sr. dtJputado a rcspeitn tlfl pn7. e 
guerra, veja o illnstre d"pulado a dilrero!nça qnu 
n lei faz entro tempo · de .pall! e t•~mpo dr, guerra; 
veja n'l mesma lei . de li7::l qull ·~m tewpo de 
paz permitte-o~c :lflvo~aclo ao · réo', e no tempo 
de gue1·ra não lhe pcrmilta unr este advogn,Ju. 
Escusado é .apontat· •> regimento dos gov~:Jrnos 
das armas, o •lo conselho de guerra e muitas 
outras lt·i:~ militares que existem •Jm vigor, o 
mostrão a grande difl'eJ·euçn que ha cntn: as 
penas impostas ao~ criminosos em tempo de poz 
e no tempo de llllel'Ta. · 

Foi {, mesa n se:.:uintn emenda: 
:1 Adiante Je ~combatentes, ~ ojnnte·se ~e 

reformados.- O dcputaclo Cunha ~.vlattos. , 
Foi apoiada. 
Julgando-se n materia =-ulncicnterne:1te discutida 

foi posto á votação o nrl•go Qllll niio passou. 
E Sllndo consider:•thl como mnís nmpla n e1nenJa 
do Sr. Limpo d~ Abreu, posta á volo:! foi .ap· 
provada, ficando prPjudícalln!' todas as outt·a:~. 

Dada. u hora, o l:;L·. pL·esld•mte mareou rara 
ordrm elo dia : {.o Pa1·ec"r da cornmi~sf1o de po
deres, {v;ercn. do St·. Sulvador .José i\'Iaeiel. ::2.• 
Discussão dn 1·esoluçiio n. •.1:';. :1.° Contintlllt;:io 
da 2• discussilo do pr(ljocto n. 87. '!."• lJiscuss;io 
do projecto vindo do senado; n. 7V. \i.• Pat·eceres 
adiados, · 

Levantou·!;B a sessão :'1s 2 horas c 10 · minutos. 

Sessão em 2i de l11aio 

PR!:!SIDE:<CIA DO SR . COSTA C .. UW.\L!CO 

Pouco depois elas 10 l10ras, feita a chamada 
achariio-so p•·estlnte.~ 80 Srs. JeputaoJo!', faltando 
vor enfermo o Sr. Xavier tle Carvalho. 

Lidn n neta da !!essão anteced,,ntd pelo !:5r. secre
tario Mendes Vianna, foi approvada. 

EXl.'EnJE:STE 

O Sn. S~::cnE7ARIO MAnCP,Lu:o;o DE BRITO leu. os 
offir:ios seguiu te:;: 

Offic:o do . mini.tro d11 fazenda participanuo em 
dnt,, du 18 dv corrente ter ~xpediuo ns onlons 
pam se pót· {l venda ns exelllpl•lres do codigo 
criminal do Brnzil conforme o officio do 17 que 
recebera do mesmo Sr. 1• secrr::tnrio.-FicoU: a 
camaN inteirada devendo decliÜ'ªr·se à typogrnphia 
nacional que se mandou pôt· 4 venda o projeclo 
do dito couigo, e niio o codigo, para que faça 
corrigir os nnnuncios re~iJectivo!l. 

Ofiicio do ministro da marinha em data de 17 
do corrtlnt,. acompanhnndo a 1:ópi11 do decreto 
de 17 de Setembro de 1829, pelo qual S. M. I. 
houve por bem permittir que Domingos Antonio 
José Rebello ;,e'liociante da B~hi!l 11 seus socios, 
pudessem estnbelecer nns ilhas 4e Santa B11rb~ra 
e na Corôa V .n·melha dos Abrolbos uma pesca !'la, 
concedendo-lhes a isençüo de paga,r quaesqucr 
dir!.!itos de entrada e sabida a toc:la3 ds embar
cações ~:cspactivas a esse trafico; cemo tambcm 

11 Íllllnçi'in à) dizimo do' pescn.l•l: tudo por :lO 
an~tos .· -H.emetlido {• commiss:io •l" •:onstitui,ião. 

O tliplurnn tln ::ir •• rr,rio Antonio d•l .LI)mos, 
d.:putrulo ~llppl•I!ILIJ pllln pl'OVÍru:Íil clc Miu!\S·Gtlrao~. 
-A' r:ornrni,.~r,in doJ podP.rcs. 

l'·~litj:i•) do D. :l\fariu c!a Gloria dr, Oli·rcim 
Rrdlo, viuva Jo COI'Oild Al'ltoni,., L·qJ•lS d<: üliv•Jirrt 
Bdlo ptHlínrlo a dcc:isr1o dr1 ontnt ['IP.titiiiO que na 
ri•:~<siio d•.l nnuo [l!tRSIIdn f,jm ronH!ttida a . 1:sta 
ctunnra polo gov~l'no para se lhll conceder a 
llltlltulo; do soluo qttiJ p•m:f!UÍII !;P.tt marido. -
Picou sohL·e .n lll•>SIL para o Sr. pr~sidente a tomar 
crn consiueruçii.:.. ua o•·,!cm do dia. . 

O :\Ir.::mo Sn. S!:!ci:r::TAnro leu o saf(uinto pa· 
recur: · · 

<t A commilõsiio de ~ucrra examinou o otncin (lo. 
ministro e s~:cretario de n,;tauo dos negocios rla 
gucrrn, da tatlo eu1 17 do corrPntP, qun servo 
l.lt! mspnstl a•J qn~ por ordr:m desta angusta 
<:amara lhe fúra remettido no dia 1:3 precedr.nt~, 
a t·e~pcito dv assentamento de fll'açrt l.le tres lillios 
merwr~s d(l tenentr1 comnel Francisc•> J,,!i& Mal'
tins, e11carrcgado da policb da província de Pe1·· 
iwmbuco. · 

(( A Ctllnlllissiio achando pala cópi:l da portaria 
•lo !) dr. Marr;o proxim'J passadn, que vem co!Jertll 
pelo officio do minísl1·o, verificada :\ noticia que 
f"i communicad!l á esta camara por um Sr. depn
tnclo sobrtl o níerido assentamento de praça; 
tem .a honra de c~põr á mP.stna . augusta camura 
quo o pl'OCtldime:ILO do ministro é opposto a tod:Js 
as leis que tixiio e detnrmíruir, as idades dos 
iru:li\·idnos <JUil se alístão v.,Juntariamcnte no ex•!t· 
cito, ou para elle . .; s:i0 recrutndos. 

" A In o mais antíg:L lei de recrutamEnto reg11lar 
rp1o se ach:t em vigot' é a de 1fJ de D>Jzcmbro Je 
1570, cujo Si !) l.leclara que os alistauos não tenhão 
menos de L~ armo~ d•J iuarJe. 

<< A 2a lei qull appareceu foi a de 20 de Agosto 
rle 16!5, cujo Si 48 permittill o alistamento ·de 
homens de 1G annos ll!l idnrlc. . 

« A :~•lei é a .de 20 ele Fevereiro de liO~. cujo 
cap. 109 reff!rindo-se it disposição d1t lei ante· 
ceuent•l; prohil>a o alistamnnto rle pessoas que 
niio. tenhil.o a i dado Mmpetente [ lG 1\IIIJIJS), e que 
n:io P'>s:;:io entrar immediatamr.:nte em serviço 
e:fi'ectivo. 

c< A 4• ó a provisão do conselho ultramarino da· 
tndo de ú de Novrllnbt·o de 17:28, e privativa ao 
Bra:i.íl; a qual declara · que poderáõ ser adl!littitlo:~ 
voluntRrios de 14, anuas de idade; se ti\·ercm 
cstat'um e robust,ez propria pam o serviço .militar. 

" A 5• é o al v:u·á de lG du Marc;o de 17;j7, quo 
exigia 15 annos de idade nnquellas qut- preteu
dí:'io assentar pl·aça· de c:1detes em quaesquer 
armas. · 

" A G• é o novó t·egulamento de infàntario, cujv 
cap. lú ~ 1• . exige a idade de lS annos nos 
inc.lividttos que furem recmtados pnra aquella arma. 
Este regulament•l õ datado do lS de Fevoreiro 
de 17G3. · 

" A í• é o novo reglllamcnto ue cnvallaria dat:tdo 
de ~! de Agosto .. dll 17lH. q11a no seu cap. Ui, 
fixa em 24 annus a mínima iundc uos cllvallcil\1:1 
1·ecrutados. · 

u A 8• finahneiLte é o direito rle 10 do Julho da 
1822, que determinou n idade de 18 nnnos, com,.> 
a mínima no alistamento dlls l'ecrutados pum o 
exercito do imperio. 

rc Além desta legislação que tem vigor no Brazil, 
appareceriio no tt:mpo em que se achava uuil.lo a 
Purtugal, alguns a\viLT:\s o portnri :lS d11 regtJucia 
daquclle reino em tempo critico, quando a nuçiio 
estava a braços contra um l>arbnro invasor: a 
tanto nus clitvs 11lvará~ como .111\S portal'ias lltl 
fixa n idau~ de i8 annos, como a 111inima para as 
praças que ~il alistão .uo exercito. 

« De todas ns leis acima apontadas é a provisão 
de 5 de Novcn1lm> de 1728, que fixn a idade minima 
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do Roldnll(lf; \"r•lnnf:nri•·H;. n 1!niJ1W, 'l..l anuo~, ll n 
nlvarh do W d•l i\fuJ'(;o clu 17i)7 '111•1 dctrmninn a dr: ]~, 
UIIII()S pura IICJiltdle:.~ . (!111) dcR('j(IIJ ,_1!1'\'il' <:<1JriO 
j:adet•·~. 0rn, 118 Ire:'! lilh n:; rtll!llur~ !l elo tt~ nnutl': 
CQI'OII <! l :i.\[JHtiiiS 11 :'10 IW ach:ÍI) nas cii'C!IIIIISI,UHJ;Ía,; 

r'Xigillns pm· OS!a lq:;islrt•,::'u>, '111•)1' t<l•j:io l!i111pl•JS 
soldn.los, quC:J' s•J r•·•:ordJtJ<;Jin cadnt..,s; e JI'JI' i!:!:>•J 
mesmo niio de\·c~r:'1ü ser alisLudc;s e:n nenhum 
corpo militnJ•. 

" A clausula c~donuilladn pi!ln minisLJ'•) ela guc,rrn. 
sobre as vnnln~;<ms dc•stes tn:s llJilUOres dnwrern 
ser nn con formicin.de daR leis, bt•> c", nr:nhumas 
-mostrn qtw o aviso foi ncinso, Rem comtnclo 
deixar uc Mr·r illcg-al, ou quH foi r:xLOI'(JIIidn <.lo 
governo para o illullíJ·em c:m tempo r.ppnrtuno; 
e neste ·cns<• o 111inistro niio foi prlivifl<Hitll n•:m 
aliJado. Se os Jncn nrt:ri n:i•J P••dt:rn• tnr a;; van· 
tagens qnP. ccmsisto:n em \"CIICÍmenlo de tempo, 
soldo, rnçõe~ de: ntnp•l c fnrúaiM:JJLOf>; o se clles 
r:fi'ectivarnentc uiio scrvircmt curnu d l'cctivamcutc 
cxi:;:em o cnp. 10!1 do rr.gim•mlo de l/OS, c a 
provis:io de 5 do: XtlVCinbro do 17.~8, dc\'elll sür 
consiclcrados c.-,mo pn i:mnos, o s:io lres prar;as 
imaginarins que "b~llio :\ eutradn elo C>Jttras tantas 
que deYP.riiio eMLar Cltrnplela~ '' acf.ÍI•niJJCilttl P.mpre 
gadas. Se a portaria do rniuislm t•·nJia n pt:J·miltir 
aos tres menores o uso elos unifonncs militares, 
í,;~o rncsmo era illeg,ll como npposto :i r:xprt)ssn 
determiu:fc;ão do alvnr:í de ;W de Outubro ,j,, 
17Li3, que manda punit• com :;oYeras pr,nas aquellcs 
que serr. serem militares us:io uc: uniform ~s o 
insígnias co1 rcspond.,ntcs cu pl'ivativrts ús pcssons 
que servem !10 exercito e armau:t. 

" A commiss:io rceonhccll rpte durnntr. o antigo 
sy,;temn uo govc~rno de Purtug::l e do J3razil, 
c ainda dr:pois do jurnmrmto da con;;lituic;:io t<~m 
sido tJ!ista<.lus muito;; lJJCnorcs no;; col'pos ~~tili
tares de Úl:ll' c terra, c a nH.ior parttJ delle:; 
com ns vantagens que sú c:ompe:tcm Íl~ fll':Jr;ns 
nctunlmcnte empregadas . E stes abusos do tempo 
present~, assim c:omo us qu •J stJ p1·aticnnio nos 
tempos pn!<sndos s~ mpre foriio prejudiciacs ao 
thcsouro publico, c no f'en·i~o r. disciplimL dns tro
pas: as lei~ !!lU) os toler:io, nem o;; ministros 
l'e!:!ponsaveis per:~ntc ellus .df:\'em sc:guh· e:xetnl)los 
fundados ~m urn ~ysten1a de admimstraçiio ab~o· 
lutamente contrario ácJUCI!e que a culltititui•;iio 
prescreve. . 

rc A comrr.iss:1o portanto é de pnrocer que se Õe· 
clare ao ministro da ~nerr;~ que o.• nsse:mamentos 
dns praçn;; dos trcs 1illros rr:r.nores do tr.·ne:utc
coroJtel Frnnci~co .José !\larti!ls e de todo;; os 
outros que se n<:lwrem ·em idt:nticns circumstan
cias, ·quer perccbcnuo as vnntagcas rdntivas ás 
:mas pmça:;, qtu:r corn a nnica ~sper:w~n de 
futuros vencimentos e accessos siio cuutrnrios á 
l~gislaçiio actual, que lixa e d··termina as IJJini:uas 
idades que devem ter os voluntal'ios 'llle i<<: alistiio 
no . exe;rcito com praça ucl ~implr.s soldados ou 
que pretendr:rr. ser reconhecidos ca<letes ent qu>tcs
quer armas ; . e que o goYerno consegninti!lJJCnte 
cumprirá ns lt"is m3ndando-lhes dar baixa. 

<< Paço dfl camara dos d~putados, JD de Maio 
de 1830.-R. J. da Cttnha .i.\[ altos.- Vic:i;·a &wto. 
..;.Pinto Peixoto., 

Ficou ndinJo por opposiçiio. 
Passou·se a ler o seguinte pnreçer. da mesa: 
« A .me!la examinou a indicnc;ào do Sr. Hollanda 

Cavalcanti, em que propõe que os prnjectos apre
sentados pelos Srs. deputados c•u commis~ões, sejão 
logo 'impro~>sos para que distribl!idos entrem nas 
discussões do regimento sem dt>penciencin de outro 
algum processo. . 

" A rncsn reconhecendo "Jllu as 1us e 2•• leituras 
PXigidnR pelo regimcmto, assim cnmo u reruessa 
tmm Btl Cull!HIÍ!!Sll~~ 11iiv sel'\' t) sentia de retardar 
o llllllnrntHJto r:lns pl'Pj<:!ctuR A Hobreclll'l'<'g!lt' uquel· 
lns !lu lrt\btllho u que tmubcm a llccit;tio, Hu stlo 
objecto o~l .111\o do !lehbcruçilo, >~eudo pel11 simpl~s 
lOltUJ'!l nl\ ane.sa ú f!UIUsi IICillpro . precipitada, o 

mt;itn,; Ycr.es ~nm con!Jr.cim nnto de cn.n~n, o snm 
a lllfltliii'C;(U H P.XItffll.l IJ(<Cfl:'IHfll'iO AU podnrn fHklilfl 

ubrd'u•· ~~ rngrd ti' nu snu nn~r:•:nr;u, <Í d•J p :n~ t.:o:r 
fJil• : todos us projccl.•.tS Lt:ocll ;io ll tllll só lcillll':l 
Jta 111•)1111 , In~., rlP[II;i:; d11 oxpcdienf.t':,•: s•:rn tliRl:IISH:io 
v:'to n i:npl'i::Jit· tllll J'ÓJ'fllll pl·r,poHtu pelo1 mesmo 
Sr. d•·(lllL:rdt.•, rcf,)l'luanrlo·RC n·~stu purt•l o n:gí· 
IJJclll<J . 

cc l'nço d,t r.nmnr:1 dns clHpnlnuM!, ;H •lc Mnio 
lliJ ]i:) ; ·HJ.-Co.~l.rr. · G(w~;nl/w. -,\{a•·r:ell'ino cZ.: Uí'ito. 
- Con·tJa ['cwhr:co. - 1\f,mJ.e.1 Vianna. - TlitiiJ•a 
Sou.to . u 
I~unlm •lntc: licon ndi:lflo por opposic;ão. 
::;ui(IIÍ••·So a l•:itul'fL c4'1 $l'fll1ÍIIt•J J•arcc;cr·: 
" A m<!~n <•xamin,,u a lndicac;:io do illnstre 

g, .• dnpnt.ndo :M11í1t pura. não '"' " nclmil.tj()o {• ordlllll 
clQH lrah:illws nesta legislntlll'llohjccL•) ·algum uns 
qn, f,H;io p1·opoHtos na anLec:ed .. nt•l com as exce· 
p1;ücs nn rnesrnn declarp.d!~S, e pon·lerauJo que c11tn 
:t sna admisS(if> sr: vé111 a inutilisnr e pei·,Jc;r sem 
ltccr)~,;iJndu r:s tmbt~ilws da pnss·ada l~gislatura, 
IJII<) pull•:m o devem oprovdtnt· nestn, cconnmi
SHtdO·Se a;;si ru o ternpl) '! tt•l t:io escasso é, ó de 
parc:r.er que se rf'jeittl a · Jita indíc ::u;iio, P. que 
possi'io ser Jac!l1~ p••rn nrrleut do dia ns nJolter:as 
tmtaJas r. a . passada legislatura no estado em 
qun se nchal'fHll, com n d•.!claraç;io pn1·óm de que 
as 2•• discussõ ... M principint·úi> sempre pelos pri
ruciros arLigiJS dos projectos nintla que alguns 
dos mes1nos j:'t e:;t.-j :lc) vencidos. 

« PropõiJ rnt•io a mr.'a n nomeação ue uma com
mis,.;:io especial que cxamin:~nuo ns netas indiqn~ 
IJlHit!!l as malcrias que pos~;io enlrat· na ordem 
dos trnbulh1,;; com prcf<JreJII;in ás mai"' interes· 
sanLr•s, e o cstaJocm qu•l :;e achão,. reimprimindo.so 
<•S projedns, qunHdo sf-ja ncc.;ss•rill, ·para serem 
diRI.ribuidos pd.:,s ='irs. deputados, flc:lll•lu no entre· 
tanto, emiJuanto se n:io faz cst•: c"nmc, :'1 boa 
r.:;c :lh:1 e arbítrio do ::ir. pre;;idenle, dar alguns 
destes m<wr:os projcct,..s pum ordem rio dia. 

rc Paço da cnmarn, :H litJ .1\Inio ch' 18:}0. -Joa
qztim .lfa,·ccllino elo; Brito. - CoJTêa Pach•1CO. -
1lf mult!t Vianm~.-V·icíJ'a Souto. " 
• Pedida c apoiada a urg.:ilcia venceu-se som de

. h:tle, e entrando a materia em discuss:io pedio n 
palavra · c disse 

O Sr. Cu.,.tocJio T>las:-St•. presidente, os 
projectns que se ncilnviio n :1 ses;ãr, passada siio 
tantus, qn•; me t·)m convencido n:io se p .. dcm 
discutir promiso!uamente cMn os desta ·sessão, 
poi:; s eria Jll!<:cs~nrio rcimp:-imit'úJJJ·Sc todos; por
tanto voto que vão todos a uma commissiiQ pnra 
e~collJcr de entnl elles us mais uteis e mgeutes; 
d•.•Std modo eu me opponho ao parecer da com· 
tuissii.o. 

O Sr. Castro o Silva:- Sr. pr.,sidente, 
o pnr.~cer da cnmmissiio é jt.tsto, nem eu esperava 
menos dos couhccirnentos dos s,ms illLtstt·es mem· 
bras. S•l olhl\rnos por llm Indo e:;~a t'nconom ia de 
rt•imprcsstio, por outro devemos Yer que llssim se 
quebra o direito nacional. Supponhamos se pre
tendia que os projectos do governo fossem os mui;; 
urgC'ntes, c o~ que houvessem de continuar n::;1 
discussão, isto equivaleria a dar-lhes a iniciativa 
por consequencia estas distincções vêm a dar em 
quebra dos direitos de$ta ç;1mam a quem compete 
.a iniciativa como le~i:;lativa. 

Qnando um St·. deputado offerece . um projecto 
a esta camnra, e passa á segnnda discussão já 
pertence á camara e niio ao :51'. deputado .que o 
oiTcreceu; l(Jgo pois .como quer o Sr.-de[.>utttdo, 
que uma com missão façn essa es.:olha? 

O goYerno continuaria com a 11ua inicialivri· e 
fic11riao parados 0::1 projcctos da camara. Nas 
cúrtes de Lisboa mio se pôue adoptar este llle~ 
thouo, 0:1 Sr:~. secretario,; ó yue fnziào esta escolha 
o 1·olatoriu do qutJ havia, qualquer dos Srs. depn
lados· lomava a . iniciuliva t.lo aprcsontnr nquolles 
projecloll l}llO 11111111 convl:thilo, o dO[l<)lll do a~liÍlll 
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nprosontaclos tinhiio o nclinmcn to ~stnbele cillo pelo 
regimento. 

<) Sr. r.ino Coulln11o: - A decisã o da 
IDt!HII rn w p 'trecr. jnst .• 1, po•·qun 11 inrlii!:H;ii•• dn 
Sr. Maia niio . e r~ . b11n, o a mllsa a fez rnparflr 
pela injustiça quo coulinlta. Que lllflirl dinlitn ~em 
n roumào (li'<J•Wntn que a passada'? p.,.s aqtlillo 
quo jiÍ. Ío> i uiscutido ua tlessrio pn!lsadn ha do ser 
desprezado? Isto é uma uc:;reila que se faria ú 
lel:riRlatura pasRndn. 

Diz o St·. uepulado quo nó ·1 pcrdcm0s muito 
témpo, mandando reimpl'imir t11do>~ 0:1 projectns, 
isso uão é assim. O ~r. Maia qner que oHJttc se 
achão na tercnirn díscuss:lo passa:;sctn para a 
primeira, a isto chamu cu anJnr P•ll'•l traz. 

Vejnmori sa pódo 111crar-se em nrio •·cirnprimil• 
esties proj. ~ctu:o~; todos os pr .. ject.os novos quo 
nppnrec•:t·cm · nesta casa, IHio de &P. impdmir urn •1 . 
vez que r:sta camara 0:1 udoptc ; log .. , ni10 í: isso 
o que prejudica u nação, alnís não sendo assim 
farei uma emenda p:.~rtL que quonrlo npparecP.rem 
mui~os pro~jecto;~ niiu se r•~coh:io mais, p•Jrque do 
contmriu faz-se perder o dinheiro drl nn•;ào; mas 
não são e~tas . cous~s quo fazem o prejuizn do 
thcsouro n ·•cionnl. não ó mni~ urna fo!IHI. ou meia 
f•) lha Je papel , silo · !lS abusos dO mini:~t•) rio q!11: 

· tem dnclo pnnsücs, ton•;os e tndo o mais a tortu 
c a dirl:ito. Isto ó um · mnu excrnplo quo il'inrnos 
dar á 3• legislação de que n,; nossas discussões 
natln valiiio as5im c.omo tínhamos julgado, ó dei· 
tado fóm os . projectos da nossa antec~ssora. E 
se tivermos · a nossa desgraça (o quFJ D.ms nrio 
ba ci!l p~t·m i tzit': dtl vir 1t11a legís!a.;iio má? Ddí· 
xamo~nos d.o semelhautcs cousas •JUIJ .é pP.rdcr · 
tempo, e niio é nisso que se econorni~a n dinheiro 
da naç:io. 

O Sr. Custodlo Oia.:!l :-Os Srs. que me 
precr.(leriio incOI'rerão em uma contradicç•lo, .conhe· 
~t~ndt) que. uma cummiss{to d.,via escolher o,; JH'O· 
Jectos as:Hm nwsmo >~n OóJp.,em a elles ; dizendo 
quo o Sr prcsid .. nto póde rcgeitar uns e escolhe•· 
outros ; pois niio ó isto o mesmo? Será isto 
queret· demorar'! Por isso sustentu o meu reque· 
~imeuto, e digo que se admittiiu os melhort!:i pro· 
Jectos, e o mais srio repetições ociosas de que 
está dito e ó perder ternpo. 
os~. X..Jn.<? C .<Ht.t.l:nho:- Quando a mesa 

clisse quo 11 commi~siio lm de escolher os projtJClos 
é pnrn Vllr qun•:S tem mn:s cliscnssõe:i, e11 tão c.>mo 
se pc•rde u tcrupo? O arti!:!O niio ó unit:nrOP.nte pnrn 
se regular u projocr.o ? Não sabn n :5r. doputatln 
que ó Jl:lt'fl se escolher a materia, e uã.. para 
exclui• '! Uma c .. usa ó · excluh· o dur por .· nuJI,,, 
outm cnusa •i escollHtl' a rnateria pam entrar t)tn 
d iseussii" pl'imeiro qUP. outt·as; v..,nd:) ~~Sr. pr·e· 

. sid"11te quul é mais util para dar para :1 or . .tem 
do dia . Isto n:":o quer dizer que os outrcs dP.\"ent 
~e r dt:spresndo,;; por conse:;tuint•1 o Sr. · flcrJntado · 
o qtre toma o tempo em ·repetir causas que j{~ se 
sabem. 

O Sr. Et•nosto: - O S1·. Li no já disse o qnc 
se podaria dizct'. Esta indicação viria a dat· ao 
poder P.xecutivo maior direito que compete a · cada 
uma das camaras como diz o Si 2• do art. 37 da 
constituição ( leu): porque hão de ser . escolhidos 
estes projectos ? Era dar .um privilegio ao podtJr 
executivo que não póde ter lugar. 

O Sr .. Vasco:n.coHoo;:-Eu me opponllo no 
~arecer. da commissão, o quo. diz a in.ltcaçíio do 
Sr. Ma1n? Que todos os pL'OJectos qun uiio recc· 
berã~ a tin r<l npprovao;iio da l"gi;;lat~ra pnssn<hl se 
co~s1~crem em estnd~ do . sel'e'!l dtscutirlos P•Jia 
prune1ra vez. Sendo ass1m uao ha cuusa mais 
~usta, como pó.! a esta camnra approvar um .pro
Jecto sem que tenha passado as S discusso~s? 
.Pod.em os lnembr.os . desta camn.ra estar pres.eutes 
a todas . as discussões que houverào na legislatura 
pnssada? Para que são as 3 discussões? E' para 

',1'0"'0 1 . 

(J~te não paRsn nm prr1jP.ctll rlP. lei Clllll prncipitn· 
<;.a" ? Isto roii" ó nnvo. Na camarn rios c;o1umun;1 
orll In~laterra sr1 faz o illfl~m'' q no ex•g• : o :;r . tl n· 
pnta lo, "ii' t fH:In I'IIZtio qu<J r:ll•' apo .,·ta oln <Jir•: a 
carnhr>~ ns;im cotno o ministro d•J rostw.hl ~·: rú. o 
húroleiro <IH um ministerw mrm; . fJIH~I'flrÍL o llli· 
ni:ltl'oo rJ.,f,mdor um fH'Oju•:t" do mi .. ii;terio clr)lllfJII· 
tino '! Q11ando sa dis;,e aqui qun vícssP. o ministro 
do imperio o Sr. marqucz de Caravdlas dcft!ncler 
o project •. > apr~~cnLado plllo Sr. ,Tosó Ulemcnte 
Pen:íra, como ha de •:ste miüi11Lro> dercn tlet' a pro· 
posta do Rca nnteee,;s,n·? Bn ent .. ntlo que o 
pan:c:et• da cornrni:~siin não p<ÍJ•: passar pnrqne não 
~.., f~tz um projecto do lei só com a <l• discussão. 

o St". :\l111a :-Quando o S1·. d.;pntado no 
priiiCifJiO do 2° nnno da anterior legislatnr·a pro
pc)z nesta ·,:amara rpw. ccssas;em tuJos os pro· 
jf!cto~ da Hess:io aut•lCI)r.l~ntJ, ea n:io era desse 
parecer; porém considemndo depois todos os 
inc•lOVIlnieutes que poderálí haver, c se 'sus
citar na discassrlo d••s pt·c•jectos da ltJgislatnra 
anterinr, mud••i de parec<lf IJ para isso 'não pre
cisP.i dos llXP.mplos das nnt;ões e~trnngeiras. · 

E<l já expli.tuei ~~~ r tZÕtl!l pu r qul:l a minha 
inc:licaç:.io devia S•1r ac(!íb. De\'Ía pl'imei1'0 e:<n· 
IIJinar·~o os pr . .joct•lS qull houvcriio '' pas~:h:in da 
1• para a 2·• discussão, os que !!~t :io ntl :~cgundn 
e Oll que Stl achiio na tcrceim ; o 'IUum fará csto . 
exame ? A camarn o dir{L. Impl'imir-se·hii•> todos 
os p1·ojoctos da. lcgisliltum passnJa? · Essa ím· 
pressão, ctt tligo, lm •$•) ser llllmc•·o:;a. A camara 
pcln descuido · qun t(Ovc nella:~, j>í. mostrou r!ttc 
n:'io erão objoctos de gmn<lo cunsidel'açiio. Sobre 
.os pr •. •jectos flllll nsttwllo na 2• clísc!!ssão é ne· 
CP.S:Hlrio quo hotn·csse uma exposição clarll e 
circumsta .. cindn do toJas as emendas approvadas 
o reje1tadns 'por l!oila camar11, só assim é que 
cada . momhrn podia seguir n ui:;cuss•io, e · i~ to ó 
urna 1JiiTiculdade de direito constrangendo os 
membros da presente legislaturn a estnt·em pelas 
decisõfls incíd<mtes quando th!Vem eHtar ptllns 
d" cisões ddinitivas. ~ camara .rejeita um pro
ject•• na sua leituN da 1• di~cussã.o, rejeila.· o 
úa segnndn 011 rojeita·o nn t.CL'CtJira, e a minhl\ 
indi~tlçrio rl.:iclam que 1levem entrar todo>~ em 
primdra discu;;são para. set·e :n appr.ovados ou 
rejeitados. 

p.,rtanto creio que a miqha indicação terá 
lugar, mns ·~u n entrego " consummada expc· 
ri<mcía desta cnmaL·a. 

O 15•·. F'tH•rcira F~·a.nça: -Sr. presi
dente, e1t Linha ftJito uma indic<lt;:"lo sobre o ruesrno 
n,:;;umptn c .. m a ·a:lt(iç:i.•' dtJ qull SI} imprimisso 
uumero suliidr:nt•.• para so Jístril>uir :'1s galerias 
dtJ~tt\ camara o •.lo !;ent><l••, o para C••IIVÍ lar aos 
cscriptor,!s a es~rever sobro issu, u c"clan:cer 
wellwr a utaturia; ncl.w pois co.nveni.mte di.;
tribuíl·os gt·atis ftt' l<Ls g t!edas q1u: se1·ãv mai:1 
i!OO pessoas <rue ellas podem coqçet·, e no senado 
outras 300. 

O Sn. Lnw C<>UTIXHO :-As galerias elo senado 
eStilO áS niO$CaS. 

O Sr.. FEnr:.~>mA FRAXÇA: - 'Niio sei disso, devem 
hnver e~et!)plares de sobejo pnrn so comprarem, 
e que o povo saiba o quo se ·passa e o~ escri
ptores dên1 o seu voto, e escreviio pró e · contra; 
assim teremos a materi·~ delucidada antes de 

·drscutid,,. aqui; 
J11lgando·se a mat.lria discutida, procedeu-se á 

vota~(iü, c fui nppl'ovnclo o pn1·ecer Ja mcsn. 
Passcnt·So n frlzet· a leitura !lo seguinte pa

recer : 
cc A comm issii" de poderes procurou rlesen1pe· 

nhar a coufiiluç~ que a camnra p;1rcce haver 
po-to no se\t ~elo e patriotismo, d~séjando com 
o maior l>ua ft,) ~ it!!p~rcilllidade satisfazer os 
votos da mesma c:amara. na veriticaç:io dos poderes 
dos Srs. Jvsé Clemente Pereira · e Joaquim de 

~H 
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Oliveira Alvarr:R; negocio este de geral interP.•an, 
c pnm cujn dccisiio n:lo só . a cojrte como udvnz 
todo o imiJ<:rio t<:m lHo o:; olhos, c n 1111ds s •ll'ia 
attenc;.1lc•. . 

cc A commissiio do:\·a clc~•u l c logo conf,•ssnr ingP.· 
nuarnr.nta a summn difliculdnclo IJII C nnconlma 
varn f.-1"111111" um juizo imparcial :íco•n·u de: po~ssnns, 
que hnvcndo praticado tnntos netos c:untml'i .. s 
aos interesse!! fl pro~periolnde ela naçiin, tê:n 
acarretado ~obre l\i um chnvc:im ele lll nl ,liçõe,;. 
Collocnd n a commís,;ão rntrll a justa indlf:n•!•;:io 
quo a lembrança de ta~s netos ncc:nsiuna nínqQ. 
na nlrna ue todo o brazileir" amigo do seu paiz, 
e entre o rig .. roso dever do pezar com itnpf!r· 
cialidnde na !Julançn da justi1:n a:~ susprdtas, 
que contra tae~ pe8StHls se tem -suscitado de íni· 
miza<le ú c11usa do B•·azH, vendo do um lado 
razões que justificiio taes s1tspeitas, o de outros 
motivos •JUC a~ destro~m, tendo ouvido corno lhll 
foi· ord•)nndo no Sr. José Clemente Pereira, vii-se 
na precisa necessiúndol de supplicnr n ~stP. mo· 
mento n ult.:nç1ío da cnounra para e11peuder o · 
resultado .de suas d iligomcia". P resi•J,.ntPs mal 
concdtuados n11 opinião publica por ineptos, im 
inimigos do system., jurudo, postos ou cnn,;cr· 
vados nos províncias; cornmandantl!s militares 
desat:1·cditndos por seus netos arbitrarias, e po1· 
decidido nfHrm ao nbs,.Jutismo, senhor.•s da fo•·o;a 
nacional; pcri!!distas infames .. spalhando maximas 
contrarias no systema c .. nstitttcional e protli:::anolo 
os liberaes, e com pnrticularidade os deputados 
mais defensc.res dns líberJndcs publicas, . prote· 
gi<los nu pP.lo menos tolerados pelo ;::ovt!l'llo : uma 
sociedade libcrtic!da cxisti .. do em PP.rnambuco, 
tolerada pelo ministcri<) e pi·otegiàa pelo pr~side11te 
duquclla província, alli conscrvaJo talvez para 
este uuico firn; o rumor espalhado po•· todo o 
imperio da volta do absolutismo e o silencio tlo 
ministerio, com•> acintcmente para aterrar os 
animo:', enfraquecer a energ1a dus constituci.,naes 
c preparar os pcwos para a quéda da constitui
ção, emfim os umi~;os dn liberdade pers~guidos 
ou de . todo desprezauos, no me5mQ tempo ·que 
os escravos do poder, ainua os mais faccinorosos 
c1·iio cheios . de graças e eLevados á~ hllnra•, • c 
empregos •le est11do. : eis os 111otivos da m :IÍS 
vehemente suspeita de ser mimigo do Br~tzil o 
ministerio transacto, de quP.m se dizia e pl!l'llcia 
ser alma o Sr. José Clemente Pereira. 

u Quem, tendo diante llos olhos este quadro 
assustador niio '\'e a p:~tria ptrdida, . a con"ti· 
tuição anuiquilada, o despotismo entln·onisado 
por aquelle ministro? Comtudo a imparciali
dade impõe o deYcr ·Je voltar a face ao vutro 
lado. · · 
· " Alguns presidentes nomeados nu conservados 

por . aquelle mhlistro têm m~recido elogios tlos 
mesmos a quem presidem, tacs são os do i\la · 
ranl1ão, A:!agõas, S. Panlo e Rio Granel o do 
Norte. Os da Parahyb:t, Ceará e Ri,1 Grande do 
Sul, têm desmentido inteiramente a desfavoravel 
opinião que os ncompanhott ao entrarem nesses 
empregos; c especialmente o do Ceará apresentou 
a mais decididR re$isteucia aos intentos do fac
cioso Joaquim Pí.uto M:ªdeira e mais alHlOlutistas 
do Cariri, para cuja opposiçiio tambem muito 
cooperáriio com acertada,; providencias os mes· 
mos presidentes da Pat·ahyba e Rio Grande do 
Norte. · 

u O commnndante militor do Pernambuco tem 
merecido elogios publicas, e por toda a parto se 
falia na rcsisteucia que o gcnerai Antero tem 
feito aos ab,;olutistas: o ela P!!rubyba do Norte 
é reputado nlli por um verdadP.iro constitnciuunl; 
o ele S. Pnulo g .. ~ou llll~lUt:lllu provincill. buns 
credito~ do C•JllWtiLucional, e do dosl!l r.ÓI'to "'' •fiz 
Jlubhcumcnto toa· oblllll<l•l o .plnnn elos Jlll•olutl~laK. 
Dot1 porlodiK~IIH nnarchic:n~ 11 opluh1o pu!Jllcn d11• 
signa ' protector ulvt!rHO c.lo Hr, OlurullULif JltJI'Liirn, 
o no mlnililra da judllça compelia f11xor cli'llcllvu 

n rn~:;pnnsnhíli·inrlfl da tiio ínf.lmoa abusoR. A 
ne~nliva da li•:eru;n p•l ·lida para o estalJP.leci-
1111:nlo Ja sncidad1: •l"s c .. lrt ·nna; clc Pm·rutmbuco, 
1lepüP. n11 m•-nns app11r :1nt•!oneuto em favor do 

, Sr. Clt:mm•to Pere1r11 úc•:rcll ,:11 IJXistencia dclln, 
e belll quo o:~ remorso:~ tlc\ volta do ab:~olut i smo 
enoJa dia pa1·•:ciiin uu::poientar com o exemplo 
d•l Portugal, '' mil outras circumstancias, talve~ 
~fl pcrsna•liria o ministro quo} orão destituídos de 
funolann:nl•>, tcl!.d•> a Cl)nstituição por garante o 
fiel .ÍIII'<Imer.to o ínaunlnvcl ndhc.!>iio do monnrcha 
do J3,·nzil, e por isso se satisfez com recommendar 
aos presid<mtP.s das províncias onde m11ís appa· 
recia o temor, n exact11 obs~n·ancia e defoz11 da 
mesma consLituiçün, não fazendo . publica)! estas 
rccommen•lações para niio •lar maior vulto · a 
runJI)res vagos. A commissiio .declara que niio 
pó de satisfllzer-se com a,; desculpas do Sr. Cle· 
IMnte Pereit'll nas reC•)Jnpensas, ~raças, honras e 
empregos dados aos servos do r•oder, e com o 
desprt:zo a persegu ição mais ou meuos dírecta 
·:\os amigos da liberJade: todos estes actos Re 
quizeni.> acobertar eorn especiosos motivos e com 
a lei; mas 11 raz:io e n mesma lei os condemna. 
A in~e11ua confissão d~ condescendencia do ex
luinistro · n:io o :salva certamente do crime da 
respllnsabilidade, c de iucorrer Qa indignação 
p;1blica; s"lva·o comtndo da suspeit<l de conspirar 
directamente contra o systema jurado. Nisto a 
comrnís,;fio vô que clle continuou na marcha .de 
quasi toliiJI! o:;; seus anteces~ores, e de certo muito 
os excedeu. A tendencia summa de acc:ommo
dar-se a todos Q:i partidos, a paixão dAcidida 
pelo mando que !?li! <jivulgã.o no St·. Cbmente 
Pcreirn, cxpliciio bem a marcha que seguia na sua 
administraçrío. . 

cc A C••mmi:~siio con,;idern que n opposição tiio 
forte qn13 fez aos absolutista~ o . presidente do 
Ceará, as precauções tomad,~s pelos da Parahyba, 
H1o Grand~ do Norte e PHtuhy; a conservação 
do general Antero uo commando da f,•rca da pro· 
vincia, . onde sP. dizia o fóco da Tl;!bellião, a con~ 
tinuacão de alguus outros presiuentes de cuja 
cnn><titucíonalidade se não póde d11viJar, erão 
circum!ltancias incompativeis com um plano de 
anniquilar a constituição, muito m.ais q!!ando .se 
vó que o pt·esidente dtJ Ceará. refere-se {l. ordens 
publicas e secretas do mesmo ex-ministro; em 
que lhe aifirmuva que s. M. Imperial n1~o tolerava 
outro systemn que ní\o fusse o monarcbico con
stitucional, ordens que aqueue· presidente ex· 
presson logo poucos dias depois de sua chegada 
no Ceará, em um oficio t.lingido ao mesmo Joa
quim Pinto i\iadeir:l que corro impresso. 

u A commi-;siio conclue de tudo isto que o 
Er. Clemente Pereira fi)i pP.ssimo ministro de 
estudo, que mais. qniz lisongear o poder para 
conservar-se no mando do que zelar os intéresses 
do mesmo poder, P- qua se fez algum bem ú. 
ua~üo, maiores males ainda a fez E'Xperimentnr. 

" Sobre o Sr. Oliveira Alvnres a commissão 
pouco tem qne accrescentar ao parecer da outra 
commissão. l.Clle quando ministro de estado seguia 
a marcha d~ seus antecessores ; decretou re
crutamento; Cl'eou comrnis~ão militar; póz cu1 
coacçt'io a cnmara dos deputados parn evadir-se 
á responsabilidade; ostentou mesmo certo des· 
preso á representação uacional. O Brazil pois 
sabedor da grande exacraçiio. Com tudo . o ser 
meio ministro é ser máo servidor do estado; é 
criminoso aos olhos da nação , mas ainda não é 

. seu declarado inimigo. 
" A' . vista poi,; de todo o · expendido, a com· 

mí~s1io se vê na precisa necessidade de curvar· 
ao t\ ltli, cado:r nos r::;l'ito~ ·da sua consciençi'l, e, 
c:otn bem dó•· do s~:u cor!lc;rlo declarar que não 
pn,Jem ser clusslllcn,Jos em n~nhnma das exce· 
pc•1oa marcada& 1111 cnn11tltuiçiio • . :a~m folg-nna a 
cumn1i11H1io do pcdor lançar mão do g) 3•• !lo 
cnp, li• dn• ln•~rucgí:ios, ou do al~m do nonbuma 
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sombra <le inimizade á causa do Brazil, flO c-xi~e 
decidido zelo pela mesma causa; a hoa fó porém lha 
ve<ln um tal'r·ecurso.A doutrina daquelle nrtigo,além 
dA Í111praticavúl t!m muitos cnsos, · tom nua cumo 
preceitn, SI)I'Ía injuHtl\ na sua mntcria por ser 
díametrnlrncntA oppostu á con~<tituíçlio, limitando 
os direitos políticos que a mesma outor1-1a ou 
reconhece no cidadão brnzílairo. Aquello artigo 
não póde ser tomado senfto corno recorrnnendar,llo 
na fórma que nrnbns as camams o tem Mmpre 
entendido e neste caso a sua cxecur;iio só póde 
ser reservada ao j11i?.o e conscicucia dos t31eítores 
como bem claramente se evidencia na disposição 
do nrt. 7• do decreto subsidiarío âs mesmalf' 
instrucçõ.es, que cornmette nos collegíos o conhe
cimento da idoneidade dos olegívoi~>. 

" Portanto a commissão se •:onforma em tuuo 
com o parecer c;ln otllt·~ commissão, tanto ácerca 
do. Sr. Joaquim d\l Oliveira Alvares, como José 
Clemente Pereira. 

cc Paço da camara dos deputados, em 2[ de 
Maio de 1830.-J. ;.11. de Alenca1·.-D. A. li'eíjó. 
-Ernesto Fe,.,·eira F1·ança, vencido.>> 

PeJio a palavra e disse 
O Sa. LINO CouTINrro:- Peço a V. Ex:. que 

faça favor de deixar Robre a mesa este parec•lr 
pt~ra nós o podermos ler. 

O Su. MARCI~LLINO DE BnrTo :- Está tambom 
na mesa uma exposição d•• Sr. Clemente Pereira 
defendeu do-se das accusações que se lhe. f<tzem; 
acha-se junto ao parecer. 

O Sa. Lx::~o CouTINHo: -E' dirigida á ca
mara? 

O Sn.. MARCELLTNO DE BRITO :-E', e pnrecc-me 
que se devê imprimir com o parecP.t' dn com
missão, posto que fosso dado· ua commissão. 

0 ::Sn. PAULA. E SOUZA :-(Ncio se ow;in.) 
O Sa. CARNEIRO DA CuNliA : - Eu niio ouvi o 

qun di~se n ::Sr. Paula e Snuza; ~e clisHe qua 
se mande imprimir a defezcl do Sr. José Cle
mente P~rP.ira. levanto-me para· dizer que a 
camara não deve mandar imprimir tal defesa; 
imprima·t;~E- o parecer que é d11 camam. 

O Sa. LINO CoUTINHo : = p,1is hl;!vt:rnos ninda 
gastar dinheiro com elle, para se imprimir a 
sua defeza? Fique sobre · a mcza, nós a ve
remos. 

Decidia-se afinal por votação, que se mandasse 
imprimir o parecer da conuuissãv. EnLrou-se 
na 

ORDEM DO DIA 

Cllntinuação do parecer dn. commissão d<l po
dereR sobre o &r. deputad<l eleit<J pllla provínci~ 
do Rio Grand~ do Sul, Salvador José Maciel. 
Encetou a discussão 

o SI'. J'lobouQ<\s : -Sr. presidente, tudo 
quanto expõz 11 commis,;ão em todo o seu parecer 
mais me tem confirmado no voto que hei d•J dar 
nesta camara, tudo quanto ella diz não proV>\ 
que o Sr. ~alv11dor Jn:;é Maciel se achr. nas 
ctrcumstancbls que a constituição exige. Dtz a 
constituição no art. G• .Si 4;•. (Leu.) O St·. Sal
vndor José Maciel não continuou a residir na 
Bahia depCJis da acclamação. de sua in·tepHndencia. 
ou antes nunca residio na Bahia no templl da 
acclamação de sua independencia ; e assevet·o 
que el!e não resídíci alli no tempo da acclamação 
da independencia porque se achava na capital 
da provincia e esta capital quando occupada pelas 
trop·as do genP.ral Madetl'a, existia sit1ada pt~las 
tropas brazileiras, não era. um lugar do Brazil 
pohticnmente fallando, era um castelln portuguez; 
assim o Sr. M•1ciel que era portuguez, continuou 
a Rer portuguez. 

Quando se .tratot1 do pacto social brnzileiro, el11.1 

ni'io concor1·en Pªra tal pacto, continuou a ser 
ci<ladiio pr,rtugucz e qualí!lcado porq11e continuou 
a ser militar, e a receb•lr soldo como tal, c ir· 
cumslancia .. ,;ta que a illustro eommíssiio niio 
menciona, mns fJU!l e11 exigi do Sr. Snlvador e 
ellfl llí!cliuou, subscrevendo a esta declarar;ão 
qnan.lo assignon o t·espectivo interrogatorio; a 
illnstre cornínissão a omittio talvez por esque· 
cimento. 

Com•> mílitnr portuguoz continuou a receber 
o soldo até Janeiro de 1823, tendo aliás sido a 
nc:clamação lia iudependencia em Setembro ua 
1822. 

Se este in,\ividuo não só era. simplesmente 
portuguez, mas cidadão militar, como concorreu 
para o pactn social brazíloiro tadta ou expres· 
~nmr.nte? Continuou a residir ;ta capital da 
Bahia, como diz o parecer d11 commissão,.até 
depois dn ucclamação da independencia na pro
viucia! Eu disse qne a capitlll da prnvincia da 
Bahia n;i•> em lugar do Brazil politicamente 
fallJm•l•J, que era .1rna praça, um cnstello por
tuguez e o provo at.é com os decreto~ do governo, 
niio só convi•lando todos os brazileiros nelia 
residentes a sahirem para o Reconcavo ; mas 
tambcm que cnnclemnavão a mesma cidade como 
praça portugueza, obrigmdo a que todas as 
faz••nd •s despachadas na respactiva alfandega o 
f,> .. sem de novo · em outro qualquer porto do 
Bra?.il. 

'rambom o governo não considerav" a praça 
da cidade da Bahia .:orno lugar do Bra:~:íl, em 
um decreto em que apezar das ju:;tiças da dita 

·capital manda dar recurso a todos os negocias 
judiciarios para outra relação, a do Rio da Ja· 
neiro. 

Se poi~ evidentemente tenho provado que a 
capital da Bahia era, politicamente fallando, uma 
possessão portugue?.a, se tenho provado que o 
individuo de que se trata era cidadão portugue~, 
que não enti'Oit no pacto social brazileiro. con
tinuando a se1· cidadão portuguez e receber soldo 
na razão sabi•la da ser C<>mparte do exercito 
p•1rtuguez, com , pôde elle ser considerado agora 
cidadão brazilr~iro ? No qne tenho dito, tenho 
pr .. vado que clle niio adhorio á causa do Brazil 
t'1cita ou expressamente. Nem podia adherir só 
pelo facto de ter mandad<> parte de sua família 
para o Reconcava, e niio querel-a mandar para 
o Rin de JanHiro, para onue elle vei•> pot· es
peculação, mas e11trfltanto ficou na cidade da 
B11hi,, cmquanto encara quo a causa do Brazil 
fosse duvidosa: porém qu1mdo vio que a causa 
portugueza estava do:~esperada; quando pelo 
combate dos lusitanos :~e desenganou de que 
elllls consaguissPm o triumpho da sua causa; 
quanún os hrazileiros os debellarão e repelliriio 
completamente na ilha de Itaparica, o ultimo 
espemnçoso rec1Irso de que os lusitanus hmçárào 
mão ; fui, digo~ llep,.is duste tempo, que C? in· 
dividuo de quem se trata ve1o para o R1o da 
.Janeiro,· como para um refugio•, a que têm vindo 
ainda agora mosmo os mais nssanhados e maiores 
inimigos da cau"a uo Brazil ;. 11quelles que por 
seus 'sophismas a linguagem damnado têm-nos 
feito todo o mal pos~ivel. Vamo:~ agor:a á de· 
fesa. 

A commissão diz sim que elle apparoceu ao 
lad,; do general 1\Iadeira em 18 de Fevereiro, 
mas qu1lndo este general andava em collbão 
com outro, e nisto confundio a realidade do 
facto ou calou uma principal circumstancia. Diz 
que os dous generae<~ andavão em collísão-, mas 
entre o brig:.~deh·o Madeira e o . goner .• I Manoel 
Pedro, nãu podia então haver verdadeira collisão 
porque o governador das nrmas até 18 de Fe· 
vArelr•> ainda era o brigadeiro 1\I•tnocl Pedro. 
E fUra isto nunca . para S!l ~tllegat· como defesa 

·na preseuça desta camara? Era prudente que 
um ollicial se subtrnhisse fl obedioncia devida 
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no Reu Ct)mmnnunnlc legítimo o se nprcscntns•Hl 
no Indo de outro, o ao la,lo de outro dando-H1o 
instmcções ltostiH ·? Ató nh i cn o vi n ouvi pn1·· 
qn~ Clll :.!U de Powr:rcir·o Otrti~r.d t!n <:ida-.I•L IWo 
se sui.Jt.rahio á ohedieucin tlu :-lo'lll <:IH:fo lo-z:ptillln 
e nppnrec<!U ao .lado JtJ 11111 i .. lruso (jlltlldot H'l 
8.logon dt: Rnngne no saio dn 111111hu pnll"ia. 
qnnndo o so!t1 inno~cmtc tln B:1hin f<lí a·c~ndo 
ntó pelo <;augl:<l dns virgun:< detlicadas no enll.o 
rr.ligii!SO; qnandol os portugnczcH nltr!llli!VI"to 
C<)llll"ll t11dn quo liatvia .de mnis Kngl·adu ! ! 1 Ft>i 
nesta COtojtUll:lnrfl qnn nm selllclhante individuo 
~e subtl·nllio á obetlir.ncia dcvidtl ao íir.u ci,~f·1 o foi 
para o latlo •lo outro que urlopl.on prntic •udo 
horríveis hostilidade,; cr.utnL o Bn1zíl. 

Portanto elle niio. praLico~t actn nlgtpn ín•lifi't:· 
rente, subtrahio-sc {L obctli<,ncía dn seu chcf,, ; o 
desde• entiin ~e mostrou atl·r;zmcntc ad\'nrso ú 
causa do Brazíl, já prev•mido. pela [tl'lHIH!~:<n 
dada por S. 1\I. . o Imperado!' quant.lo · príncipe 
re:::•m te. 

Jliz clle que aconsclhott no :;:enernl M::.t.l·~ !rn 
pnm n•1o mandai· ns tropas do Brazil para p,, ... 
tugnl: i si o ninguem lho acredita; co1n0 é qun o 
generalli:Iadeira podia maudar as tropas elo Bruzil 
para Portugal'! E tt.ldavia; nr,,..tn momento ti que elle 
aconselllava fiO general Madeira e não o ncnn. 
selhon nos .horroro:;os dias 10, .20 c 1!! 1 E111 
tal C•lSO aconselhnsse. no general 1\IrLdeil'a para 
não fazer .correr o sangue l.Jrazileíro. Diz quo 
mandou o seu cunhado para o Re<:oncr.vn ; '' 
póde porque indo seu cunhado n•iopóole •·llo í1· '? 
Por (JULro latlo nós vemos que muitus filhos Cul· 
tarüo á obediencia de seus pais pam irem pnm o 
lleconcavo, e porCJtte um cui1hadó ap~znr d' ouh'•J 
não poderia ir ? Nüo seria u cuuh .. do propa·ia· 
mente um bom amigo da causn do Drazil '! 

Ajunta ainu~> um motivo (juando llir. exígio do 
governo passaporte para ir para · o Rcc()ncnvo; 
pois, senhores, um governo provincial qull e~tnva 
debaixo da protecçiio do governo portuguez do· 
baixo das anmis do Madeira, huvín dru· Ulll pn~· 
saport<J ao Sr. Snlvadror Jnsó l\Iacil11, o 11111 f!l'lll• 
sapoate para o 'RecoJwavo ·? Era necnssnrio <III•J 
tal governo fosse um completo sandéo; Pllll'lt• 
ia11t•J podia accusar o Sr. ::3 .1vndo1· .Josó liiuc!r.•l 
do traador no Madeira; e entiio cstP. ge11r~ a·u1 C••lla 
tnd:! a nuthorida<le ri<' C:acto o 111auJuritl pnrn 
Portugal. Com <JUe fundn111eutn em lJoa l'•í potlju 
o Sr. 1\:[,,ciel couC<;bo:r ql.le o govcmo civil II•!J·jn 
capaz d~ dar-lhe passnpnrte p·tl"ll o R•·cotn:tl\'o'! 
E então sendo amigo d . .> Brazd, cnreci11 de pus · 
suporte pam o R.,cuncuvo ·? S·~ o gcn.,l·a l fo:;rio 
pl, namente · cert1ficado disso PO•I in faze! o jnsti· 
licaL· ;) wotrer; como p11is o go~vct·llo daria pu>SSn• 
porLo) pura o So·. · ::5alvador J,, .. é l\'!tlcíd it· pnm 
o R•:concavoJ? Eu ptll" certo <JUC em tal noio creiol, 
Purtotnto o~ argumento;; qu~ apresento u Sr. 
:Macid em. sen f,wor ~iio contra. protluceutcs, tl 

t.lc nada lhe Votlem. 
Ora, tendo eu pn.vado na maior evidencia que 

o tir. Salvador Jo~é Mnciel foi contmrio á cau~u 
do Brnzil até · er.t•"to; vou mostrar 11m cnmu clle 
tem sido iuimigo da causa do Brazil de entfio 
para cá; o o mostrarei quanto é sufliciente mos
trai-o em visLa da lei. 

Ape7.tir do ~c ter dito nquí que a lei nada vale 
P.u uwstr:~rei que ella é muito boa, que li con
forme o paCto social, c conforme aos fins da 
nossa sociedade. · 

Disse-se que a lei exige para a exclu,;ão qu& 
tenl:a a simples sombra de suspeita ú causa do 
Br11zil: c isto é conforme ao preceito litteral do 
u. ·1 § ;}• das instruc~ões. Cede-se a este pt·iu
cipio ; nH\!1 diz·se que nào é uma !oi; pois niio 
ó uma lei sondo o governo quem a deu'? O !{Q• 
vea·uo ~im a deu, porém quando não havia maior 
nuturi•lade qull n dess&; dr.u-a em confurmídncle 
da constítuit;no a assim mosmo na hypothuso, 
que nego, uo quo c~ta lei nii•J fússe !Jou, nr.n1 

por iHso tl(•ixnrin de. clevcr sor cxcculnda om 
<Jllnnln n1io roRsn d8rngndn . iY!tlS csttl mesma 
lni r .. i LL ?•OstoJr• ÍOI'i coulinnadn p, ln a~scmhloía 
g•·rnl; a aKso!lllhl6n olt!U·lhó additnm.,ntos. Vio 
,:ouoploJtntuO'IIln o iudi.:ado nrlígo •· o uiitt rcvo;:;rm, 
nnln~ elll Htlll genr:r?.. lidndc n · co11firmou. '1\~Nho 
prtl\'uoln qaw <Í tt1uu 1- ·i e uma lei qnt) t;umpre c::xccu~ 
lno· •J ••xoiculal' [JCII' invi(IIHvel rlcvH; fa<;a-se muit? 
•:mbom outra, rnus ···mquantn o<.tu ontra n;io se 
fiz.,r, "~tn tr:rn l.nda 11 (or•.:a; Clllri!lunto Cjllfl sempre 
m;~··ttl" qtt•: r•lla r.st[L em conformidade com a 
f!'.• n~ti 1.11 i ç:·ln. 

i\J1t~ tliz.sn rp1o) n constituir;rio não dt•c:lnm 
lllt.tO. A CoonSI.Illlioiio lllin podia unclarar tudo; 
u Clllt•l.itnrçii" niiu tl•~elnra cnnsr! uciosn,.;s; por
que St' '·' 1:unslíluí<;:I" f11s:;e dc-c:lHrar r:ousas ociosa~ 
111io ~ó ~.lo! .ÍXIIV:I do ~·n· o cnruple:»o <.las leit; como 
f•)a·ra um codig•> iulinito. E :Hl trós fossemos a 
uir.er n ']IH: nl1o existe un c"ustítuição, é contra 
a constitui<;ào, toda::; a~ leis o foriio, e SHmelhan
tntncnte 0:1 codigns ain.-ln que mero:~ corollarios 
da coustitnir;iio, pnís todas as leis que su tem 
fdtn ;\ •·Xcl.'pçfio das bases, ntio se achiio extcn· 
:;nmeute na constítuiç:io. 

O quu se nxíg., para RP.l" represllntantP. nacional, 
!"t ;;nn:;eutanco :'L constitttiçàn, e pam faZrll" . a fe
licidade du Drazil, ern!im para mnnter· a consti
tni<,::io meSIIHI praticamente; .e uma lei nesta 
co nf"rmitlauc sii.o ns instrucções ; as instrueções 
éXígt:m quo o homem ol·~~ív:el para representante 
rln na<;iio n:io t,111ha nr.uhnma Jlu:;peita de ini
lllÍriU<lP. :'L c•msa <lo Brazil, que a . guarda dn 
con•litui<;ilo <J a rn· .. speridaue deste paiz n;io sejiio 
conliu<Íns n susp.:it:!~ de inimigos; como ó poii! 
quo un111 lúi que isto recomm~nde possa SCL" 
cnntrn n constituição porque não . existe t~l!l"ípta 
exlt!ll:lllllll:llte na mesma cJonstituiçiio? E' pois 
nbt~m·tlo u dizer-~e quo é coutra a constituição, 
o quo d~lln n.io é copiado, e absurdo que redu-
1-ÍL'ia . u n:i,J havet· lei algum:1 qu•) n•io fosse 
Cllllll'illl constítuiç:io . 

Uru, :oimpl~s suspt>ita niin ó "· que existe a 
l"ll .•p•lito tlllste inúiv:iJuo., a sua ini111isade ú causa 
tlu Bmzii ó clnra, e confirmada por um ministro 
d•t ut!Lnoln, o qual quand" se tratou das ndmi
lliMLrn•;ões pt·ovinciae:< n annt> pnssa<io. disse que 
ruio ••xistiii" naR presidcncilts daR províncias íni
rnil{nM da <:nu.:a. do Bruzil pois .:ste i~~tlivioluo 
f•'•rll ilnmittid,J p~lo governo irnmedíatamcnte que 
tHIIIIHI pt"ll!ll•ovía o nbsolutismo; e isto n!'io quer 
d11.ur nl~umn cousa '? Note·sfl bem, senhores, que 
lm ,,j,JoJ Lnctícn d" tod·· ·~ os nbsoolulistas emquauto 
rt i:nu~n do Brozil pareceu duvidosa, quo! bem 
l••IIA'ú Jo contrl!llízeí·om 11s arguio;ões de al.Jsolu· 
tiKln><, ac<JUÍl?~<:erão culnudo·:;e; mas logo que 
foi 11baix" o 111iuisterio Clementino ~ppareccrão 
olo'1 uns folhas lib.,raes, como para se justífl· 
curo.Hu. Port outo deve este individuo ser elt:cluido 
'ltl<!l" po1· nii.o ser cid ,•di'io l.Jrazil<!it·n, como provei, 
quur por não Sll achar na razão da lei. 

VolvuuJo ainda ao argumento mtl.is folVOt·avel 
dos quo par·•:co qt1orerenr proteger a sua entra· 
dn: JtsstJ se quo est11 lei n:io é lei; mas sim 
um pl'•?C<lito, se não . conselho, seja o que fór. 
so \'ai dll encontro aos interesses dtL na<iíio deve 
a camara estar pnr ell.:? Eu1fion cortando a questão, 
.voto e V·>tllr<li sempre c•>ntn\ o pnrecer da com
míssiio. O ::5r. Salvador Jose M:ncitll não ó degivel 

. pela mes1na razão> quo esta camara excluio o 
absolutt~tn d~; Tuubaté tendo até uma s1m tença 
n sou favor; e qual a lei, pllt'gunto, que ex
cluía o absolr1tísta de Taubaté da representação 
nacional"? Exista algum11 lei determinando expres
sameuto qutl Sdja excluído da cnmara quom cons. 
ph•ttr contrt1 a constituição? Não, mas a angusta 
cnmnrn osttLVII convencida que era ir de encontro 
{L opiniüo geral d•1 todos os l.Jrazíleiros que fosse 
s11U rllpresnntnnte o individuo que manifestamente 
tinhn ruostr·udu sor contra a nacão. 

T orwuu.lu ninda no preceito, elle podia vogar 
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no caso I"JIH"l estes motivos fossr.m no conhr.cimonto 
dos cl•dtorcn int•,imment•l; p"rqnR onl.iic• srl dir.ia 
quo Ori el<dt.,rc.; cnnfwciiio, H exarníntll'iio em suas 
I:On:wionclaf\ 'l Sn ·~sl.es m rt,ivo,; f"rilo antPI'iO~()S 
aos voto.; o!os nloitoi'(:S. Se olln~ tiV<!S~cm pm
se.nt.eH nstí·S motivos de eerto que o uilo <~lr-w·rirto; 
istu fÍ uma pi't!MIIrnp•;:"•o lr,gnl, pnrqn<J os oldtolfJS, 
os P.scrrlhidos dn povo n:i11 l1fiVi:'w •le no1nünr 
wn tal dr•putarJr,; pol'tnnto ntó i8to ó 11111 pre· 
<:edunte admittic!o por esta augusta cnrnurn; a 
mesma lei quil entiio havia ser{L cunqll'idn ngnra. 
Nós vir:mos ;qui attcndet· ao~s iul•'l'•:ss~s da '"";ii.o, 
11ft(} d(lVOIIIOS ~Jihúr pura COI1Sill1H'III:Ur1M pill'tii:U· 
lrir<?s : este é o nosso d(Jver, ó ,; quo hcr •1o 
:-~nstuntar :tpeznr dtJ todos as intt·ig-:rs, aprn;nr 
dll touns .r,s otli<H;; sn1t ligatl•l a snstentar a 
librrdt~d•l da minha putrin, o Br11r.il: prestl!i 
11m jQI'IUllr.nt•J Cl uiin o p1•estei 0111 vã,>. tiejn c;outra 
quem fur : lignd, á sorte d•J Brnzil l1t:i .te votar 
mui fnu .. :an,.·nte sempre quo s~ trabr ,la sua 
felicidndo .. Este é o meu voto o: o men dw;e1·. 

O ~··· Rc•bouças :-0 Sr. clrputado eS· 
quccrm a circurost.mcia impnrtantissima CJUe en 
m~ncionei, e rtue o parecer da r:omrni,são niio 
contemplou, isto é, a s1tnaç:io dll individuo do que 
:.;e t•·at;,, flppnis d·L ncclamilçiio •la independencia 
na província da Bnhia, e no Brnr.•l. DiR~P.·se quo 
tuilu estava em conflictv e em colli:iiin? E niio se 
cle1uon:;t.mu que esse inílividno rl!ceb•••J soldo 
corno soldado do exercito pnrtugl.lez '?. E~ ta cir
cnmstancia o illnstre deputado mio rnP.neionou, 
11 de quo I'Gcebeu snldo como militar 4o exercito 
porlu::;uez. 

Argument11 o Sr. deputado; que 11 so elle omi· 
aa·asso pam o R•lCOncavn ficava sentlo bl'!lzi
lrir.o »-i'\~go ; o general Labutut quo cst·•va !'C
vestido do poderes cnuferidos pHlo governo, pode· 
res 1.11dns nece~sarins para a s•llv:1ção da causa 
do Brazil uaquelle ponto, p•·oclamou a todos os 
militares protuguezes resident~s dentro dtl B •h ia 
e lhes promettin garantias, e algumas contP.m
pliu;ões ; . ma:> niio lhes prom>·tt~u que fn~,;ern 
cidadãos brazileiros, de man•<ira quo alguns 
vierão para aql.li, e apenas foriio com;ider.tdos 
tat!S qnaes o genea·ul os considerou passivamnnte 
na su:1 procltlmaçiio. Alguns !lppar,.:cel·•lo nas fil,ts 
de c~rtos co1·pos da cõrte, m!ls por isso se motivou 
uma uccusnçti.'l no tempo da c:mstituinte nccusaçrio 
bastante acre, de que o ministro não se póde do
fendt;r, procurando leis velhas sobre militares quo 
vinhüo estar no Brazil •1lé o posto de eapitiin e 
outras cnusas etc.; pot· conscquencia csUt destruidn 
o argumento. 

A.ir11la mesmo quR o Sr. LrigadAiro Salvador 
tivesse ido para o RPconcavo continuaria a ;;er 
portu~uaz como ern d'antes, não lhe valia isso 
de nada. Podia ser que tal passo ao depois con
forme o da naturalisação fosse um documento; 
•mas nunca o faria desde logo cidauiio brazi
leiro. 

Os brazileiros com O$ portnguezes compunbilo 
uma nar;.üo; todos erão sujeitos a Port1:gal, uns 
Pr:':o nascid<JS no Bra~il, outros nascidos em 
Portllgal ou portugueze3 pNpl'ios, portuguezes 
gcnurnos; proclani!J!l·~(l a independencia e consi
derou-se . que era impossível h11ver um brazi
Ieil·o nu to, que não quizes.•tl set· cid>Hhio, sal v as 
as proposicões que se tinhiio prevenido n'uma 
pt·oclamação do montlrchtl do Bt·azil: suppoz· 
se puis, quo uão havia homem do Brazil que 
não quizesse ser bt·uzdeiru, e pat·a i:>to n(io se. 
poz clausula; mas estabeleceu-se a razãtl mni 
natural de que todos aru!lmos muito ao paiz tHn 

qut~ nascem11s (•m no menus amo n,uito u meu). 
::;uppoz.se 111U1to bem que todo>~ os homens nasci· 

dos orn Pot·tu;al et·ãu portuguezes, e c<.ntiuunl'iiio a 
sct' cidad,ius po•·tugnezes; e para I"J\l.fl esses ho
mens mostrass,nn .yue er:io cidnd•los que •JU~rir1o 
entrur no pnclO bm<:ilciro é que se presct·o,·cu 

a C<)ndir;iin rio adhr.rir tacila O\t exproaaamcnte, 
ú Lln nii.o t •. ,,. cuutl'fll'iarlo 11 c:ausa do Brazil; com 
n. clau-;ula de ·trllwt'iJ' no lugar om que rcsirli!l 
an tHrnpn r.rn •IUfl S<l p!·oclauiOil o pacto social e 
u in.l•:w:udrmt:itl brar.ileirn. 

Y··.irr. sr1 p.;riÍtll so e,tp, inclividu0 residindo no 
Dl'fnil nrlhct'i" •4 n.;va onliJrn du c:ouilns. A pro· 
vincia <Hll rplll elltl re~irlia tlra a da B thia ; lllRH 
j;\ sr: <.liss<J qntl nrJlle se ni.'io pód•: verificar 11 hypo· 
these r<l•tUcrida porq110 não éstrtvrt na Bn'hia, 
r.stava pnm a,-,~im rl1Ze•· n'11m cnstello portugJJez, 
niia t•Htnva pnlíti<l•lllt<::ntrJ n'uu111 rn·oviucirt doBra
zil; ptW r:oiiS•l<Jllelll:ia u:'io ::n p•11lia Vt!ri!icur cr,m 
elle a clausula d 1 C<lnstitttit;~o. sal v o t~c anterinr· 
nlt:lltH tivo;;sc j,Jn par·n n Hrw.,nrmv<J: ma~ cllo 
quo; ~e achava naqucllc cnstdln, nlli rccc;beu Roldos 
cornr.1 p"rtug1ttrZ; o só rbat~rlllnOtl o dito! castello 
qurm<lo viu desr?Sp<lrarln 11 causa SllU o dr1 qr.ttJOI 
lá estava; f•>i P.nt:in qun elle V~<in para cá. E no 
elle se f!•1dia consiúcrat· cornn subdit•• hrazileiro, 
pP.rt••ncente ao corpo cl•: <:idad:ins 1Jrazil11iros da
quella províucia, nrio p l(liil ri!!.hh· da Buhin ,.;crn 
passapr•rle. 

A autoriJndc civil em o g-ovP.t'llO irrstnllndo na 
Caehor.irn, a aut·•ridade militaL' era Labnlut ; 
cnmtudo ell>~ não tomou ptlHSflp"rl(l, norn r1o go
vemo rrn prnvincia, nr!m da nutol'idado. militar. 
Co)lllO reco~nheceu elle a este g•wernn se n1lo dos
empenhou as qualidnclcs e proscripções pnliciaos, 
nii<> obtevP- uma lic.~nca nem Ú•> g..;nernl L·lbatut, 
nem do g~ncral Ma,l.:ira? P11dia conHidcrar.se 
como um dcsert·Jr das bandeims portuguczt1s, e 
ent:io n•lo devill ser consitlf!r;•do corno inimigo 
a<:tiv .• , ma~ sim debaixo rias vistas da policia 
do nassn paiz como um poregrin0. Toda a sua 
família veio ao deoois para o Rio c.le Janeiro, 
(: pnis um estran::(e.iro que póJo persistir no Rio 
de Janeiro, o em qnalqner paa·te do Brazil; mas 
de nenhuma mnneíra padicipar do um pacto so· 
cinl para o qu:ll nãtl c,mcorreu, quer na Bahia 
qnando ahi se proclamou a in<lependcncia, quer 
qua11do se proclamou 110 .Reconcavo ou quando 
se pt'llclamo•t n•> Rio de JarH'.iro, ~ois que então 
nito e~lavn cá.: e COino assun drzer entiío quo 
elle continuou a t·esidir uo lugar ao .tempo da 
acclamaçuo da independencia? Politica1uente elle 
t1Stava em um lugat· ele Portugal que era a ca
pital da Bahia, e:;;tava omprogado como portuguez, 
recebia solllos, e este facto não se perca de 
vi~ta. · 

Pdo que respeita essencialm?nt~ á cidade ~a 
Bahia quando se proclamou alh n mdependenc1a, 
clle não estava lli, pruclamoU·S•l no dia 12 de 
Outubro por se quet·er fazer esta ncclamaçiio com 
maior solemnidadu. 

Disso o Sr. deputado ·rc entiio todos os .portu
gueze.; que ficárão. na Bahia não siio ci•ladãos 
IHaziluiros. " Siio, siti1, s~nhor, porque elles com 
o i ntet·esse ou não intet·csse Cl)fl tinuáriio a r•·sidir 
lá, H quando se proch'Lu)OU n ipdepe~denci~ veri
ficou-se a hyputhese de adhesno tac1t11, o rsto na 
capital clu Bahia onde se proclamou em Outubro, 
sendo proclum>Lda nl) Rec?nc~vo. nos fins de Se
tembro purque a cuusa fot tao mtP.ressante que 
correu 'du sul pam o norto, e na C.tchoeira logo 
se verificou essa proclamaçiio. 

Agora pelo qut. respeita ao Rio de Jane!ro, 
essa questão é importante, e sobre e5tes toptcos 
t•>d:L n rellexiio nii.o será invalida; veio para o 
Rio de J,\ .. eiro o quando chegou já se tinha 
proclamado a inclcpouo.lencia; por conseguinte não 
antrou no pacto social. 

Ar"ttmenta-sa rr qne quem depoz cont1·a não 
depo~. de ouvir e quem liepoz ? favor depoz de 
vet·. )) Qu.1m depoz do ver creio que, ou se en • 
rrunnu Olll n:i•l dep••Z cousn que í11sse a favor do 
cMdidato. O Sr. daput;ltlo Amaral só podia ver 
aJrruma consa a resp••ito ch1 indivirluo de que se 
t1•~ttl nut•Js Ll1 1\Cclamnçt'i.o da ind~penclcncia, 
porqu~J o Sr. Amaral estcytJc commigo em Setembro 
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o Outubro no. vmn da Cachoeira, n qunn,lo se 
tratou rlo orgnnisur o comnliS:'Inrindo fni imme· 
diutnml'nte llmprrj::rHln nlli o eRtevo nns hn1·rc•irns 
da cidndc na r••tn~unrcln r lo r·xr~ rcitn, n:io podia 
ve1· o que se pnssavu na eídndc: por ClllHI•·!]nr•nr~in. 
r:omoo Sr. AnJnl'lll p.-,dip,drpur devi,t•L'?l?nd•Jria 
dcpt,r de vistr~ RohrP. o. conllngs·ar;iio do 10 " 20 
d•1 Fevereiro de 1822 A entün d••pnnha contra 
turlo o mui~>, níio podi•l dP.pur d•1 vist11 porquanto, 
como Íl~ diss", dnpois da independcncin o S1·. Au1arnl 
r.steve na Cachoeira, anndo cnnr: .. n·õrão a lllll 
brínd•J oo anní·V•·rsoJ·io do nascimento do nnsso 
IllOIJill'Cha, e concorreu commigo em outros muitos 
njnntnmentMI; foi nomeado pnr.n o co111missn· 
riado, ete. 05 outro.- dous fl•1nhoros (n quest.1i0 
1\ má), tnlvez um ddlPs nii.' fosHe círladiin brnzi· 
loiro. l\fuíb gente tt-m e~<pecnlnrln a nspeito da 
•:a uso. dn B1· •zil, a causa do Brazil tr~m sido 
para e;;peculadords: os ben.:mP.ritns Ja pntrir1, 
aquelle• que ~acrilidr;io tudo IJUar;to tín!Jiio de 
melhnr e mais sagrado,. QUP. notnvrin qne n sal
vaçiio da patria era mats aprPcinV•·l que tnd .. , 
têm ~idn per:'eguidos 011 têrn acabado, principal· 
mente a(jnPllPs que cnoperárão para n indepen· 
rlencia do Brnzíl, qnP. Sl1 sncrifidtrão por e lia. 
E' uma consn P:ttraordinarin: um b··n~m"l'íto que 
primeiro trabalhou pP.la causa, tem :;idn ntroz. 
mente pét•,;eguíd<l e nii·• lln nem um que n:io o 
seja, principalmente squelles que t0•n ~>ido filh(JS 
de uma só revolut;ÜI), que f,,j a da ind~>pendPncín, 
os que t&m anrlarJ,., cnrn as circumstancins, que 
tôm especulado ~iio os qna têm g·•nhn: ~u que 
me dediquei á causa do Br·•zi!, <'U (]ue tive só
mente uma revoluç;1o, que f .. i aJa ind••pend~nchl, 
estou firm'l., e com" l'strm firme, como não tenho 
especulado, com l'evoluções nem a favor do Brazíl 
nem contra o Brazil, snst<"nto a constitnkiio, 
votn com elln c com tndas as leis Pxístentes, em
quanto forem leis devem••s votar por elln~ e guar· 
dal-as, fallo dfls ínHtnrcr;ões (jUn s;ir; uma lti, quer 
seja boa ou má, pass•ru por ambas as carnaras 
e füí sanccionnda, e nfio stJ rovng:m; pnrtanto, 
votnndr. em \'Íttnde desta IE"i e ~m virtude do 
que está entendido, e de 11ccordo com o pacto 
social, ,,uo aquelles que podem ser contrarios ao 
Brnzil não devfm ser deputndos ; p<W consequencia 
em conformidade de uma lei escripta em paJ·Cl e 
outra escr1pta nos coraçõfs dos btazíldrus, pois 
foi em virtude cles;;as duas ltds que não se deu 
assento ao absolutista de Taubaté, que estava 
alil'ls julgaào por um tríbun:•l legítimo, m11s a 
que esta camara niio quíz attenrler; e como então 
o presente inàividuo, qu!l níi:> · passc.u por um 
tribu11al, ()Ue não ê cidadão, além dll inimigo da 
causa do Brazil, segundo os boatos que a.:re•lito 
por algumas razões, não lu~ de ser considerado 
estrang~>iro e portanto deixar de tomar assento 
nesta carnara? 

Voto e votarei. contra o parecer da commissão. 
o Sr. Lino Col):tinho :-Ett compromet· 

teria de certo, Sr·. prc:sidente, os interessPs de seu;; 
constituintes se votasse a favor de um eleito 
qne nem pel•l lei fundamental e n'!m pelas instruc· 
çües que rPgulão a boa eleição de deputado póde 
tomar assento nP.sta casa; minha cnnscíeneía fico. 
portanto tranquilla votando contl'!l o parecer da 
commissi'io de poderes e po1· conseguinte contm 
a admissão do 8r. Salvador Maciel. 

O Sr. Salvador 1\bciel níio póde tomar assento 
nesta casa pel•l lei. fundamental, porque 111io é 
cidadão brazileiro como se depr••heude da simples 
leitura do nrt. 6• da con>tituição S) Vl, não adherio 
á independenci!l do irnperio expre~sa ou tacítl\· 
m~nte na co11forrnidade do mesmo artigo que assim 
diz : (r São cic!!ldüos hrazileiros os na~cídos em. 
Porlur,:al e SUIIS {lOssessõe~. que sendo já residentes 
no Brazil na época em que se proclamou a 
independencia rr!lS províncias onde hahitavão, 
adherit•ãu a esta <Jxprcssa ou tacitamente pela 

conlinlln.r;iio d~ snn rosi.Jencio.- l'ol·óm o Sr. Sal· 
vnclor José Mnciol nada disto fez, porquo bom 
pr;lo corJI.raJ•io se d•·íxon ficar na cítlnrle dn Bahia 
fiQ ~Ol'Viço do ~enr) rnl Mndníra. c a sold•> port.u· 
gni'Z por P.spar;o de rpliLiro meze>~ depois da pro
claro•)r;Jin dn mrlependcncía no Recoocavo 11 lltl 
tolalidnrle da província (:om excepçüo da cítlada 
oc:cu pacla pelas tmpas luzitanas; fl nÓ fiO retirou 
Plll'tl o Rio rlll Janeiro qunndo · j{l pPl'dídas al· 
gumas trntalÍ\'MI o acções ello dr.srl!!pllr'C/11 do 
bom sucr:r.sso dns 1\l'mn.s ourtugJtr.r.n:; naquelle 
pouto rio imperio : á vbtn poi:~ desta semelhante 
conducla haveríL qnom diga nesta cn,<a que elle 
adh.,rin tncítnmente á nossa independencin ptl·r
'1llC veio residir no Rio de Janeiro, provinciu do 
Brnr.il? 

A inlPrpr·etaçiín IJilC se qner dnt· no reforiào 
nrti~o da co"stitniçiio é fort;adn e contrHfeíta, 
porque sfJgJJJJdO a ordem grummatít:al n ultima 
pnhvra resirJ.,ncia. concorda com a palavra mais 
vi!linha, província, o nüo com a mai:~ rem"ta. 
Brnzil, e purque mosmo quando se trattl da o.cçüo 
de ndherir· ~ra mister que drl uma parte se 
npresente a proclamação da índl'pendencía, e de 
mitra o individuo que tendn escntadn a dita pro· 
clturtnr;ã" ou !ldheri.Jo Pxpressr.m~nte por uma 
decluraçiio sua, fi p01' netos ma.nire,;tos ou taci
tamente, on t·••SiA'nflntlO·sfl t:orn ella e continuando 
a residit· suj••ita e pacificamente no lugar em 
que a 1•scnt»u. Or!l. o Sr. Maciel segunuo o in· 
cont~st·1vel direito das g.mtes nem se quer estava 
em terrítorio braz1leíro, po1·qu•l o territorio de 
uma nnçii.n qualfJUer quo seja umn. vez oceupado 
nor tropas inírnigas Qll!l o podem sustentar é de 
facto do inimigo emquanto elle niio é deslocado, 
P. nPste caso a cidade da Bahia era como j.l b10m 
disse um íllustre dt>putado, um castello portuguez; 
nem so dlllm" a isto uma ficção graciosa, porque 
o que é estatuído em dírr.ito não é uma ficção 
mns sim uma realidade ; e neste caso este por· 
tunuez c]l') qnJJ tratamos se retirou da província 
pa~·a o Rio de Janeiro onde j1\ ha muito se havia 
procla:nndo a independencin, da mesma sorte que 
qualquer outro que se houvess11 r11th:ado de Lisboa 
ou d·• Porto. 

Poróm concedamos do . barato qufl a Bahia 
fosse naquella occnsião territorio do .Brazil como 
outro qualquer desoccupado e livre de tropas 
lnzitanns e vejamos ainda assim se pela con
ductn do Sr. Maciel elle adherio de alguma ma· 
neira à proclamação da independencia. Ninguem o 
dirá de certo, meus senhores,. quando mui ex
pressamP.nte elle se declarou contra ella sem a mais 
lev.; sombra de suspesta de inimizade á C!lusa do 
Brnzil: e eu digo que tnllei não existe, e nem ella 
poderia existi!·. A constituição diz : -ccque uma lei 
re~nlamontar marcará o modo pratico das eleít;ües, 
e o nttm~>ro de deputados que o B•·azil di!ve dar, se
gundo sua popnlaçãoJJ-.Duas cousas simplesmente 
podia decretar o. ministr·11 nas iustrucções, a ma· 
neira de se fazerem as eleições, A marcar o numero 
de deputados que so devi:lo elegP.r : eis uniC•1-
m~nte o que póde ser disposição legislativa ua
qur•llns instrucções ; tudo" mais são recommenda· 
ções aos eleitores, que o ministro julgou couveniente . 
fazer por ser.lm com effllito concernentes com li. 
natureza da cousa : mas nunca podem ser consi
derados preceitos legislativos ; porque seria atacar 
a letra <lxpros!<a da constitttiçiio. A constituição 
Pxpressamente marca as excepções de incleaibi
lidade. Eis nqui essas excepções (leu o m·tigo da 
constituiy-ão) : e não estando o Sr. Maciel em 
nenhuma destas e:xcepções, não havia impedi
mento nlgum pam ser eleito deputado, e 1:em 
aquelle artigo d!l.s i n~trucções o pode1·ia ob~tar 
sem atacar a constituição; e atacal-a no ponto 
n1aís essencial ddla, nos direitos políticos que 
ella outorga ao cidadão brazí!<Jiro ; ponto este 
verdadeiramente constitucional, e que pelo conse. 
gttinte só podorlt SP.l' alterado pela fórma pre• 
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scriptn na mcRmn cnnRf.ituição para Re fl!tc:rarolm RUA peitas aq mní~:; dns v !lzes hem mal f•lndadllA. Uma 
artíg11s cnnf'tituciomnc~. Logo, pois ( rm o rr!pilo ) se prova uf!Sta verdadotcmos nú i dnollrn olcJste rnnsmo 
o Sr . Maciel 111io r:stá encravado:. nas excr:pr,ij~s ' n••:into rm p"s~on •lo . Sr. dHputndo Li no c .. utinho. 
marcadas na ciJnstituít;;io, jtt rnai:1 'o tJif1poHL•, ""s Q•l"m póJc .tuvidur do br..::t.iiiJit·is tuu t: grande arnor 
ínStrUCÇUCS pódc dar lllloti\'u para fiC rtão lPgodiRal' da plltt'Ín dcsl.<l ::;r, deputadO: IJ CotmtllÚO IJ(J COl• 
o seu diplot11n; c i:<to é me:HIIO rnuito eorofo o·,,/3 lo:gio da CacbotJiJ'a pan~. IH olr.içüco;; ua assomblúa 
l:(ms o sy:;tr.ma constituciounl; porqun 1:111 um pnir. co .. Rtil.llilltl! não Sll dtlViolou doste.; s•ms scuLímen· 
livre e I.Jern políciarlo, assim comco nuuca se d~ve tos? N'•io foi alli cxclrlido ua votar;iio por inimigo 
suppür que exista um inimigo dn l:llUSn da nar,;io tio Brazil, e istn n•> rncsmu toJmpo 1110 que cll e 
Sllln estar pronunciado, tamburn no nlto dcviJ julgat· ainda esLaVo\ nas ct}rtes dP. Li>~bou, só para sus· 
inimigo dP.ssa 111esmn causa úqnello que só tem tolnlar nlli os tlir~ilos do Brazil FJ a tli!lnitlado da 
contra :;i suspeitas ; e n'um paiz onde I)S dFJVIli'P.S nrtç;iu I.Jrazileirn com toda a coragem o anergi" 

· do cídndiio s:\o tüo exigidos, quautH respeitados t:le qu&~ é t:lotat:lo? Pois Sfl nesses 111 r~smos tempos 
~;eus direitos, não ~e dCJV•J julgar a pcsso., alguma o naquelles mecmos lilgMcs se duvitl;tVJ. do Sr. 
por r.uspeitas, o rnenos devo os !egislnclorwi dil Lirw,· o havítio c011tra cllo prevenções, que muito> 
uação dar a ellns o mr:nor pC!iO. Dir,o Jlgora tnmbem, á que aR houves~e contra o Sr. Maciel que P.rfl 
corno disse o Sr. d~put~do, 11ós nã" somo R ar- p .rtuguez, e estava ou tinha estado dentro d:1 
bitrarios, a nadn devemos dnt· approvaciio sem Bahi11? 
termos ~m vista os artigo~ da t : ou~tituiçiio e Mas, Sr. presidente, se ainda clnpois de tantos 
da lei; e . eu inda mais accrescento. Nós não argum 1:nto$ pódt~ llaver alguma duvida :'lcerca do 
somos uma assembléa revolucionaria, sornns uma dire;to que 0 Sr . Maciel tem a ser adntittido ao 
camara ostabelecula pela consti'tuíção; ella ó quem sP.u lugar de deputado, sempre noe· casos dedu-
deve reger no~sos netos; e portanto mio devemos vida ó um princípiu estabelecidt)' d~vu : se seguir 
julgar por prevenções. a parto mai~ favnravel á~ pessoa'tlequem se duv1dd1 

Tenho pois, ao meu vet·, mostrado que, ou se muito principalmente n" caso prosente em quo 
considere ao Sr. Maciel residindo na Bahia depois ainda podendo-se dar ror1ia áqn>~llu artigo d:ts 
de p1 oclamada a independenda, ou fugiu do p•u·a instrucçõ11s, nunca ;;e pod~ria P.ntrar na tiscalisação 
o Rio de Jnneiro, elle Ú~.<ve ser reputJ&do allh.eri udo a de sua execução, não sendo possi vel averiguat·-se 
ella ou t11cita 011 expressame~ote. N~m se podt:ria co· se em cada um dos eleito.; existem todas as · qua· 
tender a letra da constituição da maneira que lidades de saber, patriotismo, vtrtudes etc. etc., 
quer o Sr. deputad,) sem se seguir um absurdo; que se re.:ommen·lâo no sobredit .. artigo, e ó por 
porque então seria reputar-se ruais virtuoso aqui !lo isso que já ne:ita cnrnara passou ·uma resolu~!rio 
que meu os cust11ria a praticar. Puis então deverá dcrogando-o · •::qoressamt>nte. . 
não ser cidadiiq !Jrazíleíro aquelle euro.p~u. que Pur tod••S e~to;:s . motivos pois ainda voto pelo 
estando na Bahia deba1x0 do poder •los luzit·•n••s. parecer Ja commissão. 
fugio delles com risco até de sua . vida, e deve.rá 
ser cidadão aquelle que 1{, ücou até a evacuaç:io O Sr·. Soba!>tiü.o <ln Rogo : .~ S.er.ho.res, 
do Madeira, ou ,1ue quando muito foi para 11 He· nã•l t.,,}w n menor prevenção contra o Sr. Sal· 
concavo que cu,tava . 111 enos du que· v1r para 0 ·vadlr José ?.faci.,l, pelo contrario sympathiso cem 
Riu de Janeiro? Mas insiste·St:t S•; 0 l:)r.l\Iacid qui· elle porque o julg·• ser homem de bem, amigo 
zesse a indl'pend~:ncin teria idu para u Rec.:ncavo, de sua família, hberal o bom patriota ( porém 
e não se atwndc que um ho.mo•m eurnpeu 0 Je nascido em Purtugal ), cntretnuto vou dar algumas 
unia graduação tal corno a do Sr. Maciel, poderi;1 razões pelas qua~s me fundo para votar · contra 
temer :;presentar·se no :)?.ec .. ncavr•, onde (JUderia a stul admissão. . . 
ser reputado como indo ·s1mdar as forças inde· Eu não sei, Sr. pre;.iclente, corno) :;e possa dizer 
pende .. tes, o pelo conseg\linttl corr~r muito perigo que um militar que recebe soldo emtemp11 de guerru. 
de ser alli rP.putndo Ulll trair;!o1~, mórmente quauuo j de uns geueral, dei::e de foz<Jl' s!lrviços, e ~iio teuha 
se con:<idern a ind1sposiçào que naquelle tempo · a" menos a sqn confiança. Todo e qualquer m1litar, 
naturalmente deveria ~xistir nu Re•:oncavo contra setdlores, que recebo - soldo é porque · serve ou 
todos as europeus que estavii~;~ dentro d!l praça tem servidoJ · e quando o recebe s()lll estar 
com o Madeira ? em serviço é' porque o acluio bastante digno ; 

O caso é qu6 o Sr. Maciel arriscou-se a largar portanto o :;r; ::lalvatlot· José Maciel recebendo 
a Bahia e ntio muito tnrdc; ,,ote-se que o fez em ~úldo diJ g.,neral 1\'Iad~ira pro>va cont~·a elle, e 
Janeiro, isto é , mais de G mezes ante::~ do l\IaJeira se n:io estava em so:rvsço, como tem d1to alguns 
evacuar a Bahia, menm; de 3 mezes depois que o illustres d~uutadns, ain•h peior, . pois · tinha do 
príncipe regente .foi acclamado imperador, o final- I=(Overno initisi"'o) t ·•du n confiança; advirt11·se se· 
mente quando ainda o Bmzil tinha do:putados nas nhores, que o mais impnrtanle ~erviço de um 
cOrtes . ue Lisbo 1. offici11l mog~nheil'<> pôde f;~zer· tiO mesmo em ca:;a: 

Accrescente·se a isto, se .. bores, n circumstancia T~m ·Se dito mnis, que o St·. Salvador Jose 
de ter mandado para fó&·a parte de sua família Maci~l mnndou algum tempo a11tes da pru~l.amaçt'io 
ainda . muito antes de se proclamar a indepen· da independencia na Bahia, a sua f,tfit!lra para 
dencia; o ser proprietario da Bahia que o f.ozia o Recuncav<•, o que era uma provo\ de querer 
nilo dei~& r de ter interesse em ficar Dll Braz i! ; nbrar;nr . a causa do Brazil; e cu por est,a mesma 
o . mandnr seu cunhado sentar praça nas tropas razão é que tenho mais uma pro~·a contra elle ; 
do Reconcavo ondo morreu de baila em defeza da porque sabendo um general, que urn oilicial tem 
in<lependencia, e de mais o facto que na. commissiio a sua fa,loilin entre os inimi~os, e o tem não só 
ass•:verou o mesmo Sr~ deputado que acabou de solto, mas até recebendo ·soldo. é porque · uelle 
fallar; de que o Sr. Maciel até certo to;,mpo.e .. trava depnsita grande confiança, conhecendo o _seu pa· 
na c!lsa e nos clubs dos brazileiros mais distinct •S triotismo, e que se malld'ltl a sua fam1l1a p1m1 
da Bahia , apresentando sempre seutinwntos em }l)ngtJ· do theatro da guerra !oi pnra collocnl-a em 
favor do Brasil: tudo isto (digo) depõe mutto em sal vam~nto, por isso qno a estimav1\. I-Ia outro 
favor da .intenção do Sr. Maciel :'lcerca de adberir ar1<umento que adw de grande força pn.ra pr~var 
á independencia. l'udo o mais :;iio preveuçõo:s, e o Lrazileirismo do> Sr. Salvador Jose Mactel; 
por prevenções não devemo~ julgat· a ninguem ; passarei a uestruil·o mos.traudo que não pu~io. 
mórmente con~idemdas as circumstancias do tempo pratiC•ll' de outra sorte ; d1z·se que o Sr. Mac1el 
em que · Sê originnrtlo es~as prevençõe~. lo::to q'le pôde escapar:~~ para o ·Rio do Jaueiro 

No tempo em que· se proclama a independencia o faz, com grande preJUIZO seu : ot·a. senhores, 
de uma nação, no meio de uma revolução, as pai- por que raz>i..:.ni'i" fui nes~a occaslfi_o o Sr. Salv.,dor 
xõcs agitadas no animo de todos, eis o periodo .Maciel para o .Recon~~vo, onde j.l estava. a s.ull, 
n1ais favoravel p~ra terem lugar as pt·evenções e família, sendo os bahuul,OS um povo hospstaleno. 
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e pacifico ? Pt)f(jlliJ Linhn ct•imrs, 1\ cl•'Rco nfinvn 
não o trntnssmn cCIJliO c)lin so tinha feiro digno, o 
que nindn prova .:ontrn o ti r. Snlvndor .TMú i\1ado·l. 
Poním pódc!•SCJ ni11dn diznr qne cdle hem pmli:o 
assim CCIII\0 \'C!ÍO Jllll':L O R :o de ,JnmdrO ir pnra 
Portugal ou pnru nutm qunlquc:r put·k•ln mundo: 
a iRto rc!<pond.,rl'i t· ll, 11ii11 fcoi J'•lll'll p,rllll!ill 
porquo tcudn hn~tnnt" cnnh•1cimc,lclü e III•,SIIIU 
sagn,ciclndo prnvia a q111\da dn C•.•llHtituiç1ío em 
Portn:<ol, pnr isso qne Hahia, e todo~ nõs snbr,mns, 
qu'' esse reino ~cguirá sl·lloJll'" u sm l.t1 . dll H<•S· 
punha : ent.io elle como Jibernl e patri .. ta niiQ 
quiz ver a do;~grnça da sua pnlt·in, nl!ru viver 
entre nhsolutistns ; previo a quóua, s~nlloro)l', 
porque já l1avi:io nr,tieins de qne a Fraw;u tinlw 
mudado o cord:io ~nnitnrio E·m cor~Q . de coh:<or
vaçiio, quo esse 111cSmo corpo admiltia os r,nlil'lns 
l1espanhóes, qne o congrt•:sso rlli Vt•rom\ Lt·atnva 
sobro a 30rltl da desgraçHdn Hespanha, e CJUC o 
rei de França tiui11L decr~tadn um grnnde r•·crn • 
tamento : e com o exemplo.• do wngresso 1le J.~o·y
back pnrn com Napnl~s 0111 identicns circumstoncios, 
facil em scnhor~s, a um hnmem tla sngacidode do 
Sr. Salvador José Maciel prever n quéda da consti
tuit;iio em liP.:>panha, e por crmsr:guí:'lti' t'lll Pt~r· 
tugal ; niio . foi nem devia i;· para outra qnalqu~r 
parte do mundo, pnrque cmnn um>uotc dr1 sua 
família o Sr. Salvodor José Macic:l, não podia 
deixnl·a en1 (JUtro paiz i>t·m n po.ler mandtn· vir 
para onde e;;t:veS!:'l!, e nhi viver de~grac;adnrnel;t,, 
sem ter .em que gnhar, para o '-JUfl sc:ria ne· 
ccssarío grande riquez", e t~.~Lios nós !<abr•mus. 
que um 111ilít:u· nunca está em circum,:nncia ele 
o pndflr fazer :. orn, o que rr,sNl\'fl roois á sagnci · 
d::de do Sr. Salvadror José Mnciel ·t Vir para v Rio 
de Janeirc, e •·ng··rttu· o minist•·rio cJ,, ent;io como 
o ft'Z; e é, St'!Ihcorcs (perudlta·SC·IIIC a e:xprt•S· 
são), com a rnt::sma labia. que nos q ur.r lJ,.je 
tambem eng1mar ,, Sr. t;alvndor J .. ,c l\Iacicl. 

Não encontro puis um s.ó nrgurr.r>nto que me 
convença que o ::>r. Sal\'arlor Jv:oé Maciel adhe· 
risse á indt!pf·ndenC:ia ,J, Bruz1l. s,,.Jwr.-~, eu 
jil disse c o repito, ~ympatbiso com o Sr. l\fuci .. l, 
H o pro:ferirei a muil<JS t•lltros portnguct.es que 
se podtm mui b!!m compnra1· cvm a cvlJ1'Ct dn 
fabuln, fazendo-se IIOSSos amigos naqut•llu !empo 
para estarem hoje fazendo nos a f::llerra !H!rdu· 
mente ; p"rcim, setohrn·es , · nada ti isto me ía7. 
convencer do crontrario: e é tumhem pt·lns m•·!'mas 
razões que c·;o.;peudc a C0111missrio ll Sllll favor 
quo eu voto contra a admissilo do Sr. Snlvador 
José 1\facíel. 

Em um longo discurso · que prontinciou di~se 

O Sr. Fcljó:- Sr. 'présidc:nte, r·n clecl:trO 
primeir:. . que uüo tenho I:tnhuma rdf~ic;üo no 
l:)r . 1\Iaciel, C:tl só d,;;,·jo que r::< la cal!lura ,;a\ v e 
a sua dignidade e j n:-;tir;a fJUe do·Ye apres~ntnr 
ao publico. ::5e . nós quer~mos cntrur ra'um ~ys. 
tema de averrgnaçiiç., segundo as instru<·•;Üc~, .;m 
oit,1 djas tal vt;z esta camarn n;io t~nl!a tnais 
que dez mc::muros; mas qunlqut•r h•.mcru pru: 
dente entrará nessa averigua•;:io? Quundo se 
trata ele suspf:itas uiio sei quem possa ~star no 
facto dellas. · 

N;io re~ponderci a uma immcnsidade d.e razões 
quo tenho ouvido que nada tendem pura n qucs· 
t1io, mesmo uiio ti::uho mr:moria r•nra ns conL<:r, 
nem .Iesgmçn.lnruenlo! Lenho a lrallilidnde de 
assumir cxpt·essõe:< potlitticas; .:>ó aJl!Jello purn 
a justiça da catuaro. 

Yiljnmos o fundamento tia quPstiin; I'Jitll diz a 
constituição·? Peço aos s~nhnre~ que leiiit>, porqu•J 
alguns senhores estãn cngnnaclns; a CMI~titui•;iio 
exige duas cousns; ;\ 1•. '' n·sideJ!cia no D1nzil •1 

em que tt>mp11? .1\.nte~ dt. independi~ ncin. Requer· se 
adhesan c1 im:ler•en,1e?1cia, e a con~titni(:ao niio 
diz como jú observou um membro da c .. mmissão 
que seja lugo nem immeJiatamente, nem em que 
tempo, nep-~ em que lugar, mas como portuguez 

qtHl rr·~ ldia onf.rys dn indopantlancin dl)vO mMlrnr 
quo fldiJul'ioJ CXpi'CS~Hilll! lll,l) ooll l.no:if.ttii'IC!IL(l ;Jill'l\ 
ser co,nsidorndu bruzileiro. 0<.11'llliiii~ Io1,n se ncnso 
st• pi'OVftl' quo no Brazil lic:on a Bahia purl.u· 
gnc•w, (en~urohosa õr.scobrrta ·qtu! I'U nrio co;n
pi'ehr.uder), ~er;'L muito díllicil prrovm· quo este 
lii)IIIC:III ·~stnva no JJrnzil, mas 1riio mil fazendo 
cnr~o oi•: tal sopldsum dir·od: C>l.e humom mstn\'!L 
11:1 Bahia nnlo)s e dc•poís rln pror:lntna~íio da in:le
pr.n<lo.·ncín, o não só no Brnzil ma,; nn mesma 
B:11ih: resta ~nber so ndherio {L in<l1:pcndcncia. 

V11jrrmos; a conslilttiçii.o quer que seja expressa 
ou ln cit:.unrml~: oro, tncitnrn,:nte (, eoutint!nndo 
a residir no Brazil, c n:1o 1r11 província, e rdn· 
gtt0rn dispntcou qnr: llllo dr.ixa!lso de rc~<idit· no 
lknzil, c da Bahia v .. in para o Rin de •• TarHlil·o: 
vejam•)!! por6m S<: ello apresentolt algum fncto 
pcliJ qunl fill conheça que 111io :adhut·i.,, e sobre 
ist.o é qll(J en pcçrJ a cou - itlernç~.Q da crunaru. 

:tii1:ito~ Sr!'l. cloputol<los trlm arrastado um milhiio 
cln conjectura:;; mas 'süo estas ccnjecturns veri-
1icadus ·? Di(;Se·se, este homem c,~tnva na Bahia, 
este hnm,:m rcwebia soldo, era militnr e neces
~:triamcmto devia sct• opposto {L independencia; 
podia e:;tar elo accordo com o . 1\'Iat.leira; <:is as 
111 era<! conjecturas. 

Os Sr~. clepnl.ados que têm deposto, como se 
acnho11 do cxplicllr, dissedo que ant,.,s j:hJa incle
pepcl o:ncia ellol nãn fazia serviço ulgnm, qnc :se 
tinh:t reenlliiJn para snn cusn: r.o,mo então é 
po~,;ivel que se torn:t:;fie inimigo dn indc~pendencia 
depois? Emflrn . já disse que alguns · senhores 
presrncianio ftHfl P.ste homem nito fni inimigo 
da causa do Drnzil: .tuas outt·os dizem, este ho· 
mem pol' pcl'Htrtsüo rle meu col·a~:ao é inimigo da 
f!attsa do B1·a;;il, porém qual <i n prova? Não 
s~r:\ . clesairoiso n c1sta camara, se por v;is suspdtas 
que niio fazr.rn in1press!lo se excluil' um homem 
de um dirP.ito quoJ a cun~tituiçiio lhe dú? 

Irei fallu1' do soltlo de que tnnt.•r car~o ~e tem 
feito á con•nli~s;io: ella n:io se le:nbrou explicar 
qne nm rnilítnr u:cetH~sS•! soldo porque repar .. u 
nas círcumstunt:ias tlr,ste hnmem; o se isto se 
julga c• i me então clle devia ir ao l\[ndo•ra o 
diza·lhe.: ct~ sou amigo ela indr.pendcncia, sou 
vosso inimigo; mas . ent1'io ll•!cessarinmento devia 
sor sacnfit:auo e n:i(l dava m0tivo a esta quo~tão. 

D(·llll'li:<, taratos brazileirw; n iio se [cunscrvt~rào 
na ·Bahin rcc..,benuo soldo '! Eu crllio que ~ ser 
nr.:sim niio P.staria llfJUi 11111 depalado tiio dA l>em 
e t>in patriota qull julgo ~o consr!rveou na Dahla 
sP.ntfll'c: mus o hraziletro podia •:onservnr ·so na 
Eahia. tinhiio milhu1·es ele razõr;;, tu,Jo isso hn. do 
dizer· se, mas r.stu .ct•mo e:n pnrtugn•·Z devia arris
c:u· · ~•l n mo•rrer em qualqllOI' J•Pllto onde fosso 
encontrado . Depois nós estamos muito longA dos 
ncnnl.Pcimentns: e,te homem ve10 ~lli'R u Rio Llu 
Jatrr!Iro, no ttmlpo em que •'xistia um minist1:rio 
quf' uno era nada nl\'o:cto n P11rlugal, que c> cm
pn•guu Clll c:OilllliÍSSUe.:! I! t:tn t~Uti'O:I cmpr•!!{IIS d<> 
grande confi~nr;a, e 111io ó isln a stm favor? 
A111dn Juais, tP.m·se achado empre~ad" nté ugo1rn. 

'J.'n!í~·Sil o grando cus•• do Uhixot·ro; oro, com. 
pareliiUS t) fuct·t: qull r~z o Chh:horro'? Obrigou 
~!lllflS camnrus dn a11·1 jurlsdlcçrln u pt•oclnn:nt•em 
o nbsolu lis1110; o quu fez oJstn cnmnrn '! PcJio uo 
govornn r.•sclnl·.;cimontns; o nppnt•econio por dt1Ctl• 
uaeutos esl•J!I fru:to:1 opto t .. Jo n 1111111<1•1 Anbitl: 
de~lu . IJ (tnll!lll RfH'IIR:i 110 •li?., tf .m .~l'cito. E11 1uio 
dig•l quu 1.:io sejn suspcito, inf<Jlizmouto ha muita 
su•peita .da tnuitns homens qutlnlio npresr~llla\rtio 
l'actus nlgnns, c nté as vezes S•J tlescnnlin do S(llll· 
blnnte; isso é de nós todos. Lcmhr•!mos mai:'l 
qtt(• se estas iuslrucçües se puzerem em vigor, 
qual de nós terú quesitos de S(•tnellwnte nutureza '? 
Pur suspeita f!U l'ni vtgindo, . o fui mandndo sahir 
do im ~,.,rio por puuco a fi'.; elo :i causa do Braz i!, 
o eutretunto foi por graves suspeitas de parte 
de muita gente; e não reconhecemos que isto foi 
uma calumnin 'l E queremos continuar no mesmo 
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systema do suspeitas? Tsto é umn conlrndícção 
mnnifesta em que estamos. 
T~rno n .:_liz•Jr, se acaso .quíz~rmos p6r em vigor 

as Instrucçves, qual de 110s ter(!, mr.ttendo a mr1o 
na sua conscienc::ia, ns vil tu,dos necfJssarias para 
ser deputado, e todo n c"nbr-cimcnto nP.ce::~~nrio 
para set· lefiislailor? Eu serAi o primrob·o n snllir 
desta co.Rn; o uecessariu quo sPjnmos conR~<CJUfllltes. 
O qne ó ·que diz n commissiio? Que niio RÓ Psta 
cnmara como a outra nunca olhou pura semelhautes 
consas. 

l<'allou se em uma resoluçiio que honvo nesta 
casa, com() uma prova quo a legi~<l!ltUI'Il pas~nda 
reconheceu que ~;sta disposít;iio drt~l instrucçõei! 
continha um preceito e não urna recommendnçiJO: 
umn. resolução snmpre aqui se flntnndeu ni'io descf'lr 
a factos panicultlres ó apenas uma çleclru·açiio 
de lei, ou qnnntlu é para supplemeuto de algu111a 
lei. Eu v nu lól·a. ~Le1,, i 

( Con.tintwu, porém nao (oi fJUVido neste luga1·, 
e seguto nestes teJ·mos: ·- ) 

A.' vista disto e do artigo da con!ltituiçiio que 
diz que os portuguezes residentes no Brazil antP.s 
da independ-:ucía ~ão cídndrios brazileirnA, e não 
se apr1-sentando acto algum que P.ste homem 
tenha feito contra o Bra.sil, apresFJntando·se pelo 
contrario que elle vei() com sua familia para 
uma outra parte do Brnsíl, e daqui foi empro>gado 
pP.lo g••verno, governo qne então niio . ~ra muito 
all'eiçuado aos portugucr.es, julgo que elle é cida· 
dtio bru~ileiro. 

Depois, Sr. presidente, os argumentos r~qui 
apresentados contra este candidatn, mio passarão 
de meras conjecturas; uns Srs deputados dizem 
- este homem 'llecessa?"iamente havia de se1• 
inimigo da causa do B1·asil,- outros dizem -
elle nc7o 110dia deia:at• de ser inimigo de> Bra.::il.-,-
01·a, Sr. presidente, ha de a camara só por isHo 
comprometter a sua dignidade, e dar um exem
plo aos mais tri bunaes para jul!Zarem uniMmente 
por suspeitas e por prevençfio? Não, de certo : 
por is~o creio . que o voto da cc:mmíssão c~tá 
con[nrme com a constituição, com a lei, com a 
dignidade desta camara, e com os princípios Qtl 
justiça. 

Voto portanto pelo parecer da commissâo. 
O Sr. Hollanaa Ca,·alcanU . -Não 

me ndm1ro, Sr. presidente, do ernbarnço da com
miss:1o em urn objecto desta natureza, mas a. 
maneira porque foi feito este parecer, talvez 
tenha dado or:casiiio a uma discuss:ío co.r:o esta. 
A camara qnando tratou do negocio uo Sr. Sal
vador Jusé Maciel, não entrou na questão de 
direito, ist" é, se .n camara póde ou não excluir 
este Sr. eleito; entrou unicamente na qne!;tii.o 
do facto, se o Sr. Salvador estava nas circum· 
stancias de ser admittido, vh;to que se diz não 
s.:lr cidadão bra~ileiro. e suspeito de máo com
portamento contra o Brazil, e n commissrio em
baraçada nestaa pesquizas, envolveu a questão de 
direito na questtio de f,u;to. 

Os illustres deputados que tõm defendido <• 
parecer da commissiu>, tõm encontrado espinhos 
nesta discussão, mas na mi11ba opi11i1lo 11 questt1o 
de direito nilo tem que ser s~J!lCitada nesta camara, 
elln é um corollario dos princípios constitucio· 
nael\ : este direito, {permitta-se-me assim dizer,) 
ó um dogma constitucional, e a camara póde 
expellir do seu seio qunlquer individuo, quando 
cntllnda que seu comportamento não o torna 
digno de ser deputado; não é mister que o 
indivíduo esteja pronunciado, a camara faz n 
qua lhe compete, e está expresso mesmo na 
co\}stituição o na fórma de todos os governos . 
repr\'3sentativos. 

So1.1 obrigado, Sr. presidente, a fallar na ques
tão . de direito, já que alguns illu~tres deputadoS 
têm aqui emitLido a sua opinião a. tal respeito. 
Todos os governos com nssembléas representa-
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tivas de nnme11~ão populat· exercitiio egte direito 
da ••xpulsiio de seu!'! mem!Jr.,s, índHponde"te de 
nenhum julgarnAnl;() do qunlfllter outro tribunal: 
a camará está c~rta tlos ultimas fact>)S da Jngln· 
tr-rl'll na expulsii11 de um lurd qufl orr. melfl bro 
da ca11tara d .. s cnm mnns: o tnmbem niio ignnm 
o facl.o do~ E~tarlos Unidos na expltl,;iio do vVil· 
liam BlnltJJt, e John Smith, expul;õa:~ qu~ r .• riio 
feita~ inteiro.ment11s por convicç(lo da camara. 

Darei nínn idf\a da expulsiio do membro da ca>Hilt·a 
dos commun:;. E.;ta lO!'d foi accusa • .lo de ter intluido 
em urnas noticias q1to uppparecArfi() em Dov()t' 
11 Northlltlet, s .. bro os acont,cimentos do cxoJ·cit'> 
franCI!Z ,· e,;tns noticinH encaminhadas com ar to, 
Jiz,•rilo uma grande n1tAt'açiio nos fundos da praça 
de L•molrPs, e ·~uando se conlH<ceu a sua ftllsi
dad~<, inrlagou·se · a origmn de ~a.r.s nOtí•:inR: e 
soube·se r1ue tinhi'io sido espalhadas por dmts 
homon~ que allí tínhiio clwgado; e n expulsão 
ti esse lord fui por h IVBr "ga.-;alhncl., a um u•!sses 
homens em !lUa ca·n. Um comíl.é dn jur-v decla
rou que flile ~ra réo. O lot•d t•eclainou o sP.Ü 
dirP.ilo no parlarrwnto e o que (P,z csl.e? Eni•·,,u 
pm· vtmtnra JHJssa m•la~=:açã<>? Niio: o pnrlam~nto 
não se implll·J.ou com o conht>c:imo"to ri•> rlireito 
dl's~e lord, expellio·o sem d•Jmnra. Eis-aqui a 
expulsiio de um l()r>l, por um neto summario c 
sem elle ser ouvido. 

E' istl) mesmn o . que n"ontece no~ Estnclo;;. 
Unidos :·. os juriscousultos americanos. cma:ulo 
fallar1io iH P.xpulsiio de bmith disseriio • qllB o 
pt·ocesso depeudia da mai•,ria dr' camara : mas 
que neccssidad~ tomoH nós do ir procurar ex,:m· 
pios nas nações estrangeiras rzuando t9mos o 
precedente já· e;;tabeleciuo entt·c nós? Tratl)n·se 
nJ~. !;lessão pa;~sada da expulsão de um mntllbro, 
e a camara uão ouvio a esto inJividuo, a camara 
recnnbeceu que um actn ftlito por elle o f>lZia 
indigno de E:ntrar neste reciuto e venceu-se 
com uma maioria tal que um só membro votou 
a favor desse individuO: o Bt·azil inteiro sanccio· 
nou o voto da camara, e não houve um só eleitor 
que se lembmsse desse homem para a nova 
lt>gislllt~m~; eis·aqui pois a. questà•> de direito 
decidida, eis-aqui a camara dn Brazil exP.rcendo 
com inteírer,a os poderes que nossos constituintes 
nos conf,•rirão. ·Logo, pois, se nõs entendermos 
que qualquer membro é indigno. de sentar-se 
entre nós, havemos expellil·o; até mesmo por 
acto de políci{l. interna. 

Supponhamos senhores, um membro desta ca
mara qua tenha relações com estrangeiros, que 
qua1r14 destruir a nossa patl'ia e que participe 
as nossas discussões secretas, emftm que seja 
inimigo ·do Bl'llzil, o que deveríL acontecer? E' 
antes de se fa~er o processo cxpulsal·•l: este 
é o direito que n constituic;iio nos out •rg,l, por 
conseq11cncia esta questão nii.o púde sofi't'or nem 
uma cliscusstlo; é porém nolla quo so fh·ma n 
commisstio. 

Pa:;sarei agora i1 questão do facto: primeiro, 
se o candidato é o ou mio cídndiio bl'll?.ileiro : 
se,::undo, s~:~ mesmo scndr1 cidadão brazileiro ó 
diguo de entrar ne.sta cnma1·a. S1·. presidente, 
niio dou contas á camarn se ttmho reluções ~;ym
pnthicas ou antipnlhicllfil eorn o Sr. Salvador Josó 
Maciel o cada um dos Srs. deputados, seja por 
princípios de convenicMi~ ou por que r.rincípío 
fõr, vote como entender na sua consciencia ; eu 
dir~i os princípios que me reguliio ; e quando 
um individuo acart·etll um labéo tal á camara, 
não poderia deixar de 11er tnollada por omissa 
se não verificasse este negocio. . 

Não entrará em consideração nos meus arg1t· 
mentos a ·compara~ão desse individuo com brazi· 
leiros benemer1tos da independencia, que soffrerão 
bastante, qud ainda soffrem : nós todos sabemos 
a histeria da. nossa independencín, mas porque 
alguns indivíduos impugnarão a independencia por 
darem esse mão passo, seg11e·se que ha.vemos de 
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fnzer ínju~tiça.; para compnn~nr ostas ínjnsLíças? 
Nãn, Sr. pr'lstdente, pel••S IIHJ U.t! principl<ll:l nuno:fl 
injustío;a co111pcnsará injtttiLÍo,\11, e u .Ht!te l'•lspdto 
querüria quo a cniiHII'll apl·•~scnl, n.ss,l umo1 supplka 
no throno pouin•l•> c1ue clHIIllll'iS•J ú :;w1 p>tlria 
<lS brazi!eiros que r.:;tiio fóra ddlu, lu·11Zillliro:; 
lívt·e~ que podi!io mol:lti'IU' 11 :ma opinillo, mas 
isto não ti para aqui, n:ln é agora lugar com· 
potente para se tratlll' disL(), licarit para qu,usdo 
se trutnr ou di~cutir um parecer que· existe na 
mcza a este respeito, então Clt clírei sobt·e isso 
o que sinto. 

'.l.'ocarlli pois o ponto !lá qnestii•J, se o St•. Sal
vadol· José Maciel é ou não brnzilllirt); nlle acha
YII.·~t;! no Brnzilmuit,, anl•ls da ind~p•nnl~rtcia e a 
~;un residençia un Brazíl, niin crtt 1111 B<lhiu, ~má 
~·cside rwirt legt~ltlrs. nu R1o de .Jan., iro, .aond o ·Linha 
a sU11 pr,11;a; cllt~ pert~ncin au corp·• de .t:uge · 
nhtJir.Js, e !'!li e111 qusa cot~llníssão •\ B•lhia: om, 
pergunto, nprcsP.ntão-se fllctos conLr;l osto lto
meua? O Brar.il to•itJ di~ que elle f.;z as liuhns 
do :i\ludeira, eu mesmo " uisse c ainda o sus· 
tento, pel·• quo mr:reci 11111a b,,a col't'espondencía 
CJUe este homem se dignou fazer · me; mas exa
minemos se isto é verdade, que pruva~ ha ·? N~· 
nhuma. 'l'odavia Cll !.ligo qutJ ello P"dj;~ fazer IIS 
linhas do Madeira, e I.JUe ainda é ci,.la•JtiQ brazi· 
loiro; elle era militar, •> :;eu gaael'lllllcbava-se nlli. 
maudon-o ,;e,·vit• na.; linhas, JrJvia olle repugnar'! 
Só quem não salw. o ,que é s~rvir;u militár P•Juení 
duvil!nl•o. 

Em ultim:~ analysa não S•l apres~ntão r.,ctns 
alguns pelos quaes se mostre q11e ello) foi ·tso:;Lil 
contm o>~ brazileiros, e!le tii:otl na Bahia Lalvez 
co111 o bem fundado rceci<l do erni~rat· para o R·J, 
coucavo, aonde haviiio desconfianças de um AIO· 
progado que se achava com o Madeira; ma.; que fez . 
este .J10mem l·,go que se uffereceu occasião '! Fugiu 
e veio . para a corte; e p~rg11nto eu, se esso ho
mem f.oss.;, nprthendiJo na sua fugll, qutl pen 1 te· 
ria? Era considemdo como inimigo e fazila<lo ; 
portanto ellP. por esta fucto mo~trou que ndherio á 
cansa do Brazíl. 

Accresce mais que elle diz fJUD tinha s~guitlo a 
causa do Brnzil, qua mandou a Sl!ll família para 
fóra da cidade da Btlhia c que a vessoa lll11is 
ligada á sua f,lmilia, seu cunhallo, m .. rr..:u de· 
fendendo os brazileiro~, sact'ilicou a sua viJ11 em 
beneficio da cau;;a do Brazil, lt!mllremn-noi disso. 
Vdu pois este homem para o · Rio do Jaueiro srHn 
ter commeLtido neto algum h••Stíl contra us bra
zildros , ab;mdonando n causa de Purtug,ll ; 
perguntll: ~Stil homem aJherio ou nii•• t\ caus.t? 
Niio adherio . tacita, ma:1 sim expressamente. 

Diz-se que este homem recebeu soldo daquelle 
general, mas elle n•io pouin passar sem o soldo, 
porque de ordinario na classe militur 111io htl 
l1outilns ricos ; e por ventura se e!IP. rc.:usass•l 
recebe1· soldos, o g.meral niio dt!sconliarín <lelle 'l 
E1·a pois, neccssario qne l'eceb<J:ISil o> :;oltlos, em 
primeiro lug11r for•;ad<J pela nece:~shlade, e em 
segundo par:.1 não ser suspeito. 

Tenho portanto mostrado qu~ elle nJhQrio á 
causa· do Brazil, ag•,ra examinarei se sendo ci· 
dadtiO brazileiro póde :1er ueputado. 'l'CIIt·Se 11.q11Í 
manifestado o procedimento de:>te indi\•iduo na
q\lella época, mas · vejamos as circumstuuci11:;; 
attenuendo-se que é necessario este c ~nnpol'tamfJnto 
de opposição ~eja em gráo mnximo e :J•io medi•J; 
é nece:<sario que um humem expulso ·.ientrtJ nós 
tenha um máo compurtamento: ora, este homem 
apt·esentou-se no Rio do J;meiro ern 1823, flli 
empregado uo n1·seual do exercito a suu a..tmi
nbtração no arst,nal parece-me que ntio foi mú; 
não estou bem ao r,,cto, porém creio quo mio 
delapidou a fazauda publica. . 

Mandou-se pam PtJrnambuco uma expedição, 
este homem foi nella, e apezar dos males 
quo esta expedição causou pela:~ ordeus que 
forão d!u}ui, comtildo os cx'!cntores não merecem 

o odio do Dt·nr.il. Dep()is o governo nomeou a 
c . .; tu hnmcm para presitlt:nto do · Rio Grande do 
::iul, 11 ei:-~·at::ui o CllS·• em que o govemo !levara 
sc~t· zn ds di:;cr~to, p0rquP. uma das quz1lidades que 
s" exig·• pr•nl <:ertos c mpreg!l~, é a •>piniiw publka, 
pl'incip>llluentl) pnru ·os de wesidenres de provin
chs por•tue tém infinita:; rela•;ões cem as pro
vindlls. 

Pt)i pn.is oste . homem pnra presidente da pro· 
vincia clu Rio Grande; houvtlriio algumas queixas 
contm nlle o um ministro do estado dis~e aq11i 
que e•to homr.m era m{Lo; mas, pergunto, pelo 
vot-1 deste ministro pr? 011 contra póoJe-se decidir 
da condud l d•z .;te homr.un 1 

Eu não sei ~~·. pl·csidrJnte, se Mle candidato 
por ser lltlm, .o mini>~tro di~se que elle. era mão, ou 
m'io sei so tJsto ministro diz,mr!o que elle era máo 
prov • .vn qufl flra bom. St~lvador · José Maciel 
rui o foi tão mún como dizem ; · ha todavia alguns 
f11cto~ contt·a Ali•), mas er1i0 bastantes para elle 
ser expul:~o '? Niio, Sr. presidente, nós temos mar· 
caolo oM ca;os om que po,lemos fazer essa ~xpulsi'io 
o 11ii9 conf~tlldnmoos ~tm réo de grande crime, 
com um réo dl:l pequeno ou baixo crime com 

· a mesma pena. O candidato tem motivos para · 
ser . a.lmitt1Jo entre nós, e supponho que elle 
poJcrá vir cotlj11var·nos em ~lguma cousa. 

Q $.:' • .A,Ioncar:- Pedia' a V. Ex. man· 
dassc ler o p~rer,er da couimis~ão pura ver . se 
nellc existe alg1Jtnt1 coustt t~ndénte o. provar que 
a carna1·a .tem ou u:io o direito de expellir alguns 
dos seus membros visto que o illustre . deputado 
disse quo a cummissiio se firmára nesse direito, 
qttando a commiss:io nito trat.;11 do tal direito. 

O Sa. SPEtUDIÃo ;-E' desnccessaria a leitura do 
parecer, e ainda qut! uãu trata disso, se ·c. Sr. 
dt:putado sahio f6ra da ordem foi para dar forço 
aos s~::u;; argument~)s, · 

O Sr. Ca1·nolro da Cunha :-Sr. pre
sidente, o honrado membro quiz confundir os 
brazileiros que estaviil) na Bahia,. isto é, na ci
dadtl cqm o~ pol·tuguezes, no que não tem razão, 
e a ditrdrençLL é clnriJ, . p•>t·que o artigo da con
stituição diz-e os nascidos em Portug1l que ua 
ép<Jca · da indcpend,ancia adherirã,J 11. esta, lacita 
ou expr~ssatntmt~-e p·••· isto quan·Jo ;e tratou 
d•Jste artigo) n11 assembléa constituinte muitos de
putados lembrarão mui bem que se excluíssem 

'do úit·tlito de cidadão bru:dleiro, t·•dos quantos 
se não t1vcss•Hn declarado expt·essamente a favor 
da causa . do Braúl ; porém .. ttenueu-se á difficul
dude de extremar esta tleclttraç:io, e approvou-se 
o artigt) mais po1· equi!lude do que por justiça. 
Ma~ sobre o Cllnciidato de que agora sa t1·ata 

ó de notoriedadll puulica qutl ella unido com 
M :tdeit·a trabalholl '"" opposiçtio 1\ independencill 
debellt111do os . brazileiros '111!3 P'~"n"vilo · por el111, 
e um )llustre deputado •la c<>nstituinte quando o 
Sr. Macit!l aqui chegoll rez Ulllll indiçaçli•> para 
q11e elle · fos·stl deo1ittido do serviço · do Brazil e 
mais outros quo logll. depoi~ chagariio, mostrll.~,lo 
quo nindo. estavão com as fqrdas salpicadas, o 
c<>m as espadas tintas de so.ugue brazileiro, 

Na cnmat·n da Fro.uça t•·atando-se da ndmissiio 
de um · candida~o, cuja nuturaliS11çiio estava em 
duvida, houvu uu1a re11hida discussão, e segundo 
me recordo n>io fui adulitti•lo apezar Je .te1· com
h •tido pela gloria e independencia da !<'rança; o 
sP.rá esta questtio tle pequeuo interesse pa~·a o 
Bmzil? O ucg•JCÍo é muito importante, porque 
se fó1· "dmittidtJ um e>~trHngeiro vurnos estabelecer 
unY t,;rrivel prectldente, e darmos aos nossos 
constituintt.:s umt~. p•·ova de que po11co zelamo:~ 
os S!IUS mais ca1·os e mais ::sagrados dirt:it"os, 
>làmittindo em nossc;~ sei., os inimigos da patda~ 
e q11o jám11is terão aquelle zalo, e tomaráõ aquelle 
interesse tiio necessario PaN defenderem hoje ,a 
causa contt·o. a qu!ll outr'or~ comb!lteriio. 
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Aqslm me aconselha. a razão, dict-1 a con!!cíencía 

e manda a justil}n ; a por!Jue niio só tac:íta como 
exprefisament" so oppôz á ínrlepcndencia e ú li· 
berdndo do Brazil, o Sr. Salvador Jo~é Maciel 
niio _póde ser considerado cidadão brnzileíro, o 
por ·1sso voto contra sua admis~íin. 

o Sr. Daptlsta PorcJra :-Sr. presídlmte, 
em uma questüo marcada com o cunho 1la odiosi · 
dado publica, e em que uma opinião bem dr.s· 
envolvida tem d(l an~emiio prOnunciado a sent11nça, 
guardar silencio seria o caminho mais fncil c 
mnís seguro ; ma~ quando deste objecto tem de 
sahir um I'Csnltat!o (fUO vaj estabelecer um pre
cedente, que vni firm1n· a .regra para outros 
semelh:mtes, quando a uma tal deci~iio est.á 
ligada a cOni!Ol'vaçiio ou destn~i1;üo elas liber·dades 
publica~, · quando em fim a honra, a dignidade 
desta camara, a execução dus l!li:; c a I!P.gu·rnnQa 
da . patria e~ige'!l <!rnittii· uma opinião, o silencio 
ser1a um enme 1ndrgno do cidadão deputado, do 
amigo . do Brazil. 

Sr. presidente, flf')UP. pois sempre entendiclo 
· que nao sou o advcgodo de niu~uem; fallo em 
these geral ·e nüo descerei á l1ypothese senão 
forçado pela nece'3sidndo Je applicar princípios. 

Tres , são as questões que cumpro elucidar: a 
1• .versa sobrA a interpretação de artigo c~~sti· 
tuc10nal; a 2• f'nbt·o factos· e 3• ó do dtroíto 
cnnstitue1onal. Ernquanto á' ia ist•J ó, se o 
S1·. Salvador José Maciel sendo 'oriundo do Por· 
tugal, esta ou niio comprehc11did~ na letra da 
constituição pela sua residencia no BrazH e adhe· 
são ao syst11ma: argumentos tenho ouvido que 
me parecem . lnteir~:rnante forçados c ·não filhos 
da letra e do espírito dn eonsLituí•;iio: argumentos 
que se niio pndem adoptar sem quo de tul ín· 
tell!gimcia resulto um absnrdo e umu d'.:rognçiio 
de direitos publicos a 111U1tos qno se achiio 110 
goz!> dell~s. ; e será pos:~ivel que urn portuguez 
resadente no Brazil muitos a11rros antes da de· 
claraçiio da nossa independencia, que nelle se 
deixou . ficar, gue se tem sujeitado ús suas leis, 
deixe de .ser cidadüo por ter jura1lo a constituição 
em outra província que nlio ern áquclln ondll 
tinha sua anterlc.r. residencia, principalmente 
quando cansas imperiosas o cnmpPlliriio a buílcar 
outra provincin? Senhores, rcfiacta-se P'll' urn mo· 
mento e de boa fé nas tristes consequcncias de 
tal i,,terpretaçiio. . · 

Q1tauto J\ 2• questiio, c~sn mni;~ difficil ó do 
resolver, pois que esu\ lignda a í11cto~ que se 
apresentdo contrndictados ntó por testemunhos 
que se dizem oculares, e quo uíio appareçendo 
em toda a sua luz, tornào preplexo o que pro· 

· cura guiar-se unicamente Jl f'ln trilho da j\ll!tiça. 
Dizem os Srs. deput:1dos (la B11hia que o l:;r . Ma· 

ci~l tr11balhou nas linhas d~ Madeira, que rec9beu 
Rolt.lo portuguez, qull deixou de fugir para o 
Reconcavo.: outros senhflres tamb•lll'l da BahiP. 
depoem de vista negando a cooperação do Sr. Mn· 
cicl, exp<>ndo niio se.r fucil a fugida, etc. Em 
tal contradicçiio e obscuridade de provas, confes~o 
que mo niio sei decidh·; eis a r1lZiio porqnq em 
outra occasiiio mo pronunciei coutm o. exnme em 
commissiio; I!Stll negocio, senhores, é do domiui·o 
juJiciario, lá . é que elle devia se1· discutido; 
ouvido o procurador dti coróa, e sobre a sua . dis· 
cussiio é que devia assentar n nessa po:~teriur 
conductá; mas como a questão to111ou outra 
darecção e eu noto que muitos brazileiro~ ficárão 
na· Babia, que muitos êmpregRdos continuàriio a 
receber os seus ~óldos e ordenados, e que o 
Sr. Maciel no meio ele imminente pcrí~o fui o 
P.r!mtlirp .a fugir . . para e.sta córtc, e nellR jurou a 
c~>nstitaiçiio .alilila ôgorl'li .voto por elle. · . . 

A S• questão menos susto me causou; apoiado 
por pubHcistas os mais acreditados, eu niio temo 
!lVançar qutl a esta camara nenhnm direito assiste 
de e,_p\l.l~a.- os seus membros ; a quulitlca~;ão das 

qualidadaf! mornos d<>s deputndos ó da exclusiv,, 
attríbuít;iio rloil f:l~:~íLores, aliús nós destruiríamos 
o p(}der por quem existimos aq!Ü e os nossos 
diplomas mio St!rião mais •:tue propostas, snm que 
honv P.sso verdadoh·11 P.!eí,,ão; lloítava·se por terra 
o !'lystema rr.presentntrvo, o nós marc:u·iamos a 
nossa Clr.slrnição; inv.;cnnúo o sagrado nome da . 
conscrvn'iiro. 

Qur. perigus, senhores I CêJo formaríamos desta 
camn,·a um thcatro de lutas VÍfJlentas, brevol nos 
decirlirinmos, a e111fim só obte.ria ser deputado Q 

que fnsse jum~ncntado ao ~ sentimentos da maio· 
l'ia. A verificação dos poderes, llo Q\talnos auto
risa a conRtitui.ifio limita·se ao. exame das qua· 
lid,Hies constitucionaas e no. fórmn do no!?~O 
r~gimcnto: tudo quanto passar 'de tnes limites 
é arhiLrario; ma~ disse uru Sr. doputado qufl para 
nós decidirmos n tal respeito não ha ••ecei!shlado 
do lei, o menos de · convicção e formul3s ro· 
mana i!. 

Sr. pa•eside11tn, uma scmolban te j nrisprudencia 
me pnreco nnvn. ella será a das paixõ.~s, pnrém 
nunc11 a da justiQa ; o.s formulas protectoras da 
liberdado o con vicçiio necassaria resultante de 
provas, •í indispe.is oval em todo o julll'arnento, 
crn que regula n honra, a lei e a liberdade, . e só 
dispensadas pelo capricho, a vingança e o des-· 
p••ti•mo . . Nã11 nns fascine o exemplo de outros 
purlamentos aonda a constítuíçi.\o ou o uso tem 
admittido a .r&g•·a contraria, sempre detestada 
peln opinião dos homens liberaes. 

Deu a h11ra, Sr. ~osidr.nte, .lim!tu·me O:o 
que tenho expendído, votando a favor d:l ad
mi~!>ão. 

Dando a hora Jicott a mntct·ia. adiada. 
.·o Sn. PnesmE:sTE deu para ordem do dià 22:. 

t.o A cnntinnacii•> · da discussão do parécer da 
commi!lsão d~ poderes sobre o mesmo Sr. Maciel. 
2.0 Parecores adi11dos e leituras de projectos, re
querimentns e · índícações. 

Levantou-:;e a sessão ás 2 horas. 

Scss4o em ~~ de ~falo 

l'UESIDE::-:CIA DO SR. COST,\. CAUVALI!O 

A's 10 horas rolllliJo;; os Srs. deputados proce
•leu·se :\ chamada, e verilicou·sll esturem presentes 
7S senhores, fultnnd•) o S1· : Ledo, e .:om causa 
participada úS Srs. Xavi1!r do Carvalho e Oliveira 
llello. · 

Aberta n sessão, leu·se o npprovou·so a acta 
da antecedente. 

EX!.'EOIEX'rE 

O Sn. S~::cnE'L'AI;to 1-.L\I~CELLl~o De Bnrro passou 
o. ler os se:;:uíntes oflicans : 
. po ministro .do imperio em data do 20 dll 
corrtlnte, participa·n·lo os rnotivll:'l por que não 
comparecêra p'lrn a~sislir á 1• discu.ssão de lllnl\ 

. proposta do poder executivo, e porque não dér!). 
em tempo . oppot·tunn qnuesquer razões tJUe por 
vei1tura o impossibilitassem . de fazer : compro· 
mett<lnJo.se a comparecer todns as vezes q11e se · 
jul~ue conveniente a sua assistencia, . e se ni'io 
o:fl'ereça obstaculo.- Ficou a camara inteirad4, e 
se mandou que a commissrio de polida tomat~se . 
em coilsideração a incuria do correio na · entreg~ 
do officio de convite. 

D9 mesmo em data . ·de 19 do corrent~, remet· · 
tendo as representa.;ões dos conselhos geraes d~ 
nlg-p.ma8 p1·ovincias, coil:->tantes de . uma .relnção 
de igual data que o acompanhou, assignada pelo 
Qfficial maior da sect·etarh de estado Theodoro 
.T0sé Btancnrdi. -Foi rcmetti<'lo t\ commissão 
especial dos conselho:> geracs. · 



196 SESSÃO EM 22 DE i)JAIO DE 1830 
Do ministro da fazenda em data de 10 (lo cor· 

rentll, remettendo-so os officins da junta da Í1lzenda 
da Parahyba do Nort,• relativos á ·crcaçiio da 
mP.sa do consulado, administrat;iio dos dízimos e 
pa~nmento dol ordinarias de· algumas camarns. 
-Porão á secretaria para os examinar o Sr. de
put.ado, sobre cujo requerimento for:lo exigidos e 
fazer as indícar;lies que julgar cenvenientes. 

Do mesmo em data de 1!1 do corrente, cer ti fi· 
cnudo que pelo thcsouro se niio expcdir:io orrlens 
:l:1 juntas dn fazenda, para que nrio r.xecntassem 
n lei d~ 20 de Outubro de 18'23, antes pelo 
contrario se d.;teriuinou o p~gamo,.to das gt·ati· 
ficações dos conselhos do gov·erno, não 11bstnnte 
a faltA. de sobras nas rendas como se mostra 
pela cópia que enviou de uma provisão do mesmo 
thesouro. 

Tomou a palavra e disse 
O SI.". Llno Cout.jnlto :-Sr. pt·esidente, 

ou o ministN nega. isto ou entiio: a junta ·da fa
zenda da Bahia mente, pí>rQutl "-trn'tan.lo·se de 
varias obras tla província, principalmente a da 

. ca<.lea. da Bahia que jiL ha ord•lrn para se fazer 
na fortalez., do Barbalho, a junta da fazenda 
não quiz dar a S• parte ã.a somma exigida. Eu 
mandarei í1 Bahia pedir isto por ::et'tidão á junta 
da fazenda (pois quando vim não tive tempo de 
a trazer;, para vet· quem falta iL verdade, se a 
junta, se o nsínistro. 

A junta da Bahi;t tem-se negado a certas des
pezas, dizendo que tem uma provisão {}o ~h6souro 
para não dar e,;ta su p!lrte das sobras;· eu já 
disse que mesmo sobre estas ag11as de caldas se 
mandasse il'lquerír, porque ha. um illu~tre depu· 
tndo que foi professor nomeado para isso, a 
quem se póz por desp•lcllo que não tinha lugar, 
J.íOrque não tinhão ordem . para da,· ·a sa parte. 
E' Pste senhor o íllustre. de!JuLadn Pallla AlmP.ida. 
Emfim, amauhit ou depois parte 11ara a B>~hia 
o p!liJUete, e ou cuidat·ni ens mauolar buscar a 
Cel'lidào. 

O Sn. GBRVA>IIO :-Eu cl'ei<) que ~qui ha flCJtli· 
voco; a pr .. vís1to do th.;souro <.Je que fallou a 
juuta de ÍIIZeradn. foi bem o:n t~n líolll p~ra se evi
tnr,ow abust•S que formigavãu, fazaouo IIS juntas 
da fazenda d~sp'ezas extraordinartas. 

O Sn. Lt:-;o CouTtXIlO : -Como a junta de 
fm:cndn da Bahia dep,is •lesta provisão, que 
assim co:no fo1i para Pemambuco tambcm devia ir 
pnm n fi,.JJia, l{astou uma pot·ção ole dínlwiro no 
palncio? E' verd·•cle que ell•l estava arruinado; 
porJm esta. somma nà•l apptu·.,ceu ayui no or~ 
çnmento, e. gastou-se 7 ou· 8 contos de réis, no·"· 
erntauto o~ miseraveís prezos uào têm um palmo 
de terra para se deitarem, e nito se que1· fazer 
dcspeza C•Jm elles. 

A ca.Jôa da Bahia está em lastimoso estado, 
pois é muito pequena r como V. Ex:. sabe mui 
hem, pois quo é filho de lá) pat·a accommodar a 
qua11ttdade da s~nte que alli existe; nrlo se cuida 
porém dos· presos, e isto só pdo livre arbítrio 
da juuta de fazenda, poque diz mio recebeu 
provi~ão alguma para se fazer semelhante des
peziJ, quando eu já disse que as. jnnta.; de 
fazenda têm feito despezas sem· ordens algu· 
mas, e só pelo arbítrio dos presidentes de pro· 
vincia. 
· o Sr. Custodlo Dias :-Eu.queria fazer 
uma representação porque ahi se vê uma provisão 
(se a ha) destruindo uma lei. 'Poli!:' uma pN
visão póde oppór-se á lei que manda dar 11. sa 
pat·te das $Obras p•1ra esta.> obras? Essa provisão 
vai cou~r!l Utpa lei. 

0 SR. PRESIDENTE :-Isto não é para entrar 
e'ni discussão. 

O Sa~ CusTODto DIAS :-Então requeira =1ue vá 
ú com missão de constituição e ella examine este 

neg.1cio, p·)rquo se um presidente• de província 
gasta ma1s do1 que pó.to devo ir pfll"ll a carlôa: e 
do1 outm fórm·s Mmo S•l hn de ohstat• arbitral'io
<iadns dfl~Aos prosid,3nte~ ele prr•vincias, taos como 
'rt10mar. Xavier e outt·os? Por isso requeiro que 
VI~ á commissiio de coustítuiç;io. 

O sr. Vao;:conc ol·Los : -O que vai isto 
fazer á c.,mmis~iio de constituição'! Pede-se ao 
governo a cópia de umA. provisiio que se dizia 
t.~r sido ex:peclida pel" thesmtro para a junta de 
fazenda, c o g•IVtlrno diz q•w n:iv se experlio tal 
provisãn I P treco-me que ·quando se fechou a 
a~sembléa o anno pa~sndo, o minh;tm da fazenda 
expedio um11 provisão á~. juntas de fazenda, 
para n•'io fazerem despnr.as extrnnrdinarinsr, é 
esta a provísii·• de qne tenho notich, e o motivo 
era porque tinhtio havido rep1·esentações sobre a 
materia. • 

Carnamú na Bahia e Thomaz. Xavier em Per
nambuco, tióhiio ftJito gra11des despezas nos pa. 
lacio~ de suas residr.ucias, a junta ce fazenda 
de Mina~ tinha recusado fazer o mesmo; então 
pa.rece que o ministro da fazenda expedia uma 
provisão para •lUe não se fizessem estas despezas 
ex'traordinarias. 

O SR. PAULA & SouzA :- En requeria que isto 
ficasse na secretaria. O il\ustre d~putado Sr. Lir10 
diz ·que ha de mandar vir essa certidão, por isso 
julgoJ ,Jevet· ficar t!a $ecretaria.· 

O SR. Lx:«o Coo'J;'INno :-Eu cedo ; fique na 
secrfltada. 

Afinal decidia-se. que fosse remettido á secre· 
taria. 

O Sa. lo SEcRET.uno leu mais os eeguintes 
officios: 

D·l mini!ltro da marinha em data de 21 do 
corrente, remllttoodo a cópia do decrP.to e mais 
papeis relativo .. ! á concessão de ·uma pensão 
annual de lOOH, feita ao mestre do numAro de 
náo da armarl• nt~cional Antonio Pedro de Miran
d·•, pnr d<ipender da apprnvação du assembléa 
geral. - :Foi remettido á 2• eummissão de fa· 
zen da. 

Do ~ecretario dol conse)b.o do governo da provin
cia d., G .yaz, remettendo um plano de escolas.
Foi á commissão de instrucção publica. 

O dipiMna do "St·. dP.putado · Jl;i"aristo Ferreira da 
V.·i~a, qnc jh tem tt~s~nto nP.nta camura. 

U n otlicio da cnmara municipal dn vil!f\ de 
S. S·llvadot· do~ Ca.mpos dos Goitacltzes, felici
tando a esta cam•Lra pela sua rPunião em srgunda 
l•Jgislatu•·a.- Foi recebida com esppcial agrado. 

Ontro~ da camnra municip:1l da villa de S. Fran
cisco Xllvier de Itaguahy, remettendo as posturas 
qtte organi~ou como lltJCes~arias e a<l11quadas ao 
seu município.- Foi remettido á conuni~são es
pecial dA.~ camara.s municipaes. 

Urn officio •lo Sr. Caetano Maria Lopes Gama 
eleito dilputado pela província de G .. yaz, remet
tendo duas attestnções de profe::;~ot•es q"e com• 
proviio 11 enf<!rrnidade que actualmeutil suffre. e 
que o tem impedido de vir tomar assento.- Foi 
á cnmmiss:io de poderes. 

Um requerimento de Manoel José Alve.s da 
F,lllseca thesoureiro da intendencia geral. da t~o
licia, solicitando o •1efel'imento de um requllri
mentil que off~recêra na sessão passada, e. que 
fóra rmnettido á commissão de faz.,nda. -Foi 
ã commissão de fazenda a que estiver affecto este 
negocio. 

Hm t•equet·imento de Eleuterio Delfim da Silva. 
-Foi ã cvmmissíio de pet'ições para lhe dar 
destino. · 

o s~. Pt;;PU'rA.DO PAULA DE ÁLntlQUERQUE oífe. 
receu uma memoria sobra alguma~ das principaes 
providencias que !le devem tomar desde jt\, a bem 
de facilitt!r a pratica da administração jndichrh. 
-Foi rocebiçia com especial agrado. 
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A commissito clB commercio, ngricultura e artes, 

ofl'erocr.u redij:tidns pnrn 3• diHcnssiio as emendas 
Bll proi•:cto vin•IO do . senndo sobre os inventorfls. 
-Forno a imprimir . 

O Sn. 1<> i:!r::cnETAlllO passou a ler os seguintes 
pareceres : · 

" A commiss!io de poderes vio o uiploma do 
Sr. José CtJZario de Miranda Ribeiro, dBputado 
eloit!l pela província t.le Min tis Geraes, o o achnu 
conftJrme com n actn c e•ta com a l oi; o pnr· 
tunto é de parecer que o uito Sr .. depuLudo [JÓde 
tomar assento . 

,, Paço da cnmara dos deputados, 22 ela Mnio 
de 1830.- J . M. 4rJ ,..Jlcncal',- E1·nesto Fe1'1•eíra 
F1·ança.- D . ... 1. Feí.fó; '' 

Foi npprnvndo. . . . 
<< A commissão . de justiça civi_l n qu&.m .fo1 

presentll o requerimento . dos offiCJacs de JUStiÇa 
civil e ecclesiaatica dll provincil~ de S. Paulo, em 
que pedem angrnento de seus r.molumentos, é t.le 
parecer que por uma lei ~;era~ é que se deve 
provid&netar n semelhante r~~pe!tc. . 

« Paço da. eamara dos d .. putarln_s; 21 t.le i.\l!lto 
de 18fJO. -Muni; Ban·eto . -Patm..- Almetda 
To,•res. » 

Foi app1·ovado. 
Ó Sn. PRESIDEN'rE convidou aos Sr~. secretaries, 

e não se achnudo ·presente o Sr. Mendes Via11na 
ao Sr. Lniz Cavulcanti como Hupplente, para nn 
fôrma do re,::imento ·· intr"d uzir••m no saltio no 
Sr. José Cesario dP. Miranda Ribeiro, dPputado 
pela província de Minus Gllraes; e entrando no 
saliiu prestou juramento . P. tomou ~ss .. nto. 

Entrou no saliio o ::ir. Mendes V1anna e tomou 
assento. . 

Seguio.se a leiturR de seguinte pareee1: : . 
" J!:nydio da Cn,ttl Alvarenga, propr1etnrto ":' 

província de Piauhy, em Novembru de 1827 qne1· 
xou·se a esta augusta camnra dó bar~o .da Parnn· 
l1yba, então prerlldenle duquelln provmcta, hav~l ·o 
mandado prent!er sem culpa formada ~m uma 
masmorra tão estreita que- apenas nrlrn1ttc uma 
pessoa, e onde se via ob~·igado n f.•ze.'· todos o~ 
neto~ que a. naturP.za intperwsamente eluge, e unde 
Sll conservava ha 2 annos incommunicavel, np~zar 
elas. providencias dadas pela rP.lnção elo dis~ríct•) 
que o mesmo pro>si•lento P.mbarnçllV<t. 

«Os docnmento~juntos provfio que o supp~ic_ante 
foi pr~s!l P'•r ordem do presidente, e qno o rnmlstro 
e HecrP.t••rio do P.Slnrlo dnqucllo tornpn lhe .res. 
p?ndera que Sua Mngeslado . appl'ovnvn que se 
procedeRs>e contrn os p"•.·turbndores da or.dem pu: 
blicn, uma \'CZ q!le em t••es · ca:;us se guardem 
ng formalidades da !t1i, o sdüo os róos proces· 
lindos em 8(JII8 respectiv<'s juizos, e o ministl•o·· que 
lho auccedeu resp•Jnde n camurn que mand.a v a 
lnformnr o ouviúor . r,lr1 çonuu·cn ~obt·e os . motiVO:! 
da prisi'io, e o estado d•? prucesso p~ra dur na 
futura s.essão os eschuec1mentJS pcdi••OS :. q.a·tndo 
nqu~lle presidente declarava haver prend1~o ao 
snpp\icanto por ter feito um.reque~lment? mdul· 
tanta á junta . da fazen•la, cuJa cõp1a env1ava. 

« A com missão vê com horror a indif_l'ereuçn e 
insensibilidade com q11e os ministros ap01ando as 
arbi~rariedad .e de s~u.s !lgeiJtes , olhao para a 
desgraça dos cidadãos braziiP.ir .. s, usando de pro· 
videncius . paliativas, d!! informaçõ.,s e orde~s 
equivocas, que· só tendem a prolongar o. soffn• 
menta dessas .infelizes victimas do despotismo, e 
por isso é de parecer que se remetta ao goyerno 
o requerimento do suppliça_nte, pat·a que se 1ml?o· 
nha fim a tantas nrbitranedadtls ~e com efi'e1to 
tôm sido praticadas, e . que sQ faça respon•ave\ o 
autor dellas; participando a eªtl!o c~mar~ o·resul· 
tado final dllste negocio, plll'& P!'9V!clenclar-se na 
fórma d" constituição. 

<< Paço ua éamarn. elos deputndos, .21 de 1\biP 
di! 1830.- D. A. Feijó, - J. !tl. de Alerzcm·. -
E•·nesto . lt'el'l'eil'a · Fl'ança. ,, · 

O Sn. Hor.LANDA CAvAr.c.l:>~Tz:- Opponho·me ao 
parecer unicarnen to pela fórma. · 

o Sx·. :F o l;j ó; -Se hn opposiçi'io cu· pe'iO a ur~ 
gcmcia, pois este homem jn requereu a esta camara; 
ê a r::unara mandou .i:tf•>rmar ao govtlrno, ·. têm 
havido paliac;õcs , entretanto elle est{~ preso .. e 
aincla huvomos adia!' este rírg,,cio unicamente p~r 
r .. rma!i.lndcs ? Ent:to melhor é que as partes IIUO 
fac·rt,, queixas a esta camnrn. 

Em con~cquencia, pedida e vencidn a urgencia, 
r.ntr<m em discu~são o parecer da eommissão. 

O Sl". I·InlUtnda. Ou.vo.lo;•;n'l:l.:-0 Sr. AO· 
cretario faça o favo1· de ler o resultado on o final 
do parece1·. (Leu·se.) Eu me cnnformo com o pa· 
recer, mas niio com n fórma. Não se deve dizer 
-rcm•:tta·sa no :::overno etc.- é necessario termos 
mai:~ attenç:io nesta-. maneiras. e ~e nós fazemos 
isto com o :::overno, o governo amanhfi faz o mesmo 
comnosco. i!:Lt quero qn•J se recomm~nda este assum· 
pt·• ao govc1·n•l embora RP. di~;••;« desejando a CRJ!Iara. 
sabnr do rP.sultado. 11 Ha rnu1tas cousas qne nao se 
fazem da fórmn fJUe devenJ ser feita.s. Julgo por
tnnto que e1o ve1. da palavr'' << remet.ta no governo,, 
diga-seu recommeude-se este negocio ao govf:rno.ll 

o Sr. L in o Cou.tinho:-Eu não duvido que 
em lugar de 1·emetta, vá n pa:l~vra-recommenda 
- mostm·se qnP. a camara e 1ntere.;s:1da. quP. o 
g"v~rno faca ar{uill ·•· O czua eu não posso deixar 
úe querer ó' que o governo ponh'' expressam!lnte 
n rosprmsabilidade no presidente · que a~sim· obrtJU. 
Por um ind1v1duo fn1.er um requerimento, por 
mnis :Utivo que seja á · junta ~e .fazenda, pôde 
o presid,nte ter preso a este 111d1V1dno tantos 
meZt>:l ?. I;t•> é uma grande prepotencin, um gra~de 
desp~>tismo e não precisa mni~ recouJmeudaçao; 
o simples facto de prender. a um homem s~ por 
'JUC r~z um roJquelimeut<l alt1vo,. é urn despotismo 
intoleravel o dt~ve• cahir a respon,;abilidade no 
pro,;id~nte ; assim é que ~.e Mo de fazer as c~uzas 
e castig,,r os crimes destes despotas. D~po~s eu 
não sei por•}ue hn de ser tach :&do ie cn mmo;;o 
lim homP.m que não poz no re,1uerime!lto S. M. 
Imperial I Eu tomára sab_el' qual a razao porque 
1,1m tt·ibun11L de c•>uferenc1as de fazenda se arroga 
esse .· tt-atalltant•l? Em · out1·as províncias, Sr. pre· 
sjdente, c:;io !ui isso; em Potrnambuco, por exemplo, 
di?.ia·se nnir·amente no requerimento.-IIlms.Srs. da 
junta etc. -Entr~~anto cu vej_o fazer-se crime a uma 
p~!S!!'-'a só por n~·· pôr o t1~ulo de- S. M. Im
periaL-E quem e cs.;e pros1dente? O Sr. secrt~· 
tarío fll<i•l o favor t.le m'o dizer. . 

O SR. SECRETAnzo:-.E' o barão daParnahyba• 
presidente da província do Piauby. 

O Sa. L r:>~ o CouTINHI):-Oh I desse. .homem · t~!fl 
app ·•recido aqui grandes consas ! ? T~lvez! Sr. pre· 
siutmtc, qtte o crime d~sto preso ~eJa un1ca!llente 
por não pôr no requer1mento o t1tulo_ de ~. M. 
!tnperinl · e 011 tomâra vel' esse requenmento, por 
diz~r-se que é mui altivo. Elle está na mesal e 
eu queria sxaminal-o para ver onde está essa 
nltivez. 

O Srt. SECRETARIO m·mclcu o requerimento ao 
illustre deput•tdo. 

o sr:-. Vasconcellos:- Eu apoio a emenda 
do Sr. deputado Hollanda Cavalcanti porque é 
conforme ao estylo desta casa. Quando apparece 
q•talquor violencin feita por um empregado pu
blico a camara recommenda ao governo o reque. 
ment:, do ofl'tltlrlido, e o governo manda proceder 
na fórma dalei. Portanto, so o presidente tiver com· 
mettido crimo e fór por elle 1:esponsavel, o governo 
mandará · procedH contra o president'tl na fó~ma 
dn lei. Por i.~so q meu voto é que .em lu,;rar dols pa· 
.lavras flnnes, ~e adapte . o que d1z o Sr. Hollanda 
Cavalcanti; o que o governo, do resultado, dô parte 
a osta cnmara. 

O Sn. P.wr,A E Souz.\: - Etl ct·oio quo ni.io pre-
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cisa ir emenda á mesa, basta votrn·-se, salva n 
rerlnccão. . 
Posto . {~ votnçiio, !oi approvndo o parecer, salva 

a retlncçiio, pam dizer·- sc quo se rccommende no 
governo em vez Je-que se remotta. 

Sej:tui:>-se a loitur'' dos seg-uintes pnrcceres: 
'' A commiss•i o de justiça civil, u quem foriio 

presentes os requerimentos ue Jusé Antonio do 
Oliveira Guimarães, Francisco Nunll.•, João Lili7. 
rle !::iiqueira Braga, em que JH<dem confirmnçõr.s de 
se~mnrias, dispcm~n de lopso de tempo, é de 
parecer quo em conformidade da resolnc;flo ulti· 
mamente tom11da, esperem O>l supplicantes pela lei 
geral das sesmtll'ins que . se ma,ndou organisa1·. 

t< Pnç0 da camarn dos deputados, 2L de Maio 
de 1830.-Muni.: Bw•,·cto. -Paim. ~Almeida 
TOI'I'eS.)) 

J.•'oi approvad•J, 
11 Examinando n commis:>iio especial n propo~ta 

do conselho geral da província de Goyaz em data 
de 27 de Jandro deste ann•l, reduzindo as Cl)uhe· 
cenças em todo o bispado á 80 T:l., quer s~>j 1to 
as confissões feitas dentro das pnrochias, quer 
fóra ddlas, diri::tidas a esln nugu:!ta Clllnara pdo 
mini$t!'O da justir;a com o otl'icio dA (; do correntP, 
ncompanhado do decrdo de . 17 de Março, pP.lo qual 
S. :M:. Imperial n!l conformidade do art. 86 da 
constituição do imperio rnand11u que prnvisoria· 
ment.e M exec!ltass~ ; é de parecer que tanto a 
l'epresentaçiio como o decreto se imprimiio p·•ra 
entrar em discussão na fôrma do art. 85 da mesma 
constituição. 

<c Piico da cllm;Jra dos (leputados, 22 de Maio 
de 1830.-Be,·na,·do Ribeiro Som·es de Sou.;a. -
Sebcútiâo .Jo Rego Ba,·,·os. " 

lt'oi approvaao . 
« Acommissão especial encarregada de exnminar · 

as propostas e represt:ntaçõ,;s dos conselhos ~eraes 
das . províncias, vio a representação que o conselho 
gerrll da província de Minas por intermcdio do 
mini:>tro do imperio ' diri~tio a esta augu4a ca· 
mnra em data de 15 de Abril do corrente nnno; 
Fobra o levantamento de umu ponte no rio Pn.· 
rahyba em o lugar por onde atravessa a estrad!l 
denominada Mathias Barboza, a mais frequentada 
que segue daquella província para esta cõrte; e 
reconhecendo a commissão com o mesmo c•mselho 
a necessidaJe da factu•·a da dita ponte, peles ím· 
mensos per1gos e . graves prejuízos que ~e \'ão 
acautelar, f:1cilitando·se no mesmo tr.mpo o tran sito 
e transportes dos generos commerciaes de uma 
A · outra província; entende que conforme o art. 2" 
da lei de 20 de Agosto de lb'28 se deve remetter a 
mencionada representação ao ministro do imperio, 
a quem comptte o. se.u . .- · def~rimentO,::J'.e~_()nJmen
dando·se-lhe que quanto nnte:J haja de a aeftrir. 

<< Paço da carnara . dos d6putadus, . 22 de · Maio 
de1830.- Bc,~na.rdo Belizal'io Soares de Sou~a.-
Sebastiao do Reao Ban·os. 11 •• 

Foi approvadu, 
cc A com missão encarregada de examinar as reprc· 

sentações das camarl;ls municipaes e dos juizes 
de . paz, vi o as q\te . a esta augusta camara cllrigio 
o município da · villa da Macc1ó da província das 
Alagõas. em dala$, uma de 22 de Março, outra de 
14 de Abril do corrente anno, nas qnae~ ~e queixa 
de varies procedimentos prnticados pelo ouvidor da 
comarca da d1ta província JoséEmygdio d(Js ::;antos 
'l'ourinho ; procedimentos que provados importão 
o mesmo que abuso de sua jurisdicção e ing<lren· 
cia nas attribuições, hoje pnvativas das camar·as 
municipaes. Pt~rsusdida a commissào de que o 
conhecimento e punição de ll:les abu!!OS nõo ó (I" 
immediata competencia desta augusta caml!,r!l, ó 
de pa1·ecer quo so remeltdo as mencionadas r~pro· 
sentações an ministro e secl'etorio de eatacio dps 
neg.>cios da jullliça, afim do que se procull•• em 
conforrnidnúe .•las lei&. 

a Paço du CIIOH1ra dos •lapuln•lnR, nnli 21•1•1 1\[ain 
de ll:i30,,....,Im•<Jliaua rlt! Satc~ll <J Ollvt!iru Cauliuf•o. 

-A?~tonio ilfm•ia ele Mow·a.- J. Corr~a Pacheco 
e Silva.,, 

Foi 11pprovado. • 
Findo o expediente passou-se á 

ORDEM DO DIA 

Continuação dn di:lcnssiio do pareCI!Í' da com
mills?io de poderes, sobre o Sr, Salvador Josó Mil· 
ciel que foi lido pelo Sr. secretario Marcellino 
de Brito. Encetou a discussão 

O Sr. Paula 4o Alrncl<la:- Sr. presi· 
dente l Varias .razões se tõm !lQUi expandido pró 
e contra o 8r. Salvador José Ma<:iel a respeito 
das questões - se elle tem ou não dado provas 
de ser inimigo ':la constituiçfiQ jgrada; se tem 
on não dado provas de ser inimij:(o da indepen· 
d ?.ncia do Brazi!-A se é ou não cidndiio brnzileiro. 
·Eu procurar~i examin•lr, p~sar essas razões e ver 
pa•·n que !aJo pende a balança, parR nssim melhor 
firmar o meu voto. . 

A la raziio que se· tem apresentado para provar 
IJIIA o Sr .Maciel niio tenLoll . estnbelec~r o abso
luti,;mo na província d•1 Rio Gran.le do Sul, é a · 
falta de papei~ que o provem, na BP.cretaria do 
imperi•J. Ma~. em lo lugar o documento, !lue 
apresentn o Sr. Sah·ador, niio é uma .certidão 
pas::mda cumpet•mtemente por aquella secretaria, 
sim uma attest.u;ii•l d<• Sr. 'José Clemente Pereira, 
que sendo seu cump!ice naquel!e crime, não podia 
attestar cont1·a elle ; em 2° lugar, ainda quando 
fu3se . um1 cerlidíio legal, de modo nenhum podia 
provar a sua innocenéia. Não exigio esta camara 

. do governo, quando se tratou do Sr. Clemente 
Pereira, os papeis que existissem nas secret11riàs 
d" estnc:!o relativas á conspiraçiio tramada contra 
a constituir;ão ? E quaes forão os que vierão .? 
Nenhuns, absolutamente nenhuns. EntretAnto todo 
o Brazil não sabe o que tramavn lo Sr. Clemente 
Pereira ? Era pn::ei!!O que elle fosse bastante estu
pido para deixar llR secretaria papeis, que ao 
mesmo tempo em que manifestassem .l crime do 
Sr. Muciel, servil'iiio tambem a provar o seu. 

A 2• prova que apre!lentou um illustre deputado 
n favO!' do Sr. Maciel, foi o que delle disse o 
Sr •. Clemente Pereira nesta camara o anno pas
;;ado.- O Sr. Clemente Per.·ira é tão. mau, di!!!Se 
oquelle honrado membro, qge os elogios por elle 
feitos á qualquer pessoa bast1lo para dHsacredi· 
tal-n, a~Rim como os .seus ditos em desabono de 
alguem são provas da .sua bondade . - Eu penso 
inteiramente o contrario neste caso; e estou per
suadido de que era precis•' que o Sr. Maciel se 

·. ti·V<>sse conduzido com muita íalt11 de moderaçã.o __ qu~ 
tivesse· manifei'tad·o·--bem impruoiente e claramente · 
os seus projectos abominaveis; que . os ch~mores 
publicas fossem fortes, para que o Sr. Clemente 
Pereira se visse na dura necessidade não só de 
o tirar daquella província, . onch, elle lhe era tão 
necessario, mas tambem . de confessar nest•1 augu~tl!o 
camnra ús motivos porque o tinha feito. I~to pois, 
bem longe de lhe ser f:LVOl·avel, é uma da:> maio· 
res provas que podião haver contra elle. 

Não existe portanto, qua?to ã p~imeira. q~~!lst!io 
rllzão alguma n favor do Sr. Mac1el. VeJamos as 
que existem cont•·a. 

A 1• é a sua conducta na occasiiio nns eleições 
dn província .do Rio Grande do Sul. Elle empregou 
a autoridade de que estava revestido, para aterrar 
e pór em coacçiio os eleitor~:! ~o collegio. da Porto 
Alegre, dll accordo com o 10d1gno presidente do 
mesmo collegio. 
Tal~ez se diga que ter uma tal conducta não é ser 

Inimigo da constituição. -Mas, meus senhores, a 
C••nstituiçíio manda que a,; eleições ~e fação em plena 
liberdade; quenJ priva os elóitores dessa liberdade 
da certo ni\o é amigu da con11titulçiio1 e que111 nílo é 
n.rnlgo 1111 cr.m.;tiLlllci\o, il r~~oui p1·ovavel que seja in i• 
miHu Lloll11. Alllm di11to nlto 11abomos nós todos quaes 
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eriio os in fumes projeclos do finado ministro e dos 
absolutlslas em gernl? Não Habemos nó!! todos que 
ell!Js c"nhece,rlo quão pe1·iguso se,ria· de~truir a con
s~ituicfio á l'OI'<;n de armns: não querendo correr o 
r1o~co de uma revolu<;lio violenta, que podiu de
Cidir . se, como tle certo havia de IIC<)Illecr,r, t:011tm 
os sr.us autores, punh!'io as suas primeiras e 
prlncipaes esperanr;us nas elei<;õe:~ t Aeaso alguP.!I'I 
1gnora n~ amea<ius, as promessas, cmfirn t•.o~.los 
os meios de ~educ~iio quo cmpl'flgtJII II<JUelle in· 
fame mínísterío pam viciar as eleír;ões, e assim 
conseguir que esta augusta camurn fosse c:om
po!:!ta de deputados indignos; de s .. rvos do poder, 
os quaes fazendo leís oppostas ·~ constituição, 
irião pouco e pouco aniquillando todas as r.ossas 
garantias e liberdades, e nssim viriiio a d•lsLI'Uir 
a conslítuíçiio pela mesm.. constit~,~íçlio? Or11; 
tendo o Sr. Maciel dado outr1is prvvas LI c ~~~r 
absolutista, não é fóra de toda n duvida qu~. 
pondo t>m coacçiio o collegio eleitoral, pela sua 

· pat'te fez o que pôde parn se realisar aquelle 
plano liberticida? · E não será elle inimigo da 
coristituiçiio ? • 

A 2• provu é a confissão do Sr. Clemente 
Pereira, de que já fnllei, e que mostrei ser uma 
das rnais fortes que podiiio existir contra elle. 

A 3• emtim é a opinião publica que aponto' o 
Sr. Maciel como um do~ principa~s agent~s dessa 
sociedade infernal que procura an'iquílar a noss:1 
indepenJencia e con::~tituição ; que procura renovar 
no Brazíl as horrívei:~ ecenas da lle::~panbn e 
de Portugal, que prucura cobrit· de proscripções 
e de cadafalsos o. solo da nossa patria. 

Estou portanto persuadido de qüe o ::ir. Maciel 
~ iniroig9 da. constituição ,ilu·ada. 

Quanto ao segundo purito, isto é, se elle foi 
ou não inimigo da . indepo;ndancia, a primeira 
prova que appnrece em s~u favor é o depoimento 
de urn honrad() membt'o desta camara e de dous se
nadvres. Mas, meus ::ir~:~., ji\um illustre deputado 
mostrou. que o l:ir. Manoel Mat·ia do Amaral, 
estando no Reconcav(), nãu podia ver . o q 11e fazia 
na .cid11de o .Sr. :b'Iací!lJ ; e portanto. de nada serve 
o seu depoim~nto. · 

Quant!l ao!l senad<~res, direi que sobre mn 
delles pezão as :mesmas .accusações que sobre o 
Sr. Macio::l ; e que se fo!lsemos a discutb· ebse 
negocio; ver-se-h ia, confonne já aisse um illustre 
deputado, que elle não só níio pôde sr.r senador, 
ma,; talvez nem cidadüo brazileiro. _ 

Não · desce1·ei n partieularid!ldes a respeito do 
segundo, direi apeuas que apezar de ser brazi
leiro naco <~ filho da Babio, apezar de ter sido 
orticial da }a linha, apezar de possuir no Recon
cavo consideraveis vropriedadt:l!, D!!nca deixou 
a cidade, e nella t!Steve até a entrada do exercito 

. pacificador. Não quero .dizer. com isto que aquelle 
~r. !oi curnão fo1 a "favor dos luzitanos; m11sjulgueL 
necessario pôr na pre~ença da cumaru e!! ta . copsi· 
deração: As attestações poL~ daquelles Sl!nllores 

.de nada servem ao Sr. Maciel ; stio att!lstaçõel! 

.graciosas que . nada provão ; são bo111wmi~s da
quelles .senhores, pOis ni\o devemos crer qq!l 
ellas sejão só prtvativas do Sr. Clemente Pcreit·u. 

A 2• prova que ofierece o Sr. Maciel é ter 
mandado a sua família para Valença. Já um 
illustfe deputado. disse que a razão dis11o poçl!a 
ser querer elle livrai-a dos riscos de umn guerra 
civil. Além desta razão existem duas bem f"rtes ; : 
14 a difticuldade de sustentlll·a na cidade . por 
.causa da falta, extraordinario · preço e pr.ssima . 
qualidade àus viveres ; 2• o querer o Sr. Madel 
tal'vez .jogar, como lá dizem, corn pâo de dous 
bicos. E~te senhor niio podia prevêr qual seria 
o . exito da guerra, e portanto é provavel que 

.quizesse reservllr para s1 uma ancora de salvação, 
qualquer que ella fosse. Se .triumphassem .os 
luzitaoos, diria elle: -Tanto ·.eu fui pela vossa 
parte que fiquei na cidade, que vos . ajudei uos 
vossos trabalhos e fadigas.- Se porém vences-

sem oR brazileiros, diria, como tem dito- tanto 
eu. ttborrecin a c:!lul!a dos pol'tuguezAs que 
mandei minha fr•milia p·•rn o Recoucnvr>.-S<lme
lllnutP. razrio, porcnnto, nnrla prova a fuvor d•1 Sr. 
Mac<el, unt<1ll lltl) é conu·uri11; pois tP.ndo elle 
podido .mundar ~na família para o Rcc<mcavo, 
podia tombem para lá ir. · 

A 3" prova tl t~r rnundado, segu11do diz, seu 
cunhadn para o Reconcavo a sentar · vraça. Mas 
jú 11m iliustre deputado mostrou qu11 o Sr. Maciel 
nenhum domínio Línha sobre elle. Demais, meus 
se1•bore~, ·não em aquellr. hom~m brazileíro, e 
brazildro nato ·? Esta razão não era mais que 
sufticíente paro. clle il' t()mar parte na glorio~a 
luta que tinhão encetado seus compatriotas? 
~eria preciso· que o Sr. Maciel o rnanda~se? 
Esta prova tan,bem, long~ de llle s~r favoravel, 
é contraproducentem. Aquelle cidadão, sendo pai
zuno, foi para o Rccuncavo sentar praça ; o Sr. 
Maciel, ll!J<:Zar dó ser milit:1r, dcixou·2e ficar 
na cidade. . 

A 4• prova que apresenta é ter pedido a U!O 
dos membros do ·g .. verno da cidade um pBssa
porto ou salvo-conducto para se t1·ansportar no 
Reconcavo. Et·a preciso que aquelle membro do 
governo fosse mentecapto pa1·a dar ao Sr. Maciel 
um papel que podia comprometter a sua liber
dade c vida, no caso de chegar ao conhecimento 
do gener11l M!ldeíra, o que podia acontecer, quer 
o Sr. Maciel, obrando de má fé, o fosse apre
senta. ao mesmo general, quer contra sua voulade 
fosse desc.:;berto, sendo elle mal succedido na 
sua .evasão, 

Demais para que procurava o Sr. :Maciel aquelle 
salv:~-conducto ? Aca~o ignorava elle que conti
nuamentll emigravão da cidade pal'a o Reconcavo 
immensas pesdoas, as qunes eráo alli recebidas 
com os braços abertos, quer . fossem brazileiros, 
quEr portuguezes, e atá mesmo alguns deste:J 
ultimas qu., tinhno servido debaixo das ordens 
do general Madeira ? Mas, meus senhores, elle 
sabi 1 muito bem o que tiuha feito na cidade, elle 
sabia muito bem que não podiiio ser occultas aos 
patriotas do Reconcavo a!! s11as maldades, o seu 
comportameutu em tudo hostil e contrario á in
dep•mdencia e interesses do ;Brazil; e por esta 
razão receiava lá chegar sem algu111a causa que 
o apadrinhasse e defendesse contra o justo re
sentimenlo dos brnzileiros. Semelhante prova 
pvrtanto, longe de lho sur fav()ravel, é . uma das 
que mais dt:põe contra elle. 

Mas diz o Sr. Salvador em 5o lugar.- Eu pro
curei K:lbir da cidade, e nunca o puJe conseguir 
por ·. causa das grandes cautel~ss tom.adns pelos 
portuguezes.- Será crivei, senhores, que ·no tempo 
em que todos · os cidadãos, não só militares, mas 
t11mbem paizanos emigl'avão da ·cidade para se 
irem alistar debaixo das bandeiras da. indepen
dencia niicióírat-~· ·será. "" êri·vei·~'q'lle-~ . tempo-&Rl· . .• 
quo niio ~ó homens, mas· até menino~, o . mesmo 
sexo feminino tímido e . fraco pot· sua natureza; 
sahiiio d.1 cidade para não encararem todos os 
dias . nos oppressores da patria ; o Sr. Salvador, 
rnilitnr, homem !orte . o · robusto, o niio pôdt~ 
fazer ? Será cri vel isto ? 

Mas diz mn ltont·ado deputad•l que. o deCt~nde, 
elle estava ha muito tempo na ;Bahia, tmha mtdtaa 
reln~õas era muito conhecido no palz, o po·r 
isso lhe devit1 ser muito mais custoso evadlr-aA. 
Eu penso inteiramente o contrario. Por · Isso 
mesmo· que elle P.~lava â muito tempo na Bnh,a, 
devill. melhor conhocer todas a:t estradas e caml· 
nhos, por isso mesmo que· tinha muitas relaçõ~s no 
paiz, lhe devia . ser muito mais facil evadir-se, 
tendo muitas pessoas conhecidas que o . anxi
ü~$~em nesse projecto. Demais sua famili11o estl!-va 
M Reconcavo; segundo elle mesmo eonfe$SB ; 
ell11 podia proporcionar-lhe os meios necessarjos 
par~ isso. 

Ern 6o lugar disse .o mesmo illustre deputado, 
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que níncla qmmdo llSlívcssB provado que o Sr. 
l'vlncíel tính:l trnbn!l-uuio uns linhas do g;ll ;eral 
MndP.ira, i~to n:io devin ser julgndo cl'imc; ;Jor· 
quo elle tiulut sido rnnndado pelo governo mn com
mis:<:!o ptor·a " Bnhiu, " que comu militar uíw 
podia deíxn1· de obndecllr á~ nr•JI,ms do general. 
Eu quízera que o illnstre JQputndo rue c.Jiss,•ssiJ 
de q•1e governo fallou : se do ,porLuguez ? Entn 
ó a maio•· prova de que nquelle ho111ol111 servio 
contra a indepcndencia. So do braziiP.iro ? Como 
podin P.ste dfH• commiss:io no Sr. i\Tnci(, L pnr.t 
servir no gener~l i11imigo que procurava des. 
trnil·O '? 

Allega em 7o lugílr ~er vindo para e~ta côrte. 
Mas, meus senhorP.s, em que tempo veio ella ? 
Veio n:1o só depois de torcm havido muitos com
bates parciaes, mas tambem d.,pois d!\ celo:bre 
batalha de Pirnjn, e do alnque de Itaparica. 
Dept>is da batalha ds Pir>~jiL no dia 8 dt:l No· 
vembro de lb22, 1•m que bem poucos b•·azileiros 
derrotarão completamentr. n perto de tres rnil 
portu~UP.Zes . que prctP.ndião forçar o bloqueio da 
capital, e invadir o Reconcavo. Honra u gloria 
sejão aos brazílr~iros em geral, e mui pnt'ticular
mente ao bt'iusos pernamb1r::onos que tiveriio a 
maior parte ém tíio ussignalatla victorin l Dt:lpois 
do ataque de ltapari ·11, no dia (; de Janeiro de 
1823, em que um punhado de so!Jados bisnnbos, 
de milicianos inexpP.rtos que apena~ conhec1fiu 
n guP.rra pur ouvirem dizer que ella P.xistia, 
repellinio a aggress:io .de mil e quinhentos bomr·ns 
das melhoir.s tropas lu:;itanas protrgidas por qua
renta embarcaçôe>~ armadas em guerra I Dia im
mor~al, que póz em remate n gloria do~ bahianns, 
qu& d~cidio dos destinos do1qudla pro\'incia, e 
que .r:oostrou quanto ·póde o verdadeiro nrnor da 
patria ·e da liberdade ! Sim, meu:~ senhores, o Sr. 
:Maciel sahin da Bahia r~uàndo se achava perdida 
a cu usa de Portugal ; quando o · ~~grado fogo . do 
patriotismo abrasava o:s corações de todos os 
brazileiros ; qna11dv já tremulavão á vista da 
cidad11 victoriosos os estandartes da independencia 
nacional. · 

Não existe portanto prova alguma a favor do 
Sr. Maciel quanto a este ponto; vejamos ns 
que exi~tem contra. · . · 

A. primeira é a notoriedade publica dP. ter 
S'ido :nimigo <la independencia e de t .. ,. trnbnlhn!lo 
IIOS fortificaçi:'eS JusillllrRS, notorifldndt: que COil• 
fessa a mP.sma · Hlustre com missão de podere=-: 
s~gundo, o testemunho dos Sr!l. deputnd,ls da 
B11hia e de um honrado deputado dn l?nrahyba; 
terceiro, não querer elle, podendo, ir para o 
RP.concnvo, ~ ter ficado com os luzitanos na 
cidade, npezar · de ser militar; qtiurto, o passa· 
porte, ou sal>o·c~nducto .. que, .·· como mostrei, 
prova as suas hostilidades contra e partido da 
independencia ; quinto emtim, ter sempre .. rece~. : 
bido soldo do general Madeira, ségunrlo elle 
mesmo confess•1U perante a illust•·e commissão; 
o que ba:;ta para prova•· que elle ~ra considerado 
como official rio . exercito luzitano, c de modo 
nenhum se compadece com ter sempre estado . 
como particular em sua casa, e não t~:r . tomad\1 
parte alguma na dbfesa dos portuguo:ze~, segundo 
uiz ; poi:1 isto bastaria não só para que lhe ne
~assem o soldo, mas tambem para · que o con~ 
siderassem como suspeito e inimigo. . · 
· Não resta portanto duvida alguma de que o 

·Sr. Maciel foi inimigo declarado da independen. 
cia nacional. 

Quanto . nn 3• ponto, isto ê, ser elle · ou não 
cidadão brazileiro, diz a constituição do impa
rio no ti~uhl 2• art. ()G que são cidadiios brnzi
leiros ; - Todos os .nascidos em Portugal e suas 
posse!isõe:;;, que flendo já residentes no Bra:~:il nn 
époea em que se proclumou a independencia nas 
províncias onde )labitavão, adherirüo a estn, 
expressa !JU tt~citamepte pel:t- continuação da sua 
residencia.- Allegiio QB illustres deputados que 

dr.feml r~m o Sr. Maciel, qUA eHo l'CSidia nn pl'O• 
vincia d:1 J3nhi:l quando nclla. se proclamou a 
inrlcpiJpcJomcíu. Mas, m~ud senhores, e'rn qu•J parte 
rcsi;Jia ellc ? B.esidi;! n•1 capital dr. província, 
ourJe · u;io só n:io se proclamou 11 independencia 
emquanto clle lá esteve, mns tambem onde •·esidia 
a força quo procu•·ava ~ullocar ú grito deSS!L in· 
dep•m•Jeo11:iu ; residia. no. cap1tal quP. então não 
era territoriu braziloir•J, sim uma pr .. ça, um 
cnstell" po1·tugu .. z, nmn porção do tenítr~río do 
Portu~al flllcrav"!Jil. 1111 província da B r h ia. O 
Sr . .Maciel n1io a(.lherírl á indopendGnwL. expres· 
~ame11te se Jeclaro'lt contrl\ ella, servin .Jo c<l'm 
tos Rens ini111igoli : Nã-o adherio tr~citamente pela 
coutinuac;i'io da sua resiàlli)Cill, porqlle sal! i o da 
cid•rde da Balria ant"s df) nel)a ~;e proclamar a 
indcpen•lenci:o, e v:cio . pari! 9 Itio ue ,Jant:iro, 
ond•l ella j{, a muito tempo se havia p1·nclamado. 
Não se dá p.ortanto a f>w()r de.lle a allhesüo e 
residcncin que a c"nstituiçào oxíge. 

·Em s~gu11do lugar disse mn illustre deputado,· 
que tambo,m defende . o Sr. M•1ciel.,.- que são 
ddnd:lo~ brazileirns iodos os quf,l ef!tnvão no 
Brazíl . quando se proclamou a intlependencia.
.Não gastarú o tempo em rofuta1· S<Jruelhante 
sb,.urdo; lembrarei unicamentll ao íllustre depu-

. tado ·qur, adrr.ittindo·se uma tal propo;;içii9, !leria 
tambt:m cidadão brazileiro o nresmo general Ma·· 
de ira. 

Em 3° lngar disse outro honrado deputado ..... 
que se devi ao con:~iderar como taes todos aqMlles 
portugur,zes que tinhão feito serviço;; ao estado, e 
q!1e haviáo por lo~tgo t!lonpo l'esidído no ~~azil, 
amda que estivessem fora. delle quando se pro· 
cla.mou a indepeudencia.- A isto rcsp.ondere.i 
umcnmerote; qne ·a constituição não concede ·o 

· dirdto di! cidadiio ao:; que se achiio em se· 
melhantes circumstancias, e que nós não pode:noa 
coucedt>r o que . a coustituh;:io . nega. 

Em 4• lugar allega "Sr. Macitll ter jurado a 
constituiçârr; ma;; esta não diz que nquelle es· 
trangdro que a jurar, gose dos .direitos de cid~od1i0. 

Em 5° lugar nllega ter sido empregado pul>iico. 
Mas, meus senhores, isto taml>em o · uão constitue 
cidadiiu, porque a constituição o · niio det·~rmitoa. 
Demais será esta a prímdra voz que vemos o 
~overno P.nlfll'egar estr·:mgeiros e até . inimigos do 
Brazil ? Será e~ta . :r primeira vez que vemos o 
g .. verno com vistas sinistras e crirninosn,; infringir 
todas ns leis, violar a,; mnis sngratlns disposições 
do nosso pacto social? O ter. sido cmpreg·rdo 
publ!co, L~m louge de ser favoravcl ao ~r. 1.\Ia
ciel, veio augmentar ainda mais os justo>~ mo· 
ti \'OS de execraç1io que lhe têm todos O>~ bons 
brazileiros, veio fnzer· lhes ver que Bquelle mesmo 
que .tiuha sido inimigo da independencia, é tam· 
bem ini111igo da .<:onstituiçiio jurad•l. 
~huma raz1io port11trto . existt~ a favor do Sr. 
!\Incit~l. Cuntl'a . cllé militiio, lD, o na,;cimento : 
2°, 11 falta de adhesão expressa á constituição ; 3° 
a falta de adbesào tacit:~ pela euntirtuaçiio da 
residencia; ; ,1G emfim o ter recebido conforme 
conr~ssou, soldo do general 1\Iadeira ; o qU:e 
prova não só que elle era recunhecido cidlldiio 
portugt1ez, mas até ciJádào · qualificado, isto é, 
coronel do exercito portuguez. 

Estâ pois demonstrado que o Sr. Maciel-é 
inimigrl da constituição jurada- inimigo da iil· 
depeudencia nacional.- c que não .é cidadão br!l
zilciro. -E l!avemos nós, senhores, nós cidadãos 
brazilairos, nós representantes· da nação, a quem 
c lia confiou . a guarda ·das suas liberdades e. di
reitos, consentir que venha profanar e~tes assen· 
tos, que venha qecidír dclS interesses e destinos 
da nuçt'io aquellll mesmo que niio só é estrangeiro 
mas a~é !il: fieçlarou abert•1mente contn\ e~ses 
·interes>~es e destii)os ? Aquelle mesmo · que em· 
pre.gou todos os 11e~s esforços para aniquillar a 
nossa iud"pendenci\l e constituição '1 O Brazil, 
senhores, tem posto em pó$ suas espel·anças ; o 
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Brazil. nos (lbserva 1 . . Mostrem~s ao Brnzil qn ll , 
se .ex!st~rn homens InJUStos e mj:(rntos que r11io 
dnvtdao ~rnvur o punl.tal lib1·rticid .L naquelle 
mesmo scw guo os abngúra, que tüo heni,.na
menta _os ncolhern ; M r.xistem pcrversoa "'quo 
procura11 pen.rlnr~r cadêas nnqnelles mesmos pnl· 
sos qu~ os t1rnrn_o dn nnda, que • ·S distinguirão 
na sc.credude : exrstem tombem verdadeiros bra· 
zileiros que sahen~ cumprir ~s seus deveres; que 
sabt:m vmgnr os m~ultos .fettqK ao seu paiz ; que 
s~bcm çom as arma!! ~a JUStlf;a, da raz<io e da 
le1 , sustentar os d~rettos sagrados da pntria. 

Voto ct;>ntra a admissão do Sr. Salvador José 
Maciel· 

O S.-. Fcrx•ciro. da Vc.iga :- Quan,Jo o 
deputado. liberal (e eu me preso muito de o ser), 
vem nqm censut·n•· o.s err~s e os abuso~ do podr,r, 
arrostando IH! snns tl'all e quCJ precisa bem pouca 
coragem. Em tudo quanto o roclein P.lle acha 
ap~io e alento _(apoiado), ns suas relações, os ;;cus 
tumgos, os OhJectos que lhe são mais caros; ns 
Q.ppl!HJSO$ cios · períodícos, n. aUI"Il popular, tudo 
quanto o cerca lhe s~rve de cstciõ; elle eleva 
a sua voz neste J'P.cinto, promptl) a encnrar sem 
medo <lS perigos. Mas quando o deputado liberal 
fund!!-ndn·s~ 1!-Pf!Jl:lS em sua cnnsciench, vem pr•l· 
nunctnr-se de um . m .. do que nno é popular, entiio 
tudo lhe falta e: s~ volta contra ello : cs mesmns 
elementos ·que em qualquer outra "occa,;iiio lhe 
servidão dto apoio, o abnndoniio, e não têm por 
si senão n sua convicção. E' ncqncentrando-se 
em ai {lroprio, c cnm todas a,; for~as rJ., sun alma 
que elle deve sustttntar a causa un que entende 
s.er justiça e verdade, e vem sucrificar a I~OPU· 
lariiladc de utu dia ao jui2:o írio e mai:~ imparcial 
do fut11ro. . 

·Tal é n po!<i cão em que i'u me acho, ha!ltautes 
lutas tem so:ITrido a minha nlma. N<:nbum tno· 
tivo pessoal me leva a sustentar a causa do 
homP.m de qu l! m se truta, nf!m eu defendo aqui 
a l:)alvador José Maciel, defendo a lei, e ,;ua 
gern1ina iutelligeneia, tenho prcsenln o nrtig,., da 
constitui.,;ão, só rd!a é qut-m rne diri~c:. TrnLn·se 
de saber se n Sr. Sul vador Jnsú Maciel ó llrazi· 
leirq ; para isto, ~e no tempo em que esteve · thl. 
Bahia, depois de proclnmnun n indupcndcncin no 
Reconcavu, cllc hostilisou n nussa causa. 

Tocarei :10 depois na outm nccusa,,;., do h11ver 
queridt;> proclamar o absolutismo. ·vamos vot· 
qunes sàCJ as imputações quo se fazem :w Sr. 
~ai vad"r Josá l\Iaciel, pMque eu niio tratarei d,J 
fact .. s que ; c passar:io anteriores {L indep~ndencin: 
n. con8tituição Jançoll um véo sobre ell<Js. c .. mo 
brazillliro e como paLriota dóe-mo v.~r ·assc:nt·•r 
aqui um homem que nos dias de FP.vereiro fui 
visto ao Indo tio gr.net·nl portu:;:uez l\Jndeira .. ..• 
(0 81·. depi~taào ·cõ1""fliftUou o seu tlíscw·:~:o, mas 
com tal 1lelocidar;le que o tachyg1·apho mio pücle 
acompanhal·o.) 

o Sr. p,l.ul<.l. c Souza. :-Sr. presidente, 
ha certlls que$tões que talvez pela sua gravidadA, 
fo1zem com q .~e se . recêe entrar nellas, e a que 
hoje se . discute. é uma daqutlllns sobre que eu de
sejava . guard11r o silencio ; mas· ten<io jiÍ por 
vezes nesta c.a$!'1. lln~rado em discuss:io para com 
b.ate1· princípios que me parecião perigoso::!, julgo 
de necessidade tomar tambem parte em uma que 
tiio funestas· consequencias pôde ter : e eis uni
camente a razão porque fallo. 

Quando não fóra . sufficiente pimJ: conhecer·lle 
a gravidade da questão que ora se agita o fogo 
com que tem sido discutida, bastt'lra certnmente 
retlectir que se trnta de admittir ou excluir um 
membro da .representação nacional, . um membro 
em qu~'m se vé falta !le naciOnalidade, f11lta do 
elegibilidade, e falta de elegibilidade uiio só por 
não se1· cidadão brazilciro, ma~ quando o fos~o. 
por não ter direito ;a ser deputado, visto haver 
na época de nossn revolução combatido a inde-

TOli!O 1. 

prmclcncia em uma provincin do imperio quo ·é 
a rjuo mais seoll'r'eu para libertn1··sc do jugo po1·· 
tuguez i o isto fnr. cQr!l quo todns os que ternos 
t~omnrl.o parto · nn:iLa quc:;tüo niio a possamos 
f!rscntn· . do . ~angtw·friu, porquanto impossível 
é f ozr.l-o , quando se tt·atn do um horn6m quo ao 

. mcnoos ~uspf:itn·Hi: i<•r f~:ito mal aos hrazileíros ·; 
e daqut p1:ovérn n . nece~si,ladc de maior círcum· 
spl!cc;fio nos nossos clr.bptr.s ; por ':ue P.mfim ó pre· 
c1so sustP.ntar o cnrao:te1· c o Ju,.ar dP. deputado · 
o. dignidade e lvmr~.L d~ çamnra." ' 

.Mas, comqunnto eu .conheç~ que 6 indispen· 
snv~l conservnr essa st~udn ctrcumspec:1;ão, esse 
sangue frio que tanto nos convém, não posso 
t·esistil· ao rescntimep~o que esta discussão em 
mirn excitn : e talv1:Z c;ste rn~,mo resentimento 

. concorra pam decidit··me n votar .pela admissão 
elo Sr. S. J. i\tlaciel; porquanto nf10 quero que 
j6maís S1~ diga .de mim ql!ll paixões particulares . 
me c:egarao a po1nto de ruo ft~zerem violar n con-. 
stituic;iio : paixõeK parLicl!ht·t~s niio devt!m entrar 
nesta casa ; paixões particulares -n:lo 1lr.vem já
mais i~fiuirna opíniitO 110 l<'gi:Jador. Tenho por 
con!l~q~encia jíL dito n !uinha opini:1" que é pela 
admt;;sao, agora pnssnret a (·Xpór os motivos quo 
a isso me determintio. 
Nin~uem duvida que a cnmara t~m o diJ•,)ilo 

de ex1;luir do seu seio o elcrto que niin t~m .os 
quesitos que i, constitniç:lo ma!·ca: portanto se 
o Sr. ~Iaciel niio tem ess~s quesit··~, de certo 
não pódiJ ·ser aJmittido a tcmwr asscuto nesta 
casa. Um destes quesitos marca~los ptJla consti· 
tuiçiio, e que se contesta RI) Sr. Salvador •José 
Maciel é- ser cicladii<• brazileiro. -Alguns se
nhores :endo querido p.ro-;ar que o Sr. j.\1aciel 
é 1:strangeiro, mostriio que elle não adherio ex
pressamente á nossa iodependencin, mas ao menos 
mo uão lembriio, uiio mosLnln que · 1111.., · adherio 
tacit::m•mte <\ ella. E como é que a constittüção 
reconht>cc c,s portuguczes ciuml:ios brazileiros? 
Pdo act" ·11n nuhertrlltn expressa ou tacitament~> 

. {t nossa inoiPpen,.lr. .. cia, c,nt.inuando a ro?sídir 
n.r Brazil d .. p .. is dtl ·r>n>clnnullln e !la. ()Sr .• Maciel 
coutiront~n n residir n" Brazil, logo, annuio taci· 
tamonte. Mns rcspon.le. se que <lnl mísie• qu,e 
c:lle ccmtinu:tsse a t"I)Sidir na mesma provil!crn; 
P. i,.;te •i o q11o1 alguns Sr;;, deputado!'~ Lêm mos
irnd•• qnc mio exig•} a constituiçii.o. Com e1TI;lit0 
o que q11iz a lei fundamental fúi tno;;trar o m•1do 
co:no os portu:;:uezes re:>íucntes no Brazil deviii.o 
goznt· rios dírtlltns de cidadão, e enteno.len .!o·sll f\ 
constituiç:1,l <.la rnaneir;l que querem alguns orn· 
dMo·S •Jllü m,., tõm pl·ecP.Jido, uiio s<t couse"ttia 
o fim que '.!lle se prnpúz, porque . muitos P•~rtu
guezes re:>icl.:nte,; no Bmzil que estaviio ausent!:s 
de suas pr.wincins, vinhiio> a perder,, .-!irei to de 

. cid;Jdlios. Portanto osse homem, qQ.e ~ . verdnde, 
-··não aolho:rio expre::;srAmeH.t•l" á indeponclencia, mas 

fel-o tacitamente continuando a residir no Brazil, 
11ii0 perdeu na . mente da constituição, o direito 
de cidad:lu. Pm·a provar·i!o n contrario, era pre
ciso qlle se mo~trasse qllc elle fez a~tos hostis, 
e posto qne aqui se notou que o S1·. Maciel 
recebeu liloldo do lVfadeira, a isso já se respondeu 
que corno militar niio podia deixar de perceber 
aquelle soldo : além de que, obrando! de outra 
maneira, t••rnava-se suspeito ao general portu
guez. Ddmnis outras pessoas, alguma:~ das quae:~ 
até membro desta cam:trn, receberão com o Sr. 1\l[a
('iel, soldo do Madeira; o quo certamente niio . 
prova que elles fizessem nctoR hosti:i : por con
sequencia nlio vej•• que falleçüo a este homem as 
condiçõt.s que exige a constituição para ser cida; 
diio brazíleiro, porque não vejo uma . razão, um 
motivo qu,e pruve que niio ndht!rio tncitamente 
á ílnlependencin. Tem·!\e feito uu1a resenh« de 
supposições para mostrar po1·que veio elle para 
o .Rio de Janeiro i mas . tudo isto prova que alie 
adherio tacitamente n nossa causa, e não p1·ova 
que niio adherio. E poderemos· nós, senhores, 

2G 
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nrgnmcnlnr por snpposic;õos? Então todas nf! 
nos!'ns rnzi.ios poneríiio ser intorpt·ctnllns p·)r outr•1 
modo. 

Di~SI!·~o mnis qno o homrm1 qnc R•l lll'Ctcnrlr, 
.(,xclnír, já orn inimíg•J cl•í Drn;(il qunudo no tlin 
IS .•.. o vimos com o l\ladeím ; mas tnmbcm n 
isto so replicou quo fStiJo, por· as;im dizer·, am· 
níst!ldos púla couslitnição todos '"' f,1itos att~ a 
P.poca cln índepcndÍ'ncin '' ncclnmnçíio elo impr.río. 
Essa époc11 ele Cjllf) se falln, ó amoccdr.nte á da 
jndl'pel)dfmcin : .~stn foi prnclnmada Prn pnrtPS 
do imp.-•J'ÍO 1:0 din 12 do Ontubrn, o 110 R·~•:oucnvc, 
da Bahia em D··zernl)l'o; n o SI'. MaciC'l snhio 
destn cidadtl p11rn o :Rio a() de Jnneí1·n sc:guinte, 
parece porlnrttrJ quo estn I10ml'm cstr1 11à letra 
dn constítuíçiio, H qnc adherío tacitllfltf!nte :í in· 
clependr.ncia coulinuando n residir no l3razil, i;;to 
é, vindo para o Rir, de Janeiro, plll' isso quo 
pttrn o RC>ccmcnvo j:í niio podiu ir. E até a.; ra· . 
zõtls qnll se nprr,scuiilo ele ,.:u,;peita dc!ba vivaci
dade de espírito. •1ur. c.Jjz.sc, rnoslrru·a neste nego· 
cio, prov:1o que el1o devi;~ adherit' {t nossa cau~a; 
porquanto u:io é pnssivd que u:n hmnnu quo 
tivesso um pouco c.lc previtlcncín, rec•!ias::e · ver 
rctrogr:1dnr :• cau~a Jo Bs'M>.íl; ~ú alguus portu . 
ll'nezes ígnorantés f'\llC lHIVi:io nas tavertnl:i elo 
Brnzi! podcrí :io de tal pes·suadit·-se. 

·~Ins, conlinua·!H~, hll su~peilns, etc. Entiió se 
vamos cnrn o tcrrive:l !'ystema do: suspeitas, nada 
se faz. Qnr.m pb,Jc aflirmar uma cOIH·n por sus· 
}leílns? Entno l'iiO ha segurnnç·• no estado; nin· 
guem est:\ no abrigo ele uma imputac;iio, se:mpre 
seremos vict:mas de suspr~itns IH:ste ou naqnr.lle 
sentido, e como ~e cc.stumr& llfJUi ap~wllar. direi 
que tc1dll> sido vigíntio pelo JIOder ; têm hnvíuo 
denuncia!õ a meu respeitn :10. p:overno centrnl : c 
quen• subo se ainda hoje eu sott suspeito? i:\Ial 
de mim se a suspdta 1izesse direito ! 

PnfSO á segunda arguiçiío que S•l {"7. ao Sr. 
Macif:l, que é iuimigo dn causa do 13razil. E 
principiarei dizr:nrlv que niio Vt·ju na coastitui~'ão 
que para sEr <1eputnclo ~o c xíja niio ser iuimí~:o 
do. cnl'\Sil. do Bt•azíl. E,.,ta cont.liçüo é da cs~encia 
elo foysterr.a : c touos sabemos qua no ~yst..:t11a 
l'eprCJ':lentativo cs poderes se contmbnlançiio, e 
sustent\\o uns aos outro$, para ue sua hannouia 
resnltat• n or<lem. O poder de escollwr n:io com
pete {L comnrn, sr,nüo no cc.rpo c!dtoml; t:stc1 
cont!ic;iio é inlu:rente ao pacto soc:ial. O conhe
cimento () l!t<nt.,nçn das flUR!idndes do .cnndit!nto 
pcrtC>ncc n qucm dc·ge, nli{r:; \'lnha a se1· o pode1· 
Jluhlicn (·lltrf'gnc H:t:4 mitOS úos •lepulntli)S; o 
rJllf> nilo de\' lt ~c1·; ur.m ú possível quo um tnl 
jui?.o . so .fnça privnti\'o dn c:<lllllra, pc;r qu,, qunndo 
a HHI mui.win obrasse cn• sentido minlstcrinl, 
veri:w·,os. -. -é~cluir• re-o--tlt-!~l<~e tdn ngra .. 
da> se no poder; c é vcrdadé que tanto é dA. nttri- . 
huiçiío do corpo elt:Horal conhecer das qualiJalles 
do eleito CJIHl n lei additim que se juntou á 
legislação, C]ttiz que as qucstü.:s do suborno . etc;, 
fo~sem dcciditlas po1· elP.itores. Ot'!l, os eleitores 
niio julgarão que este homem fosse suspeito; 
votarão nelle sem que hottve~se questão alguma 
a respeito do ser adherente á causa do Brazil : 
por consequench interpuzerão o seu juizo ares
peito desta condição ; lugo, não póde a camat·a 
dos deputad•)S ter juízo definitivo, porque nada 
houve no col!egio eleitoral ; e por este lado a 
questiio niio entra nn nossa alçada. 

Tem·se all.:gndo o § 14 cap. (.io da lei dns C'lci· 
ções, · que diz que uiio da\·em te1· os eleitos ll 
menor sombra de suspeitas de scrt-m coutrnrios 
á causa do Brazil, lJ(·m como requer bastantes 
conhecimentos o virtuiles, o qtte prova que isto 
é uma condição essencial no systllma .rQpl'esen· 
tativo, e bem so Yà que é necos$~riamcnte uma 
recommenrlac;ão aos eleitores. assim como existem 
recommendac;ües sobro outras cousas, como c!ln· 
mar tropa etc. Portanto Rendo o collegio o juiz 
desta materia, tPndo·n julgado cldlnitiVIllll(lllte 

Rem haver qnost1io, an~aa-so I'JUC nós não podo. 
mos interpôr jttizcr nl!lUm, porque este juízo ó 
prívntivo dos eleitor'J!l. 

Vejo qui) se Ul'gumnntn com a legi!llatura pa~
sncln, c etl po•lr.ritl respon,lc:r como v1rios Sra. 
deputadoR IJUO Jizr.m IJUO 110 niio importão com 
os exomplos Je;rsn legislntul·a. bom que um dos 
que isto disse, ac,,rreta agora o ex11mplo della 
corno precedente. Mnd fJtt q110 não digo quo mo 
não importa cCJm n legi:;lnttua pas3arln, respon· 
dC)J'cJi quo uesse nbsolutistn de Taubaté não havia 
su~peitas : ello f11z uml\ oroclamação, uma rebel· 
liiio contm o estado, convidou a;; camaras sobro 
qud tinh~ inftuench n derl'ibnrHm a constítuit;iio, 
e ntó os que o ab3olverào reconhecerão que e!le 
fizera isto.,. mas. desculpflrlio-lha as intenções. 
Portantf) o fact.l de Jtznha niio póde servir, por
gne este ab3olutista tinha deixado de ser cidadíio 
bruzileiro, pol' isso que quiz derribar a consti· 
tuição uo estaclo. . 

Om; isto não so pótle dizer do Sr. Maciel, e 
júntnis o poderei julj:(nr inimigo .do Brazil setn 
ter folctns pat·n ís~o. O que eu jul::;o o\ quo elle · 
ó incapaz d•1 sustentar os direitos do Brazíl, mas 
nfio iuímígn do systemn; e este juizo que faço 
d•!lle, f;tço·o tami.Jom de muita gente, e de algun3 
qt111 estão seutarJos .nefta casl!. Perdoe·se-me fallar 
assim ; se eu fora eleitor, não nomeãra muitos 
clepntndos qu'e aqui ile achã•), assim como estou 
certo qnc tambem elles me n1io no•11eavão a mim. 
Eu nunca soube quo o Se. Maci~l !o!,!ªe inimigo 
do Brazil; sómente ouvi díz,~r que um deputado, 
então ministro do imperio, dissera nesta casa que 
havia suspeitas de que elle fosse absolutista, e 
que ·a havia 1·emovido ; ma.s isto n.iiP faz peso, 
porquo já se mostrou que o ministro queria fugir 
ás . impntações que so lhe fazião, nem o dito de 
um só homem poâia decidir, muito mais dizendo 
quo havia suspeitas. . . ,. 

Sr. presidenttl, coino rlesejo obrar de modo que 
.niio possa ser taxil.do · elo macular a constituição 
do C:'.t'ldo, por isso tenho motivndo o meu voto 
provnndo, parece-me, q\;e o Sr. Maciel é cidadão 
br;.~:~:ileiro pela letra dn cnnstitnição, e outrosim 
qtle ó privntivo d·•s cullegics eleitoraes conhecer 
~las condições que dP.ve ter o el~~ivel; c que 
urna vez que houvtJ juiz,, definitivo, níiO póde para 
nós rcwerter c>ssa alc;ada. 

Peço agom á cnmn1·a que reflicta que o Bt·azil 
tem nella fitos o,; olhos desde a sua primeiru 
SPssii~; e quo nós niio . temos perdido por falta de 
enr::rg1a .. 
· r\ legislatut·n passada, embora se . diga que 

acabou com a:l húniens honrados, mo<~trou sem· 
pre muita energia; nunca deu tributos, nunca 
se· nbai~ou nn pod"t'; fez mais do . . que .. delln se 

· podia esperar; espreitou - as occasiões ·em . que 
pó do fazer algum bem e é a ella que ·se deve 
o Brnzil de l~;JO. ar.flictamos o que era a nossa 
patria em S:'lv c b27, e então veremos que . os 
passadõs legisladores niio merecem ser tão in· 
Cl'epados; se ÍL'Uquenrão a tantos de Junho, 
clcscttlpemol·os ; os humens nem sempre podem 
ser l1eróes. 

Aio g·1lerias alulhL<das de homens vendidos ao 
podet·, os rnanejus do ministerio ptlra aterrar 
os membros •i•• camaro, desculpiio de alguma 
sorte es~a quebra de coragem e isto tanto mais . 
quanto se a le~;islatura frnquoou, não se votou 
ao poder. FOl'LiO os passados legisladores que pre· 
pararão esse esplondor a que nosso paiz promette 
chegat· em poucos annos, e .oxalá quo o . Brazil 
de tl3•.l apresente uma p1·ogressão de Hiberdade 
como o de &lO comparado com o do 826. Não 
temamos ser tachauo:> <Je seJ."vis, do eicravos 
pelos verdadeiros patriotas, tJelos amigos. dll na· 
çiio ; temamos sim os seus inunigos que assoalhão 
nos seus torptlS periodicos, que .a actual le
gislatura é inimiga das instituições braziloi
lt~iras. 
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E' pol'quo o B1•azil tem em nós fitos os olhos 1 podlll', e nós vemos mais nrnor ás honras, ás 

que ó preciso qua ~ajamos moderados i <JUe não grnndczns, e ás comrncndas, do que {.~, opinião pu.· 
demos· passos precipitados. Não qucrcráõ acaso blica, quo ó simplúsmentc d•l palavras, c ainda 
os amigos do poder aproveítar-Re de qunlquer não veio o tempo orn quCJ a opíníüo publír;a 
prccípítEH;ito para persuadir no povo que nos pos~a rnuít•J rno.í,; tlo qtlll cHsos attributos do 
desviamo~ da rnarchn constitucionnl 'l Ce.rtarncnto poclor. Hoje ó ainda p1·eci,;•J muito vtdor·, muita 
aeriio ellcs os quo mais se congratularàõ, so os con~tanc;éil, nmíto amor aos intcrosses da patria, 
legisladores derem um pasM qui) meret;a S•ll' a Jíberclad•) publica, para qual·~u!'lr so apresentar 
tachado do inconsidcrado. Nós sabemos como Ml cont•·a o govr,rnP, poi1> ulteriormente vem a ser per~ 
folhas servis tom querido lançar o odioso sobre srrruido,. rnas o quo a:1sirn não Jll'!lticll em um 
esta legislatura ; ellns têm espalhado qne estt\ bello uia 1{~ lho vem a commenrla, o pouco se 
cnmara é o. escoria dos exagerados; e até rnan· cmbnrac;fio com a opiniilo pnblica; pr1r cansa-
darão dizcl-o 4 Europa i cu o sei porque Ti qucncia a proposiçiio uo íllustro dep11tado po· 
alguns periodicos (lalli. Arredemos portanto n dcrii. pnssa.t"•para o flltUI'O f~liz que nos espe•·a. 
occasião de podP.rem os nossos inimigos tacharem- Nós Sl\~mnos, 8r. pro,;jJent,l, qu•l a opinião pa· 
nos de pouco zeladores da constituiçãÓ, ou antes ele blíc:a cí a voz d.; Deu8 c do leg'izlador, segundo 
violadores della. Não demo~J·Ihcs pretextos de urdi· a dr.lllnio nm p.ublí1;ista; e q110m quízer B1Jr bom 
rem novos tramas a vnr se conseguem pór em exe- !l'gislador ha do primeiN escutar n. opinião pu· 
cução os execraveis planos de 29, onde a questão blicn. 
sobre a accusação do ministro dn guerra pareceu Sr. presidente, sr.ja·mo permitlido que gene· 
otrerecer entrada vulneravel aos seus odiosos mlíso antes de cntrnr un. questão. O Jlnno do 
tramas; nós vimos as g.1lerias de então cheias 30 foi feito pela camarn. passada? Não, se11hor. 
de apaniguados do poder, intentar com a sua foi feito pdos perioclicos liberaes, pela opinião 
presença abafar em nossas conscitmcias o gl'Íto publica, que •Jeiton abaixo o mini:;terio passado, 
da justiça e da lei meno~;cabP.da, e em f.(eral, 11 se não fossem estes periodicos a opinião pu· 
posto que a assombléa em 29 se concluzio digna- blica seria vox clamantis in deserto ; e assim a 
mente, preenchendo quanto em si coube os opinião publica SllSt•mtou os poucos deputado:~ 
desejos ardentes da nação. esses. lwmens cc.nse- liberaes que na legislatu.ra. pass:lda resistíl'iiO fl 
guirão o seu fim, fazendo fraquenr n constaucia que;;tão da accusatifiO do ministro da guerra. 
de uns e animando o proposito de outros; pois Porém !lisse um Sr. dt)putarlo, ns galerias. fls 
nem todos são inflexíveis, nem todos são heroes. vezes comprimem a opinil'io do c.lepu.tarlo e o far.em 
Esse aspecto das galerias nito pôde assustar o fraquear, o que se Jeve desculpa•·, porqae os ho· 
verdadei"ro patriota firme nos seus princípios es- mcos nem ~empro podem ser horó•lS. Então 
cudados com a. lei. temos nmn. voz SfiJ:cho-Pança, outra vez D. Qui· 

Portanto é um fnçto que rxistia p1ano de xote '? o•homem que uma VllZ se propõz a de-
mudar a orde.m est~bel~cida; bem qne eu niio fender os interesse,; da sua patl'ia eleve sempre 
saiba quem erão os seus ag~ntes. Certamente ser o mesmo, o n:lo deve fraquear em circums.t.ancias 
não se tratava de derribar. de chofre. a consti· tiic> arduas ; tJ terá elle desculpil algurn:1? Fallou-se 
tuição do estado, mas de viciar a. constituição nas g:~lel'ias de então, mas todos sabem do que 
pela mesma constituíç;io, isto é, de reduzirem gente se enchr.rão, po;;t•) quil mnitos dos depu Lados 
por vi.a de uma legislatura da sua escolha o lil>eraes ficarão tranq níllo<, e sustentar1io o seu. 
nosso cocligo fundamental a. um simulacro ele voto. Hoj•J as nos~as gal·n·ias, hii.o de sempre 
constituição e estabelecer o peior do todos os respeitar todas a;; deci:>ões d<lstn. casa. 
governos, quero dizer, n govP.rno representativo o Sn. P.IULA E SILVA :- Jl:OJ tro1rxc a~ galerias 
falsificado. ·Este p~a.no nãu foi p'Jr ce1·to aban· parA desc111par a lcgislnturn passada, c i:Sto toda a 
donalio ; e senão leião-se algumas· folha~ mi- c~tmam sabe. 
nisteriaca e ver.se-ha como ainda se procura fazer 
malquistar os deputados, para talve?: t<mtar ainda O Sn. LDm CouTINHo:- As galnl'ias passadas 
a dissolução da. cama1·a, a ver li!O na. clei- não podem desculpar a sessão passtvJa, o hom~m 
ção . que depois se houver de . ra~er, stl acha amigo do seu paiz mio cedo a uma galeria, e 
mais coudescendencia nos eleitores atel'rados. provtH!O que trinta c tantos arrost·1rão a essa in· 
Mas enganiio-se: o Ba·nzil de 830 niio se p11 • t filH!nCia das galerins. 
rece com o de 826. Porém nem por isso Rerá Pa,selJlOS ao ca.Ho do Sr. Salv11·lor, quo tan~o 
prudente fazer passar o nosso paiz por algumas nos tem tom!ldo um tP.mpo precioso. Eu já disse 
convulsões ; e eis porque digo que o Brazil tem que o 81:tigo dn constitui~:io .é claro, pelas leis 
e111 nó~ fitos os olhos. Elle nii.o proci~a de netos I gm_mm_a~1enes, po~que o relatiVO cnnc<Jr~a com o 

--·ll'rcctpttndos, quel.' actos--de-mo~r:u:tns....po.aL..._J.!!.aiS 'ti~Joho. VeJamos o quo res1llta da ~~~~~pre: 
ti vos, c é necHssario que o~ deputados bra?.ilcir0 s tni;ãõ"dii1Tiil'Sl:re-·cteprrt:líi:tlY. Um· tromrrm VCI() pãra 
pr<.curem affirmar a opiuiiio para poder ensinar o Rio de Janeia·o, onde se tinha proclamado a 
ao governo a formar constitucional: mas ist.l 50 independcncin., qu.; nii:o se tinha.ainua proclamado 
se pódu obter por actos positivos, inl:ltituições e:n outra "provincÍi\. Ora, como a i-udependencia 
est .. belecidas, e portauto a camarn .Jeve encetllr não. póde ser admittida senão quando a maior 
a sua carreira por actof! uteis, e desc 11 volver 11s parte da nac;,ão a. tem proclamado, e isto segundo a. 
instituições que estão plantadas. Notemos mais opinifi.:, dos mai" abalisados publicistas. Ptlr~tunto 
que a camara franceza de821 tinha só 17 membros cu se um portuguez que tivesse vindo da Bahia 
de opiuião liberal, e 41.3 servis. os eleiiorcs no· para o Rio de Janeit·o, e depois se proclamasse 
menrí'io Benjamim Constant, e toda a legislatura va· na Bahia a inJependencia, elle achava-se lá pre· 
recia contraria a este deputado : todavia depoi$ sente·? Não : e sen1 cidadão brazileiro na fórma 
de long·\ discussão Benjamim é admittijo, porque da constituição? Creio que não ; e daqui prov.o 
a opinião da F1·ança tinha ensinado a essa camara que se segue absnrdo de interpretação que o il· 
de servis como devia marchar, não digo já lustre deputado deu. . . 
Por J. r a - o r r a v t e) d . ão Dep(JiS pas~OU·Sd a dizer que este homom adherio 

· us IÇ • senao P r po 1 IC · 0 0 P a a mlSS• · tac1·tamerlte ·, 1nas ndherir tacitamente ficando ao 
do Sr; Maciel: não abramos uma porta que .. 
serve para em outra occasiüo sermos por ella serviço d•) inimigo, é por certo novo modo de 
lançados fóra, eu, e mais· outros. adheriJ'. O illustre deputado disse que a. inde

pendencia foi proclamada em Dezembro, e que este 
o Sr. Lino Qou.tinb.o :-Sr. presidente, homem fugio em Janeiro ; mas equivoMll·S.e, por-

respondendo ao illustre deputado : quanto ás mais QtUlllto foi proclamada eUI Setembro no Reconca:\"O. 
asserções, direi que desgraçadamente o caso não Em Dez.embro foi a acclamação do imperador ; 
e como elle diz ; lloje receia-se mais atacar o po1· consequencia esto homem não adherin taci· 
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tnmcnte, cstevG com ns nrmns na mii.o ue!lde Se· níio podin. pclns instmcr.õ,Js, quo têm força da 
tembro ntó' princípios ue Janríro. Dis~•e·se qu11 hú, t"mnr assento. 
tJr~dr, valo t('r r.,cebí,lo soldo, lllrtS ou lr.nJIJrnrHí c·· 8 , •• Va,;;n f)n<1o'tt<H•: _ Tolnl·Kil falindo 
que o go1vernc llitu quíz r•:conhec,~r llrazíkíru nat'J no•s lnlcmt.os do Sr. S,Llvndor pam JlloslL•nr que 
a .Tonquím lgnncio do Li111n, purqne tiHht1. rnccbido ,.!lo devll otJtt•nr o at.tmltir tnlVl-Z t11nior consí-
soldo de Portugal, o foi 0 mni"r pr!s•J qltl.l HO .ternr;ão, toaiot• nttcnr,;ão de todas as possuas pouco 
lhe f~z, llllCZill' i.lc qutl I~Slll Cil!lllli'U tlnclUI'OU fOVOI'llV<liS. 
esse ltomeni cidnd:1o brazileiro. Ora, se est,, ltouJotu En cutondo, Sr. prcsidento, q'lle o deputado 
em tempo de paz porquoreci:l)l:u :>oidn foi excluído, quando trnlôt do votur n:'io devo consultar, não 
como e~Le outro que em ti:OifM de gur:rra est:wa <leve; uttcnd,:J" scn:io seu juramento, não deve 
a~soldnrlado pelo inimigo lw du S<H" cidadão bt·uzi- tratar snn:in sr·gundo sua coJJscieucin (az1oiaclos}; 
lcit·o 1 Tem·se dito que tl!io uevemos ~l:l" uma 113" c•111iHlltanuo a minha, vc:jo-nw na necessiJadu do 
sem!Jléa revtd~!cionada; mas, smdtorr,s, púdo llav"r vnt.at• contJ·a •l parecer da cotu::d:;·do. · N:io tra-
uma dis•:ussáo ruais legal do qnu feSta'! :Sr. pn:- tart:; drl~ qn !lidar!<:•:; morne~ ll civis do St·. Sal· 
shlent(', fugi1•:ío rdliciaes do .1\ladrJira pura o lte- v::dor .José 1\f:~ciel pedir! ser santo o cntrcta11t0 
concavu, que tinlttiiJ revista liJdos os djas. e 0 ni'io set· bwzileiro; dt>ste modo pnrecll·lllll rpal 
~··· Mncid m<ctLido e111 1:asa uiio pôú" Í!lgir · t·•·spfJu,lo a tudo qurwto se t•ml dito para mos. 
Dissll-~e quo nra muito conlwr:íd·>: ma~ St· · pre- tr:n· :sua probidad<J o cuprwj,Jadr,, de que niio 
siJente, c111 um dos P"ntos ll!IIÍ:> pr()Xituo~ C:'L~va dlll'irlo, pu~to rfUC o niir1 conheça p'essoalmente. 
o seu ~rande amigo Pelisbcrtn, c entiiu Cl!lllO llil<.l :N:io exarnínareí, ::>r. prcsid•mto, se Jbve ·ser ex-
se pude esr;r•par ~ 1 u ·L · J · t 

Vamos aos uwt:vCIS ·que ha fHlra nii.o poder sr:r pu :;o ou 11 1111 11 ' 0 aqnl a 1111la1' assento por 
s•.••· i11imig<> da •:ausa do Brazil. 

depmado, aiu!la que ci.ladf'i.u seja. E' b••gatella Em seguudo lugar, c1HliO não estou bem in-
pertur!Jar n:; l'leiçõcs ? E rnio He teuJ dito \jltC 0 teirado dll sua condu.:ta cotno emprn!Zado publico, 
miuis li.! rio tratava snlànl\damr,nte tlu d~r1 ubar o --
svstema constJtt:cionut", s<n·•·indo·sc da tllt:&llla e nã;> qno .. ro arrbcar pt•oposiçües qut: não .posso 

"' provar, julg<.l que o mr:11 vuto a~~enta ua r:on-
constituiç:io, Jll'l'.t•mdendo tet· depntadu8 da :;ua &titniçiio do imperio, (Leu a r.onstituição.) .. Na 
nll'ei,:ão '? l:strJ é facto: cabalou-se por tuun a !ninha np:niiio süo nec.:ssanas tres cuusa~ pa1•a 
parte. Dis•e POJ'CIII, elle núeo eJ·a :5nlvaúut 1'1'c:Si· s•:r cidadllo udoptivo. Primdro, e~tar no Brazil. 
dentE', J•Orqné ia de casaca"? Mas não desertvu ~egu11clo, udhcrir na província em que habitava. 
mct01de ·dos eleitor,)S '? E qua11do se trata da rc- '.l'e1·ceit·o npprovar a independencia expressa ou 
present.\çrio civil, não é um crime l•erturbnr a tacitamente. Parece-me que nenhuma úe~ta:> tres 
liberdad"! dos collegíns eleitoraes? · t · ·• ~.r · I · 1 
- St·. presidente, 11ào ordo!H"nnos nó,; por uma cll·cums ancta::~ concorr,;m no :St· ..... acte · ::inppon lO 

- incoute:;tan:l que o ::>r. Salvador nasceu em Por· 
lc·i '1llC Si.l oh:'ervas:;em .as in~truc~ues para estas tt1gal; no. opwiãu do~ todos os escriptore~ que 
Hleíçú.::;? Como cutüo se diz que não ha lei? teuho lido, toJo terl"itorío occupad•J por força 
Como cutão se frtlla <:111 justiça e em JJrnueucia, inimiga, se uca:~o tem. força, ou rr.eio doJ se dl'!· 
aconselhnuúo·s<J 'os d.:putudos que não cutuprão fe~der, se considera pert~ncendo ao:~ inimigos. 
a lei "7 Eu creio que tàv >w~rada é e constituiçã<.l (.) :::;r. 1\Iac!el re~idio na Bahia no tempo do general 
como lllll<L lei que ao depois se faz. As insLl"UC· Matleira que tinha meios para resisti!"· á f<Jrça 
<;ües dizem que niio se pódc tomar assento na b 'l · · ·· t 
carnara fXistiuJ(I a menul" sombra de snspeitn, rr~zJ ctra, e a experlencta 0 mos t·ou porque 
e este homem tem a muxin•a d!!$ scntbras de nnutos wezcs se couservon na cidade; pl)r con

seguinte nrh1 o pos.~o reconhecer segundo os meus 
suspc:itn. . t b 1 prwcipios de direito, residente DI) Brazil; poré;n 

:\fns diz-.;c, dü!;gmçndos de n.os se .es a e e~erm.9s ainda supp<mdo que residia no Brazil, aonde na 
esto preceder•to; nws para 1:sso ·~ que nos nao · · d B h' Jl · ... · .• 1 · ., 
dcv.~mos dei;xm· encher n cnmara de hvmens com provmc!a 11 a la a lt!l"lO u muepen< encta • 

1 E' !:eces.,ario qu<;! ,rtJ:.ida no Braz1l, aliás serião 
fama de absulutistns, porque quando vier a gum desuecessarias as palavras- onde habitava • .;... 
mais lilH:ral, u:io deitem fóra. Bastaria dizer.;... S811do re~identlõ no Brazil 110 

Em fim disse·:;e, ha aqui alguem que esteja ten1po em que se proclamou a independencia;-
li\'l'e cle uma suspeita'? Que n:'io tenha ~;ido Qual se1·i a hermeneutica que suppõe ociosas as 
mais ou meu os porsegui.lo Jl"r :suas opiniões·? Eu ,~:alavras na lei? 
uão afiinnei o coulrnno, tnmbeu1 teuhu :sido per~ . ,. _ 
se"uido e ctnqnBnto uiio houver um govo:rno l\I<&s, c.asse o Sr. deput-ldo, ~ntao temos um 
botiÇt~dos qua 11 tos foft.l'em.Ji ~s scr§i!LJl.\<!~e- a~s~rdo: um port~guez que salu:;se de u"!a pl"O· 
guiuos; lllas cu, cujo fado ó de ~e1· constitucional, · • '\"lllcla ·eut gue. hab!tava e que f~~se _negoctar _em_ 
conteuto·me com a minha surto. outra !Jro~lllctl_l d.:txav~ ú~ ser c1oladao brnZ_!letro, 
. Mas, Sr. presiàcnte, su~peitas do governo são rorque nao. tinha ll.S~ISt .. do â. pt·oclm_n~·-llO 4a 
muito dilferentes das suspeitas do corpu legblativo wdependenc1~a na pr?vtn.:1a .~m que re_s1d1a habt· 
porque 0 ..,.o vemo J.m de suspuitar de todo 0 ttmlmente: ~t·. prestdente, . e_ necessano aLtendel" 
bo111en1 que"'fór liberal, se elle rur liberal chuma-o que este art1go ua c.m~str~utçRo, é graça, é favor; 
ultra-liberal, se iór mouer:.~d<.l ent:lo c!Jama-o e. graças, favores e pnvll~g1os entenúem·se sempre 
lib~ral, comtudo se fór corcund~ chama.o I<Jgo lrtLorahlJt:nte. 
moderado, e por ventura o governo para tac!Jar Estas f<.lriio as regras de interpretação que 
da .suspeito a um deput,tdo tem que. co11sulta!"? ap1·etdli, e mio se f<lria ucnbnma mjustiça quando 
N'1'i0; no seu gabinete traça a. perseguição; mas s~ uis::l~sse: vüs não sois cidadão brazileiru, só 
aqtti mio acontece 1sso. D1~cute-se, lm argumentos q11em tom direito de ~er cidnuão brazileiro siio 
pró e contra, logo, niio pódu lwv.;r com!Jaração aquelles qu':l na::;ccri.\o no Brazil, e quando elle 

·entre suspeita do governo rl suspeita q nu possa trato11 de fo1rmar :;eu vacto não se uppuzerão 
ter o corpo ·legislutivo, sobre um deito que pt·e· a elle, porém os que ~1io cidadão:~ bl'llzileiros 
tende tontnr assento na camat·a. por uma graça da constituição do imperio, e 

Por consequencia errrquanto não houver uma pnra se considerar cidadt'iv b1·azileiro é porque 
lei que derogue a outra, dtJvemos o!Jcdecer ús habitava no Braz i!, para qutl es outro:> C<Strnngeiros 
instruct;Õ<l>', c não nos v.:nhão dizet· qu\l o pru- não se cousidertlssem cidudàos brazileiros. 
t.lencia não obedecer á ld. Q11e dirão. os mais O illusu·e deputado não sabe que em juris· 
tribunaes quanrlo uma. lei nãv fôr 'bo~~o? Dinio: prudencia.l:le !a~ àill"eren~a de residencia contilll.la 

· não a executamos, pot·quc a camnra dos . depu· e interrompiçla, quand<.l os autores se exprimem 
· tados não cumprio um artigo da let tal, porque pela pnlavra ~·esidt:ncin, enteudtl·Se residencilt 
n:io era bom. Portanto concluo '[l,IC o cnndid~to ainda qn11 i!lterrompida; quantia querem quo sej:\ 
nt\o é cidadão brazileiro, e aincln quand<.l o ro~::lo continua, declurtlo a palavra- c•JJJLinua -, por 
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eonsequ~ncin nfio so ent~;nde quo csto cirlndiio 
rleixou de ser brazílciro, porque niio r~sídín no 
lu~nr em que elle l:nhítavn, neste cnso n:"Lo fica 
excluid.:> pela constitu ,ciio, P.!Jnnqni enten•li) 11 r esí· 
deneín niucta QUC interrompido, porém o Sr. 1\Incid 
ndherintlo' á íno.lep~ndtmt:ia proclllmnda na nohín, 
aondH se diz quo hnbilavu , e ser considemdo 
cídaclão brazíleiro, isso n11o pó.le ser. O í!lll:ilre 
deputado diz q ne elltl u~,J . residin . na provi~t!ill 
da B rLhíu, o que cllc resLdln no H.10 de Jnne1ro. 
at.nde tinha seu assl·nto dü praça. ::i1·. pre"ídent•l, 
n11u posso ~~nteu,ler P.stn intarprdn<;iio. O Sr. Ma· 
ciel no :;crvíço dn Portugal t•Crcebendo soldo do 
g'O\'Prno portugu~z, t~r o seu assento . de praça 
nll Rio de Jan&iro . e considerar-si: re~11lente no 
Rio de Jnnc:iro, esta l'ímples exposição basta para 
fazr-r cahir ~ste argumento. 

Vamus ao ultimo r~quisito: aclbel'io expressa· 
mente á constitui<;iio? Não, p•JrquP. niio nssignou 
neto nenhum . :la independrnciLt. Nós tP.mos · con: 
fundido, adhesão expressa é a publictl declnra~iio 
verbal ou escripta perante n autor1dade comp&· 
tentC>, e este neto niio f•:z o :Sr. Salvador .Tusé 1\Iacir. l, 
por isso julgo quo nno :<n pó~e di~ .. r qu" ;•·liA 
ndher ío t.xpressamente .. Elle nao CJUIZ adhc~tr á 
índcpendencia ú<J Braztl, ~!:não qu~ndo _vw a 
cauS•t à!l P(trtugnl pouco sf'gura, e lWO set como 
se póde conceder por ísto ao SI'. :::;alvallor o 
ser cidadão brazileiro. 

Tom-se dito ·qu;; o Sr. Mnci~l foi ~mpr~gndo 
pelo miuisterio pnSSlldo. e 11U_e m~guem duvt~~rá 
se era oppt•sto ao Dr·az1l. Nao St!l ;;e era_o mmls· 
terio ou nl~um mínbtro, o que . sei e que o 
ministerio so podia funda•· no decr~to de H •le 
Janeir•l fun(!Rdo neste decreto pod1a empregai-o 
A manctal-o considerar como cidadiio do imperio. 
Teuho mostrndo em como o Sr. Salvador niio 
pôde ser . considerado ci~adiio · brnzi~éiro,. rel>lt!
vamP.nte á sua ndhesão á tndependene~a do tmperJO 
do Brazíl, e púr conseguinte não pó;le tel' nsseuto 
nesta casa. . . 

Não f111lnrei sobre a noticia do absolutismo. e 
o resultado d•' que praticou na província do Rio 
Grande do Sul, uem tambt-m su;;tentarei so~re 
este princi(lio a exclusão de dt>putado da respecttva 
cnmara, por ser desuecessnrio trata•· desta ma· 
teria. 

Niío pos!'o entender a contradicçiin do illnstre 
deputado, quando diz que nih' compete _á cn~1ara, 
mas sim aos eleitores o conhecer da rdent1dade 
da pessoa, e depois passa a ju~Lificar o ~roce· 
dlmento da camura trunsacta que repelho de 
seu seio um homem em iguaes circums.taucias. 
Se aos eleitores compete este conhectn!ento, 
este juizo como a cnmara tr·ansncta se Julgou 
autorisada .... p•l~a l'dormar .. .i.s.to, .. e como .. "! '!J.~s-. 
mo Sr. deputado que combnt~ este pnn~lpl_?, 
foi o mais fortP. propufinador contra ~ adm1ss~o 
de Chichorro? E e~tes lacto~, SL·. pres1J~ut<•, sno 
tambem posteriores ás eltlições tantu du ::ir. i\ILICiel, 
como dos 8rs. José Clemente e l)liveirn Alvares. 

').'orno a dizer, examine-se a constituiç!io, corn· 
binem-se os factos do :::\1•. Snlvad<W cqm 11 íud'l· 
Pllndencia e a . constituiç1io, e conhecer-se-ha ,que 
niià está na letra Ja constituição. Nem se con· 
sidere injustiça, porque é g_~·aça que a cnnstituiçno 
fez considerar como brnz1l"iro aquelle qne na· 
qu~lh~ époc::. estava no Brazil com as claust~la~ 
marcadas, pois quA só quem nasce_ no Br·az1l. e 
br11zileiro, e esta foi dada em razau das etr· 
cumst:lncia.s em que nos ach:avamos. : . 

Accrescentou mais o Sr. deputa~.:>;_ depois 4e 
ter approvndo o parec~r da ~ommts!lao, e qu1z . 
intimiuar·nfls com a · dt~soluçno .d11 camara, n•! 
cnso da niio se admittir . o l:ir. Salvador Jose 
M!ieiel. . . . 

Sr. presidente, se a um _braz1leu·o, Joaq utr:n 
Iguacio d!l J-lima, so póde 1mpunernente exclurr 
do direito de cidadão po1• prat1car o !~~esmo com 
o $r. 1\'Inci~:l provirá damno ·? ~~~ 1gnoro so o 

Sr. deputado se equivocou, mns que ilo que disse 
so coi1cluo o quo ucnbo do dizer, niin Ira duvida. 
J~n entendo, ::\r. prrsid•' llt~, qnn só salvaremos 
o Brnzil obl'llndo n11 con(•>I'Juí.Jndo da con:~tituíçào, 
so llindn hn mnn,lbrra~ wntm nlla, sejamo~ victi
mas por tel-a obs r?rvndo lilternlment•J . (A710tado.~.) 
Pcriguu n1 embora os c!epttt11tlns ; mns nunca pe· 
rí~Ut! a honra o dignidnda da nação. 

P11rtnnto haja o resultndo qno houver sobre esta 
clecís:io, cloclurn quo hei tio votnr contra o Sr. 
::inlva<ior ,J,lsé :Maciel. r.mq11auto ell11 mio most~nr 
que ti ciJndiio brnzileiro pot· ter ll<lllerido t·JCJta 
ou ( xpressnmento :'L independencsu do B•·aztl. 

0 Sr. LuJz Ca.,.·ntc ;tnt;l:-SI', presidente, 
o que appnt·ectl em favor deste cnndidato é o .de
p···ilueuto do ~r deput;tJ,, fllle é >Ómente de Vl~ta 
ató Af(osto úe 18·H, o dnhi pam diante é .• de 
ouvir como os outros; appRrecem atte;;ta~oes 
"'t'nciosas; toJas a:s nltcstn<;ues chamão-se grn
~insns em direit<> : não apres•!ntn juramento do 
cun"titniçiio : nlns n c•>nstituiç1io n•~<> exige 
parn ,;~1· hrnzileiro que só prestasse o JUr~t~eu
to, não inllttc · isto · nada pq,r:1 ser braztlt'lro. 
Dissn que o St·. Mnciel acons~lhou ao ge'le• 
ral :L\Iadeirn muita. cou~a. pnrn bem do ~1'1\· 
.dl, ist., prllva n granJc ·confiança que twha 
elle com o 1\ItHieira, o niio lh•1 é muito a seu 
f,,vur pnra o caso do Brazil. E~te home!n mi· 
litou sob o commnnd•> do genet'ul l\Iatle1ra, _é 
indnbitavol que olle estava recebeJ1<lo soldo, nao 
e:;;tava no cnso de quaiqunr homem pacifico que 
se con,;ervvn na Unhia, e adherio tacitamentí', e~te 
militou contra a indeplloldoncitt do Brazil, deu:a1~, 
logo qne elle aqui chegou foi p:tra a Bahia um1~ 
eStJUadra ao COn)tnaudo dtl ·lOI'tl C,!chrane, e!le 
podit1 ir . nella, ma,; não qniz, ficou aqui expres
Sillllente contra o Brazil e uada contra Pe~r. 
tugal. .· · 

A constituição bem claramente diz, que será 
reputado claramente bmzileiro· todo aquelle portu
gucz. que ~stivesso aqui no tcm~o- em CJ.ne se 
declarou a wdepeudeucia, e ndhenmo tac1ta ou 
expressamente; porém este n:1o est:í incluído neste 
artigo, pvi:S milítuu r.••ntm u indepen~lencia . e 
úbrou fnct<Js coutl'tl o Bt•tt;z;i!. N:io d1rm como JA 
disse um Sr. deputado, quo elle se retirou para 
o Rio de Janeiro, ll>')'lu de todo.JS os oppressores 
da;; províncias 

Louvores srjào !Jados ao Rio de Janeii'O pelo 
aoasulho com qde · recobe n todos os e;;tranhos 
d~ qualquer partido e opinit1o que sejiio. Um co- · 
ronel brazileiro nllto, só porquo recebnu !!Old.> 
de naç:1o estrnnhll não pótle s~i· brazilt:liro, niio 
póde ser .deputado, e Snlvn_dor José Maciel, .ua!l· 
cido em Portugal, que scrv1o no excrc1to lus1tano 

-- contra . a..~a.. iudepent.l.encia, e~.Jii6W!leu 
soldtl, bu d~ ser brnzilciro I DiL'·se-ha que · o co· 
1·onel Joaquim Ignar.io dP. Lima se foi reputado 
niio brazilelro uno õ !!ulpa da. nn~ii~, porém d_o 
governo : mas o caso e quf'l a naçno acha-se pl'l· 
vada daquelle homem qtta não pó<le SBL' tlap11ta~o. 
;Nn minha npiuião o ::;,·, ::)alvudor Jusé Mac1el 
n:io é m11is brazileiro quo .o outro; . 

Muito bem disse um :)1·. deputado que a Bab1a 
devia ser a:onsiderada como custello portuguez; 
pois haverá quem di~n qua Mur:áo não é portu
guez, p•lSto que na Chi ua '? A Bahia e;;tava n!ls 
me::;rnas circumstancia:S, ella .estav~ no Braz1l, 
purém com g•Jverno portuguez. Dbm:us, o d1zer-se 
que adherio expr·essa111ente ·pulo empreg .• que 
obteve lo"'o no Rio de Janeiro, nii.o é prova o 
ter aUe ,?ecebido um emprtlgo pingue. Eu e~tou 
altamente conYencido de que e~ttl homen1 nuo é 
brazileiro porque lutou com a independencia, 
tiio pouc~ qne elle .tenha crime, obrou como 
homum de b~m; porém homem de bem por-
tuguez, . _ 

Voto contra o parecer da . comnussno. 
o Sn. 1\o!Alt<fnt Fn,\NCisco f.tllou tambcm contra 
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n admissiio do Sr. Maciel,· em um longo dis
curso, que se níio podo apurar das notas do 
tacbygro pho. 

o Sr. 1\Io.ia :-Como se tem dado tanto pczo 
a um argumento que tenho presenciado apoiar-se 
muito, dP.dnzido do principio que ~e dá por certo 
c. inconcu;~so de · ser o territorio dll uma nn.;ii~, 
quando hostilmente occupado, pertcnc(mte ao occrt· 
}lrtnte, preciso mo é not••r que um tal príncipiu 
não é tàó certv e ínconcu::st' como se tem esta
belecido. 

E' certo, o o O!'crevcm os autort-s do direito dns 
gentes e dà guerra, . que o terreno de qual(]uer 
nal{ão emquanto está hostilmente occnpado ó re
putado do occupanto : mas é sómente por nquel
Jas nações est1·anhas e neutra$, que se niio querem 
intromettP.r · nos ••egocios c interesses alheios; 
nunca peb naçiio proprietarin desse terreno, pela 
nação que está temporariamente privada, porém 
activa c continuadamento fazendo esforços para 
expellir o inimigo, c livrar-se delle. 

Emquanto a nação propridaria não consente 
tacita. ou exprP.ssamllnte que o oecupante .fique 
sendo dono do terreno, ou deixando de continuar 
a guerra, permittindo no occupante o pacifico gozo, 
ou celebrando algum tratado de cessão, nuuca o 
territorio mudn de propriedade. 

Or!l, que o Brazil nunc:~ consenti? que o ter· 
ritorio da Bahia. se considerasse do occupantc que 
fez toTios os esforços para lançar .fóra dt>lle os 
lusitano$, e que sempre houve o mesmo territorio 
como >eu, é claro e indubitavel. 

Não se póde dizer que serve de argumento em 
contrario ()Qsta asserção, nem o decreto, porque 
se detr:rmlnou que as fazendas e generos entrados 
na Bahia no tempo da ~1ccupação, posto que ahi 
tivessem pogo os direitos, o paga~sem de novo 
nos outl·os portos do imperio, por isso qu•i esse 
decreto não teve em vista mais que privar o 
inimigo dos recurso;; que lhe podiiio resultar da 
importação, fazendo com que os dono~< das em bar~ 
cações não levas~õ~m as r.zendas á Bahia ; nem 
o outro decreto que ord<!nou viessem para a casa 
da strpplicação do Rio de Janeiro as appellações 
do districto da relação da Bahia, por isso que 
sórnente tev.c em viiitJ!. d11r remeáio aos cidadãos 
opprimidos que se achaviio priv11dos de levar os 
seus recursos judiciarios á relação, por estar . a 
Bahia temporariamente occu.p .n. da. Portanto o ter~ 
ritorio da Bahia t'oi sempro do imperio e não vale 
o argumento. 

o Sr. A:raujo Lin~o.:-Tenho . de !aliar a 
favor do parecer da commissiio • .. e vou dar-- ·ft· · 
razão. Tem-~e dito quo não é cidadão brnzileiro 
o Sr. deputado eleito, e o principal argumento 
que tenho ouvido a prol desta opinião é que 
Alie recebeu soldo estrangeiro ; não ,·ejo outro 
facto por elle praticado, quer antes, quer depois 
da independencia ; recebeu sol!,lo portuguez. 

Os senhores que assim discorrem sustentiio an 
mesmo tempo que a cidade da Bahia em um~ 
praça portugueza; mns então a Bahia est•\ nas 
circumstancias . daquellas províncias que estaviio 
sujeitas ao governo de Portugal, para as quaes 
R ~ndepenJencin e a constituição não tipha lugar. 
Todavia niio julgando eu assim, parece-me que 
não foi crime receber soldo portuguez, e razões 
mui solidas se expenderão já comprovando esta 
asserção, e que julgo ocioso repetir. 

E' outro argumento da intelligencia da con
stituição, e querem alguns senhores q'ue ella ·falia 
de residencia no Brazil, outros que é residencia 
na pro'V~ncia; qualquer íntclligencia que sa possa 
dar a . 9ste sentido é para mim indifferentc, po$to 
que me incline á que .admitte a l'esidencia na 
província, Com tudo os senhnres· que admittem esta 
int~lljgencia . são obrigados ao mesmo tempo ·ll 
reconhecer que esta residencia póde ser inter
rompida, e DiiO é colltinua ; mas ainda assim o 

Sr. deputado e! cito tinha a sua reslliencia no 
Rio tlo Janeiro e n1io na Bahia, ou então aohio 
dn Bahia, onde tinha a sua reaidcncin, para o 
Ri() de .JnrJP.i~o, l)ndo tinha a sua prl!Ç!>: logo, 
rnHídia 1m Bnhin. Em resumo cl1re1 que se niio 
provn ter c:lle commat.ticlo hostiliclndes e muitos 
outros pn•·tuguezes, hojn l>razileil·os receberão, 
soldo de Portugal em diverRas provincial! sc111 
qne por is~o fossem nrguidos, O daputado eleito 
tem pois em seu favor a constituição que feliztneDto 
no11 rege c r.omo tal devo ser admitthlo. Voto tam
btlm pela votação nominal. 

o Sr. FcJjó:-A residencia con~ta dos seus 
papeis; cllll tinha a sua .praç11 no Rio de Japeim, 
e pelo princípio do St·. derutado, elle fui á 
Bahia' o voltou a continuar a sua residencia 
ne:-;ta provincin. Sobre o soldo, torno a repetir, 
seria necessario que todos os empregados cíveis, 
militures e ecclesíasticos c1ue rccebião do go
verflo · estrangeiro se tornassem e::;trangeiros, eis 
o absurdo a que nos iri11levar esta doutrín:J. 

O Sr. Vasconccllo•:;- Eu disse, Cj.USndo 
sustentei a necessidade de bave1· residenc1a não 
interrompida, que o Sr. Salvador .não tinha res1· 
dencia no Rio da Janeiro, supposto aqui tivesse 
o seu assento de praça. Se houver algum outro 
homem nestas circnmstancias, sustentarei igual· 
meute que não é cidadão brazileíro. 

Dada a hora, requereu o Sr. Ferreira da Veigl\ 
que se prorogassc a .seosão, e vencendo-se assim 
tomou a palavra 

o Sr. Alencar: -Sr. presidente. A com
missão não suppondo que se houvesse de dar 
tanta intcrpretnc;ão no a.rti.go d.a constituição . que 
lhe pnrecia cliuo ácerca do negocio do Sr. Ma
ciel, teve só em vista esclarecer a camara e 
emittir sua opinião sobre . a questt1o àe facto, isto 
é, se o Sr. Maciel tinha ou não conspirado contra 
a independencia do Brazil. Ot·a, a commissão teve 
entre as mãos attestações de pessoas fidedignas 
que affirmão de ver; ouvju mais o testemunho 
de um Sr. deputado que tambem offi.rmou 4e 
ver, atte11dcu á circumstancia de ter o Sr. Maciol 
mandatlo para fóra parte de sua família, e ttJdQ 
isto depondo por um lado a favor do Sr. Ma
ciel, o contm elle o que viu e ainda vê a com· 
mi>~siio? Nenhum documento, nenhum tf:stemunlao, 
nenhuma prova, nadn, nada, c se ha alguma pa· 
lavra que indique menus que nada, poderei u~ar 
della. Sim, Sr. presidente, nada a commissão 
viu em que se possa firmar a mais leve prova 
coutra o Sr. Maciel, tnm·se sim ouvido pomposos 
discu•·sos contra elle de . alguns Srs. deputados; 

· mo.s note-se que estes Srs. deputados nada dizem · 
de ver: diz-se: o Sr. Maciel era europeu, es· 
tava dentro da Bahia. ergo conspirou contra a 
independeDeia; era l)fficial engenheiro, erg.1 íez 
as t•·incheiras do Madeira .: app•lreceu no dia 18 
de Fevereiro do Indo do Madeil·a, ergo esteve ao 
Indo do mesmo ·depois da independenci:l ; recebeu 
soldo, l'ogo, devia fazer serviço ; eis as provas, 
eis os argumento.s comprobath·os; tudo são. íllu
sões, tudo são suspeitas. 

Tem·so dito que niio somos juizes, que não 
júlgamos aqni como magistrados, que n:io esta
mos ligados pelo direito roma·no ou ccclesias
tico, e que dovemos julgar segundo nossas con· 
sciencias independentemente de provas ; mas 
pareceu á comQlissiio, e ainda me parece, ser 
indigno desta cnmara basear uma resolução de 
tantn circumst~ncin sobre vozes vagas, persua
dinJo-mc que uma tal resolução a não ser firmada 
em documentos 9 provas duradoras que em todo 
tempo appareção, re~entir-se-l1a de parcialidade 
npenas se não ouç"' mfli~ n voz da eloquencia, 
g ~e . ~ tem. occasiora~do ~ E' .Isto pois que a com
mtssno qu1z prevemr, 

Mas têm·sa inventado mil COltsas, têm-se pro· 
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duzido mil argumentos c alé se apresentou a 
nngenhoRn icléa de que a Bahin niio ern territo
rio brazileiro IJ sim castr;llo portuguez, IJ portanto 
o St·. MacirJl não estava no Brnv.il ua ôpo~a da in
dopend&ncia I Ora, Sr. presidente, Sfl 11Ós ~egnimo:~ 
estes priucipios e o outro de alguu11 Srs. u•;putndos 
de que a adheHrio devia ser na proprin província 
da resídoncía do europeu, e na época em que 
nella se proclamou a índepenllencia, seguem-se 
os absurdos que já se têm apJ•csentado, e eu ainda 
vou apresentar um 1111e será decisivo. Com ljl!eito, 
Sr. presidente, s~:gundo taes ')l'incipios um do:~ 
maiores defensores Jns libet·dadês publicaR do BJ'Il· 
zil, um u(IS seus melhore!! depl!tllrJos c hoje digno 
~en11dor rio íroperio o Sr. Nicollio Pereír11 de 
Campos Vergucíro, não é cir!adão brazileiro, por· 
que achllndo.se em Portugal na t)poca em que se 
proclamou a independencin nrt província da sua 
residencifl uiio podia 11dherir a elln da man&ira 
quo exigem os illustres dcputndos, salvo se Por· 
tug11l estava nnquelle tempo t1io brnzilciro como 
a B11hia se tinha tornado portugueza. Orll, um 
tal absurdo é evidente, apezar das interpreta· 
çõe~ grammaticnes dadas por um Sr. deputado ao 
artigo da constítníção. . · 

Oisse snais este mesmo Sr. deputado que o 
Sr. Maciel até era desertor duns veze~, porquo 
estando na Bahia, e não indo para o R~coucavo 
era desertor das bandeiras brazileiras, e sahindo 
da B.1bia pa1·a o Rio de Janeiro era desertor d11s 
b11ndeiras pl)rtuguezas: isto é, quando e:;tava 11inda 
com os po1·tuguezes era entiio brazileil'o, e q!.UH!do 
veio para o meio. dos . brazileiros tornou-se por
tuguez I Ora, um tal 11rgumento por si mesmo se 
destróe. 

Tem-se mil vezes fnllad.o no soldo. que o .Sr .. 
Maciel recebeu na Bahia, e ató um Sr. deputado 
tachou a com missão de parcial por não fazer menção 
desta clrcumstancill, como SA · fosse cousa de 
grande entidade receber um "fficilll o seu soldo 
em um log11r onde ba tantos annos estava em 
serviço. E o que poderia razer o Sr. Maciel para 
não receber es~e soldo estnndo na B11hi11 ? Seria 
necessario üe cr.-rto que dissesl.'e .formalmente, eu 
niio quero ser mai11 portnguez, quero se~uir a in
dependencia; e qual seria o resultado 1 ;.\[andll· 
rem -uo f11zilar seguramente .. Disse-se que o ter 
o Sr. Maciel n1andado parte da sua fllmilia para 
fóra não era pnra qdherir á independencin, era 
sim pnrn livrnl·l& dos barulhos da cidade, Oro, 
com effeito nada Vfl}JI n este Sr. Maciel, era official 
do M11deira, e muito querirlo dos portugueze~, 
e temia que sUIL fumilia soffrHsse insultos desses 
mesmos soldados portuguezes, que er1io a guar
nição dá· Bahia I Vi~to 1sto, não sei como o Ma.
deira o seus ollleines não mandarão tombem .suas 
fllmilias pura fóra da cidade I 

Finatmente, Sr. presidente, eu· não farei pro
testilções da fé, como outros Srs. dP.putndos têm 
feito. Se tantos trab11lhos e Sllcrificios por que 
tenho passado, conservando sempre minha firmeza 
do caracter,. se os 11ctos de minha vida publica 
sempre a prot dos interesses da minha. patria, 
em diversas époc11s, em diversos l11gares, e em 
momentos os mais difficies e arriscados ; se isto 
(digo) não me dã algum direito a espenr que 
se não supponha mal de minb11s intenções, menos 
conseguiréi" com palavras e protestos de. libera
lismo, Eu sou coberente em meus princípios : ha 
sete annos eu sustentei nesta mesmo lugar prin· 
cipio.s, não de equidllde, mas sim de justiça, em 
favor da cidadãos brazileiros nascidos em Portugal. 
Naquelle tempo eu f11i appl11udido ; hoje serei cén· 
surado : nem eu então o fiz para ser elogiado, e 
nem me importa de ser hoje censurado : eu sigo 
princípios que me parecem de . e.t.13rn.a ju. stiçn. 
Naquelle tempo so tinha otl'drecido nesta casa 
um projecto para se lançar Córa do Brazil os 
portuguezes suspeitos ao governo. Então alguns 
Jl!Ltsh·es deputados q11e hoje se oppoem ao parecer 

da c•lmmis5ão,' diziii:o commigo:- pois então por 
suspeito" rlcveráõ ser tncommodallos este~ ho
men:~ 'I Não, nada ; por snspeíta n1io de.vo ser 
prclj udicndo nenhum cíJnd:Io. Pcrrloem·me os il· 
lustres dep11tndos, pnrece-me qun agora se mos· 
t1·ito contradíctol'ios em seus prir~cipios. P<.Jis então 
o pn1·ecet· da commiHsiio uào é llrmado nestes 
mesmos princípios? O q11e appat•eco agora contra 
o St·. 1\IIaciel não ó só suR_Peita? E por suspeita 
devr·rá ser este cidadão prejudicado? Forão estes 
mesmos principias que eu sustentei hll sete annos, 
e 11fto ma anependo. Se pois não ha prova que 
mo!ltl'O ter· o S1·. · Maciel conspirn<lo contrn a in· 
dependencin ; se no caso mesmo de duvida sempre 
se deve seguir a parte· mnís f.tvoravel, e sendo um 
absurdo, como está mostrado, o aer preciso adl1e · 
l"ir á independencia na propria província da 
resídencíll, cl11ro esta qurl o Sr Maciel duve ser 
julgad,, cidadão braziltliro, e n não ser 11ssim, 
8r. ·presidente, espinhosas questões teremos de 
vêr daqui a pouco tempo deootro desta casn sobre 
casos identicos. AccreRce mais que ha sete annos 
que tivcrão l11gar os factos que se imputão nu 
8r. Macid ; naquellc t11mpo e:dstia um ministerio 
vcrdndeir11rnente bt•azileiro, que t•ecebeu benigna
mente ao Sr. Maciel quando nqui chegou e o 
empregou logo em uma repartição muito consi
demvel, o que de certo não faria a serem ver
dadeiros os factos que agora se lhe imputão ; 
e se então não havil\ contra elle .Je~confiança, 
como depois de sete annos app11recem essas d~s
confiançlls; e deveremos nó:>, ::Sr. presidente, por 
boatos," por elor1uentl!s pal11vra::J e bonitos dis
cursos fazer cahir por terra de um só golpe de 
penna a fortuna de um militar velho, que tendo 
tllntos annos de residoneia no Brllzil, ficaria hoje 
sem soldo, sem· repartição, e até sem patria 1 Seria, 
ao meu vêr, o cumulo da injustiça, e gr11nde desllr 
para esta augusta camara. 

o Sr. carnell:"<l da Çunba :-Creio que 
o illu~tre deputlldo equivocou-se portanto a respeito 
do que disse do Sr. Vergueiro; elle estava em 
uma missão da sua província, era deputado, e o 
governo do ]3razil teve lugar dE! remediar esses 
males para aquelles que esta vão fóra de tiUns pro· 
vincias ; portanto não milita a mesma razão a 
respeito ào Sr. Salvador. 

o Sr. Rozendo:- Creio que o illustre de
putado ulludiu a mim qu11nclo em a constituinte 
me dectarei cont1·a o projec~Q do me11 ami~o 
Muniz Tavares, mas então era uma· proscripção 
injusta; e isto nada tem para o c11so presente ; é 
iuteiramente fóra da questão, niio tenho prevenção, 
antes pelo contr11rio sympathiso com o Sr. Maciel, 
e pesn·inemuita vot:Tt ·contra este-...ftoolem. --

Julgllda a materia bastantemente discutida -e 
não se vencendo a votaçiiú nominal que h11.via 
sido requerida, proca:leu-se á votaç1to e foi llp
provado o parecer da commissão por 40 votos 
contra 38. 

O Sn. M;.~.nCELLINO DE Bnrro leu um . officio do 
ministro da justiça communicando gue tem· de 
fazt:r por p11rte do governo ql) S. M. Imperilll 
umn proposta a esta camara, para que haJa de 
assignat· dia e hora p11ra o !!Obredito fim, 

O Sn. PRESIDENTE assignou o dia 24 do cor• 
rente ás 11 1/2 ho\'l\S. 

Ordem do oia 24: Projecto de resotução n. •!. 
Projecto de resolução n. 3. la dis.:uss.ão do pro· 
jacto de lei n. 2 abolindo a intendenCia geral da 
policia. 2a disc11ssào do projecto de lei n. Si. 
Projecto de resolução n. 43. 

Lavanton-se a sessão pel11s 2 horas e 50 mi· 
nutos da tarde. 
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Sc5Não em ~·I 1le ltlnio 

PRESII'IENCIA Do SH. COSTA CAHYAT.IIO 

Rwnidos os Sr·s. deputados {ls 10 hornfl f,Jz ·Se 
a chamada, o nchariio·HO p1·es~ntcs t.íO, fultanrlo 
com pnrlicipaçfw cl11 cnn~a os Srs. Hollnnda Ca· 
valcanli, Mello P lVfattos, Amaral e Calmon, c 
sem ella o S1·. Vieira Souto. 

Aberta a sessão o Sr. liecretnr·ío Conca Pa· 
checo leu a neta dn antecedente que foi nppro· 
vada. 

O Sn. PnF:SIDENTP. convidou o Sr. Lniz Cavnl· 
canti como HPr.retario suppiAut,., '' tomur ns:>unto 
na mesa na falta do Sr. Vieira Souto. 

O Sn. SEr.nf:TAnro 1\fAnc&u.J:so DE BmTo dando 
conta d1> cxpo~diP.nte leu o jSPgninte officio : 

Do ministro da guerra rern<?t.lenclo por cópia 
a p>:rte da fortniP:r.a do registro deste porto ~m 
18 de Ja11ciro dll 1523, l'ürJUel·ída por P.sta. camnrn 
em ofiicio de 1-1 dr> corrente mcz.- Foi para a 
secretaria. 

Do mesmo miniftro informanrlo sobre o reque· 
rimento de Jonquim Ferreira Nobre, cadete do 
batalhiio n. 21 de caçadores dr1 1• linha.- Foi 
remettido á commiSI!!Iio do guerra. 

Do ministro e secrctnrio dP. r.stndo dos negocias 
dn fazenda, rP.mettendo o lmlanço geral da caixa 
da amortisnçiio em conformidade elo art. 7:J da 
carta de lei de l;J diJ No\·crnbro de 182í .-Foi i1 
commissiio de fnzonül\. 

Do mini~t.ro o .sec.•·et!lrio de oRlado dos nei!ocios 
ila marinha, participnn•ln que do nnlern do S. M. 
Imperial se tom •'Xpcdido a,; ordens nroc:uRsarinM 
para sa prestnrc:>m com a brevidade possiVI!I, ns 
illustrnr;õr.·s pedidas p<.>r P.!!h~ camnrn rolnti\·ns 
aoR divcrsnR trihu11uc•R, repart.ir,vo!R o u•czn~ <lo 
serviço publico da ropnrtiç1iv da uwriu!ri&.-Ficou 
a enm~trn illlo!ÍI'ndn. 

Do meHrno mlnlst.ro pnrticipl'llnlo qn•l l•>rovo
monto !lnbmf!l.tcr{1 i\ cousldt.ll'llt;lhl rli'K!Il camnm 
nmn expo11lçi111 do ~~~lndn da n~pnrtlçiio cln ma· 
rlnh<' 1 n qnnl t•ode.r{& 1111111Rll'llr 11!' iuforrmnçÜ•111 a 
csclns·oclnHHitos r•''III•H'Itloll por f'l~\a. camnrn, allrn 
cio procoder i\ flxnçi\n dnll rolft;llll 1111VU08 IIR 
fórmn dll constltulçllo. -Ficou a cllmnra 111· 
tolrndn. 

Do mesmo minl~tro pnrtlclpnnclo ter recP.bili•l 
ordem du S. i\1. Jmporlnl p111'1& upr•'Konlnr 1'i. t•!lta 
camnra uma exposlr,i\o do e111ado dn rcpnrtit;iio 
11 seu cargo, pedlrul" RO lho cle:4igno diA u lrora 
pnra eiTm:tnnr a thtn nprml!lntnr;<io.- Foi assig· 
Hnrlo o clln ~i) •li> coJ•n:roto, {u; li horns o meia. 

))a camarn Jnunicipnl dfl villa üc n~zende, 
remntlcntlo à cstn camn• n ns posturas dnquell<~ 
município, o igual menti) a cont11 corrente dn stUl 
clesp~za 110 nnuu ftndll.-Foi í1 cunnnissiio cspc•:inl 
da>~ camaras municipaes. 

Felicilaçiio que á esta angu!'ta camara dirigio 
n mesma camara da villa de Rezende, pela sua 
primeira reunião na presente legislatura.- Fui 
recebida com especial agrado. 

Felicitaçi'in da camara municipnl da villa Real 
da Praia Grande, pelo mesmo motivo.- Foi re· 
cebida com especial agrado. 

O Sa. r.z;r;o CouTINHo mandou á mesa. um re· 
querimentn de Pedro de A7.evedo e Souza e ,José 
da Costa .Vianna, empregados na junt!l da fa
zenda da província de S. Pedro do Sul,:- Foi á 
commissão de petições. 

Fín4o o e~pediente o Sr. Castro Alves mandou 
á me:;a a s~guinte declnn~iio de voto: 

<< Decl11ro que votei contra o parecer Ja com· 
miasão de poderes, sobre a admi~siio tio S1·. 
Salvadol' Jv!ló l\façiel, na sessão de :12 do cor
rente. " 

Veio 4 mçsa outra c:leclaraç:>o de voto do theor 
S('guinte: 

'' Declaro I'JilO na sessão do 22 de Maio do 
pre·Hml•1 annro, vntei contr~ a admissf10 <I" Rr. Sal· 
va<lor ,Josô i\o[ncirl na cam<ll'll rins <lllpntnilos, .e 
nRsig11ad11 pn!Ml SrR.- Lino Cottlinho.- ,lfzt?H~ 
JJw·1·eto.- Coelho Netto.- J,impo de AlJJ•eu. -
ChichoiTO d(t Gama.-AI·au,io tJ Almeida.- FOI'· 
tuna. - Pm'CÍ1'a de J11·íto. - Pinto Peir.cnto. -
FIJI'J'eim F•·ança Ji'Uho. - Rebouças .. - 'lo[ andes 
Vianna.- li'atei,·a de Gast1·o e Silva. u 

O Sa. PAur.z:m DE Awr;Qui>nQuE manJou á mesa 
a serzuinto declara<;:io: 

" Det:lar<l CJUil na. ses!liio de 22 de Mai9 ~o 
presente annu, vote1 pelo parece•· da co.mm1ssao 
e ndmiss:io do Sr. Salvador JosiÍ Mac1cl nesta 
cnmara com" deputado. 11 

Foi ú mesa o seguintq reqnorimento: 
" Appa1·ecendo no ])im·io Flttmi11cnse debaixo 

do titulo dos ortij::OR officiacP, a resposta da 
camam dos Srll. cleputadns á falla do throno, 
com um erro muito p1·r:judicial a<lS interes~es 
publícos: requeiro que se peça. 11.0 governo q~e 
mande reimprimi1· novamPntc, e com a mms 
e:;crupulosa fidelidade a sobredita resposta no 
mesmo DíaJ<ío Fluminense, declarando a causa 
da reimp•·essiio. 

<r Snl va a redacçiio.-0 deputado Cunha J.l.(attos.u 
Foi approvndo sem discussiio. 
Leri'io·RO os Reguin tes P'W!Ceres: 
" A comnli:;Hfio de cnnstilnit;!io li da parecer, 

que sflja l'emetU.Jn a inclusa rtlpr~sont.açiio do 
cnnselho geral da província de Matt•J·Grosso, á 
rcspectivn cummi:;s!io. 

u Paço •la camnrn doR dcpnladM, 2~ ele Maio 
do!S:JO.-D. A. Feihí.- EnlC$tO Ferreira Frunçu.. 
-.r. M. cl..: Almeida. 11 

Foi nppro\·ndo. 
" A commi8si1o r.spccial •los conselhos gl'r,,cs 

do provincin, tcn•l'l tnm•ldo em considern•:iio a 
I'OPI'CIIi!lltnr;tin n. ·IÜ d11 MOSP,Iho gArRI dol 1\[JnBS, 
n l'<!~pritn dn infrn~çi1o rle lei do juiz clM fóra da 
vllln do Princlpo<, Joiio l'I'OCnpio J,npes Monteiro, 
r•w ter ro!ti<lo na prisiio por QIIII!IÍ dous mezeR 
som r:nlpa f•mnndn a Delflno Silvll, como st> vô 
da rrpl't!SillltllÇÜO rlO. lnH~!IIl\ Callllli'R ( Nllj::UildO O 
•lh•,Jito qu;, lho cll\ a l.o1 do 1• 1l11 Outubro de 
1S28 ), u ria I'CSpostn do IDPSIOO j lli1. dll f.'Jra, 
prll'quo niio n.,gn o ter .recebido o dito Dclflno, 
c o relidol todu o tompn acima declarado, con • 
lih.h•ra pnrl\m legal o seu despnticn proc:ll!limento, 
conf11ndindo. o auto de corpo de d<llícto formado 
po;)o jui1. do pnz com a f,l·maçiio da culpa, e 
corno porqu~ tentlo mnndaJn devassar não lhtJ foi 
possível cnnclni•· pelos muit.,s embaraços .do 
Juizo· e cliligencias, para as quaes tom saludo 
'fóm <ia vil! a: é üo parecer quo uiio tendo o j ui r. 
de f,)ra de,lruido as provas f'JUO existem contra 
ellE', que se r~metta ao ,:toverno para que ponha 
em execnçào as leis, iparn üe umn vez cortar 
tiio grandes abu~o" de . autoridades que tanto 
mal fazem ao andamento do nosso systema con· 
stitucional. 

<< Paço da camara dos deputados, 2-t de Maio 
de 1830. -Selmsticêo do Rego Bal'I'OS .- Be1·na1·do 
Beliza1·ío Som·es de Souza. » 

Foi approvado. 
« A commissão ·especial dos conselhos geraes 

de pi·ovincia, vendo a representação rlo conselho 
·geral de Santa Catbarina de 7 de Janeiro do 
presente anno, em que pede isenção do recruta
'mento p'>r dez. annos, exceptuando os casos do 
art. 145 da constituição e daquelles que o quize· 
rem fazer voluntariamente, como unico remedio 
niio só aos males causados pela desigualdade de 
tropa com que contribu.íra pnra a guena do sul, 
em razilo da stu populaçiio a resp!lito de outras 
provineios, como tambem por causa da gran
de emigraçiio que soffrêra. pelo!! continuados 
recrutamentos, i:le. maneira que calcula a ser 
de sois homens por cnda recruta, resultado que 
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acha niio RÚ fntal {t provincírt como no Brar.íl; 
e quo quer·onclo co1nplotnr (}R cm·po:; do 2• li· 
nha niin po~dr,rúü no mr:no:'l ter a metade das 
HIIUR pi'!1Çt\S1 C\ I]!H\ pnr <:nll:il!f!IH;I\l:Ía 110 CII>IO 

dc, faltarnm Holrlados tlo 1• línhn pnm n fiAl'· 
vic;o da gun,·nic;iio, julga rnc•nllfl damnnflO fnzol·o 
Ofl da 2• linha por tnntoH nnnoli cnnsr.cut.ivos, 
do quo sujeitar u provin.:ln a nm novo rccm· 
tnmr.nto, porque tardaria o pt'Ofll'tlflf>O da sua 
proRperidado. 

cc A comrnissiio ten.lo pondr.rado bom as razõcR 
quo f!Xpendeu o mesmo con:ielho, mr.ões aliás mni 
fortMI tirudn:~ do rc~ultndo do urnn gnerrn nÜ•> 
só fllllr!Sln iL mesma provllll:ia, como tnmben..-a 
toda:-~ flS outras; além da honra, felic:idude e 
proRperidnde do um i1nscente irnp•Jrío sar com· 
pi'OmettiiJa; tQmtudo nii•J pódt1 r;oncordar a c•'!ln
missão com o~ meios que pi'OpÕe o con~elho, para 
ohvinr males felizmente já passados, por is~o que 
pertenc.md•> a est11. augusta c:omam o decretar o 
rec,·utnmento, cn'i<> seja neccssario, ell·• o fará, 
,::1tardan•lo aquella .proporr;:io •h:vhla entre tQ.Jas 
as províncias: e o governo a qu,;m p~rtenco 
ex(lcutnr, afastando-se do tortuoS•J caminho dos 
seus antecessot·es, scgtti!idl) o quo lhe marca 11. 
)P.i cooperar,\ para n h·mra e prospnridade do 
Brnzíl: o não é o 11ntrar a tt·opa tle. 2• linha em 
exercír:io nc:tivo quo vótla os mnl•lS cnusado.
pelo rccrntnmento, pelo c•mtrat·i.., S•)JHlo o·: rtue 
compoem a 2• linhtt pt·oprictarÍ•l~, negociantes e 
urtiRtns, vem a CI!USal' nuu1. estagnnç:io gernl 11iin 
só í1 prospcridadu r)a pr.lvincía como do Brazil 
em A'llrnl, 

rc Pnc;o ela c:amnra dos uepu lados, 21 do !\in i•> 
diJ JS:::u.-S~úastíflll rio neuo Ba,·rr...s.-JJernm~o 
Beli::a,•io Som·•:s de Sou.::a. ,, 

Foi approvado. 
" A commi~siio especial dos conselhos gerncs 

ele província tomando em consirlP.J'nc;iío n J'~PJ'e
s~ntnçiil) do ccm~clho g.1ral de Minas dntaclu rl/3 
;:lO de .Tanoiru rJn JH'IlS!:!IIt" annn, 11. rr.sprJito d11 
opposiçiio fiUe for.11rn o~ r;cuornnndantns de :l• linhu, 
pnrn quiJ os seu!! 'l•llcln.io:~ niio exr.rr,rio o emprc~o 
elo olltciul do qunrteirün: ó elo rmrec•:r quo ~xis· 
tinJo uma rcsnlnr;iio soh~·l Critn 1Íic~rno objr,r:to, n 
cnmnra reconhr1c;n suCI. un;:rmcin pnm qu" facilite 
r• nn•l.nmr.nlo rlu l:i•.• util corno saudLL\'OI lei ~lo l;j 
de Outubt•n do 18~i. . 

cc P.tço da· r.Rmnm do~ <lopntnrlo~, !H ri•J !\fRio 
do II::J:Jo. -Sdm.~uao tln Ueqo JJw·,·of.-!Je,·nr.c.·clo 
JJâi::m·io Soa1·cs ele Sou::á. n 

Foi npprovndo. 
cc A commis,;iio P.spcciRl dos consolhos ~llrMR 

ele provinr.ia, llX:Irninnntl.:~ o p1'•1jecto de resr.lur;:i•J 
rlo COIISIJiho geral de :5nntn Cutillll'inu, elo ao UH 
Janoit·o do prcsonto anno, · om qtto tmtn •l:rs 
madeims quo so dQvem consid•JI'nl' d•J t:ôrt•J 
nacional: ó de parecer que Ro dc\'1) impt'lmit• 
para enh·ar •em discussão na fúrma d•> art. s;; 
dn constítuic;iio. 

cc Pnço da mmat·n do~ doputadn:~, ~H ria Mni'O 
de 18!30. --seuastiflo do Re{!o Ba,•,•os.-Berna.•do 
Beli.::m·io Soares. de Sou.::a. ,, 

Foi npprovndo. 
c< A commissão especial dos conselhos gerncs 

de província, .tendo ponderado sobre a represen
tação elo conselho geral do E>~pirito SantiJ, de 
27 de Janeiro do presente nnno, em que pede se 
execute . tão · sómen te o lançamento dos predios 
u1·bnno~ naquelles quu excederem n qunrenb 
mil réis, per causa da poi.Jreza da maior parte 
dos seus hRbítantes: é de parecer que devendo 
cada cidadão cooperar com a sua quota em raziio 
dns suas posses, para as rle,;pezas do estado, 
por isso qne rJllo n todos protege igunlmr~nto e 
quo com esta cxcepçiio ndmittirill muitos abusos 
em prejuízo ela· fazenda nacional, niio pó de de 
mnneini alguma concordar com os desejos do 
mesmo conselho geral. · 

<c Paço da camam dos deputados, 24: de 1\Iaio 
T0:\10 1 

elA 1.8:30. ·- Sebastír7n r.lo lleqo JJcwros.'-Bc1·nardo 
Bcl'i~rwío Srwr,:.~ de Sou.::a:. ,, 

Adirtdo pela. oppol!lr:ão. 
« A crnnmi:;s:"w 11specinl Jo; conselhos gol'aes 

de pt'(rvincill, exantinatHio n pr.>postn rio con11elho 
gemi das Alagôns ele 1.0 de Fevereim do prrlsento 
rmno, em quu pede 11. organisaç•1o de uma casa 
dr. c:onR1Liado nn \'illn do Pürto de PerlmR, con· 
frH'n1e são cstahclecJidns M de Mncoió c Penedo: 
é Je pRrccer quo RO imprim't por nchnl.·n digna 
da dcliberaçüo deRtn c11mn.ra. 

11 Pnr;o dn c:amara elos riP.pntnrlns, 24: de Maio 
cln 11:):30.-Scúastian r.lo Rt!(JO Barros.-JJe,·na,•do 
Bdi.wl'iu Sow·es ele Sou~a., 

Foi approvndo. 
cc A c:mruniss:in cRpecinl rJoq cnn~elhos gcracs dP. 

pi'IJvincia, recnnhcc:endl' a utilidade das rcsolnçõas 
•lo cnnselho geral de Minas, dllSdll o n. 4:'J até 
G:J, para a cr~nc;:1o de escolas de primeiras letras 
110s nrrainClS cle Tejuco, ::;. CaQtano, Mattozinhos, 
S. J.,s(J dil Xopetn, Lagoa Snnta, Dezemboqne, 
Arax!l,;, Carambandella, Alegros, Bnriti, Rio 
Novo a Antonin Pet·eirn, na Ctlpelln do Tacuaruçú, 
e na villa r lo· Barha•;r.na: é d1J parecer que de
venJo cst t augustfL ~at11ara tomar em considernçfio 
mn do:l meio5 mnis etn.;azcs prtra a consolidação 
do no;;so sy~toma rfJprll,;enllüiv.J, q1ull Sfljn a 
JH'Opa~ac;i7.o da<~ liiZes em todas as classes, que 
se irnprin1a qllant•) antes pr.ra a me~ma çamnra 
deliberar. 

cc PIIÇ•) rlp camara elo.; rlnputnrlos, 2,:1, rlo Maio 
clfl 183lJ.-'-St~ba.~tir1.o· ·,zo ·neuo "Bm'I'OS.- B~rnardo 
Belisario SQ(f)'C.~ cl~ Sou:a.11 

F"i npp1·ovndl). 
rc Foi ,,rescnte 1\ c;ommissã·J eec;lcsiasUca um 

otncio elo rninistr•l dn .justir;n de 7 ·do ·corrente 
mi)Z cle :Maio, remettendo por cópia o decretn 
de :10 tlll :\1n10 dll 1!:!2fl, pelO CJillll Sfl el0\"011 Ú 
cat•Jgot·in rJ,, cnpella r.lu'ndn, n c:apella simples 
do Nns:;a S mh•ml Mtii rio~ HomenR, Rita n•l 
nn·nial <lo Tttrvt>, provincirl dll 1\Iinns G~rne!l, 
ten•ln pn1·n i~to precllr.lido informnç11o do reve· 
r•·ndo lJi~po clioca~ano, o qnnl mnstrn;n n nocos· 
s1da•lo <l•1 IHHnlllltnnt•: 1111nli•la o npplicnva por 
cnn~ma a., r:npdlii.•.> dn ~obrcditn cnpoll11 os ron•ii· 
munto11 caSlll111~, clannu:1d"l-l rlirettnil d•J P-Rtola 
dn•plrlllll ndmini:-~trnr;:t•J, fn.r.onrlo log·• a divi:~rio 
<lfl t•.'l'fltnrio para lllllli!II•J cm·nt•'· A commissrio, 
bom quo '"*'.i" r.•lllvnncidrl ch1 utllidarl~l o talvez 
lllll~tll" da nr,:r•ll:!l•llldiJ d'l lli'•JnÇti•.l dor d1to cnrnto, 
corntndr> l'••conltucmtdn quo n crençric> d•:lle e de 
111110 110\'11 fi'Of~llf!1.Í'I niin difT•JI'Oill SfJIIfiO tllllQUillltO 
no nnm•J, persuadiJ·Se qulllliJUilllo dllcret•J Á nnti
constitucionul, pr>is qu1· segun•l•l o art. 1:"1 ~ lG da 
c.•n~litniç:io uo ÍIIIO•JI'io, só it n;:i~Jillblóa geral 
co1upnte crolllt' novÕs llmpt·egos ll a crcnçâo de 
11111 c:trnto é certamnnte um uov~• empre~,, ; ac· 
ct·r.s•:•mlo mais quo a pratica de Sll mn1·cnr para 
cnngrun dos c1pell•ies cur.tdiiS •lS rendimentos 
tla sna adrninist,·nçiio é' nlmsiva, pois qne abt·e 
n pnrta a mil e~torsões do~ tncs chamados di
reito~ do estola, sobre os quacs tantas vezes os 
povos se têm queixado pelos vexames quo soffrem 
pedindo a este re~peitr> p!'ovidancias cfficnzes, 
qno pela sabedoria da assembléa hão. de ser de
terminadas, quando a cornmissiio puder apre
sentar sobt·e este objecto um parecer em que 
trabalha. 

cc A' vista pois de tudo isto, é a commissiio de 
parecPr que se declnm no ministro da justiça. 
que .o decruto dê 30 de l\'Llio de 1829 qu~ elevott 
{L cumto a· capd!a ele Nnssn Senhor'l 1\Iüi dos 
Homens dl) arrainl do Turvo, é nttllo por ser 
contrnrio á constituic;iio do imperio o quo por 
isso manclo suspentler sun execur;tio, que se lho 
tornem a enviai' os papeis quo l\compllnhtm1o o 
::~obredito decreto, pm·•1 berom remcttidos no con· 
selho geral d11. provincia de ~linas, afim de que 
este cóm conhecimento de causa sobre n necP-s~ 
sidnde e utilidndo do pt·etcndidu cu rato, ou f1 e· 

2i 
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guezia. possa forcuar sua roJSoluo;iio plll'll ser 
Rubmdtctla :'~ upprovrt•::io da ll~Stlnchión f(Hral, 
ficnrulo eut.rdtultu 110 cuidndo p;~ ~L•Jrll! do l'O \'C· 
r(ln\lo híspo u ÍUt!éSt\110 O Ül\! 1\l> 1\flC\l~~ :\I'ÍI\S lll' ü• 
'I'ÍdOIICÍIIII pal'i' qllu OS JWVtM do UI'I'IIÍUJ .JJ 
:l'III'VO n:i r, pudo~·:io pr.la f,llLü d u soccurros c~pí· 
ríLU11!1S. 

(( Pncn ela C.\lllnr.e, :~.~ Uo) i\IilÍO oln ls:·:o.-An· 
tonio J!tlrwia ele: ;\lou,•a.-,lntrnl'io Jo tio ele Lc:.i.~o. 
-.r. /J. L. li'tJn·c:il 'a ele ~\Ir:tlo.· ,, 

AúiaJo p:a· oppo;;ie;iio. 
" A cununi,;!!ão ect:lJJsio~ticn, a quccn foi pro· 

scntu umn Jll'vvisão li o cxlincto tribuuu\ .In tnes:\ 
da couscicncilt c oruens, diri:;:ídll 110 p!'es.ideuttJ 
da província Jo Hi~ Gnualc do Norte, para que 
infvrnJasse ácerca de uur· I'O(JU<'l'Íiueut .. do pnd•·e 
FL·ancísco d11 Co1stn, yj~at•io da fr~gu•:zia tla ~illa 
do Pilar, manrlant.lu que paio ouvidnr dn t:•J· 
marca fizcsstJ .cxaminM e nvuli••r a lJUalírladQ da 
obra e reparo do que uccessíla a i:,:r .. ja lllülríz 

,daqudla villa; a:;sirn cumo quu o purucho du 
intet\i(;li iiCÍo\ uum .o ví,;nrio •la vnrn npreSo.lllt,.sse 
uma rdução das al!uius nccessarins pura a wes ... a 
igr&ja ; tcudu em visLa a iufurmaç:io dada 
pelr, dito prcsidautoJ e o nuLo tla uva!Jação, a 
que se procet.lou, ll do pn1·cccr que .est\lti paveí~ 
so remettiio í1 cnmmíssão de faz~ut.ln, para que 
á visttl u" orçanwuto Jc • ecdla e d~svez;\ daqutllla 
província possa tomaL· em consit.leraçüu o reparo 
do templo an·uinadu. 

" Petl) lJllt: p~rtence, porém, b. relação das nl· 
faias pedidas pdo p!!rocho, t•1m 11 commi~siio n uotnr 
que _mio c•m:>t'ITIJo quu, falte á<fUel!a igr .. ja o 
que ~ de absoluta necesSt<ludP. .para a celebrucão 
<.tn.s divioo:! n,ysterios, niio pód<J ter lll~(ll' a snp· 
phca d0 lliESIIIO parocho pedindo resplendores 
de tourn Illtra imagt)ns de Santo>, quo j{1 os tum 
do príltn, como su vó dll documento n. 2, e 
as:.irn tuais raenaihetcs d,J ·ouro para . ornato r.! o 
throno, Ul\IH1U•Jta guarucchla Jc prata, lustt·e de 
vidro, nianq.mJ11 du prata, castiça~:; grandes dou
l'lldó:;, [Jequeuos <1<> m~:>tuo moolo, sino:?, orgii.n, 
cortimls ~c o:tmasco, e L~ . , J.wrq u<J tot.las estas 
culbllS nao sao. uec.:;;s:trU\s pa~a a. con,;e.rv·.l,i;'.u 
do culto externo; mas t:1o súmenttl sclrvem para 
que elle se fu•;a com lllais uppurulo, e ta(V<JZ com 
u.m luX•J IJem contrario 110 e;;piritll ue SÍIIIPli· 
ctdade. qu~: d.:vo rctllUl' 1111 rt~li~iáo 11uo profes. 
$~UJJ()S. 

<< Pne;o úa . r.amarn dolS cleputn lo:;;, :H .. da ~!ui o 
diJ IS;;U.- Ant011io Jia1•ia ele ;1/oura.- ,T. B. ·L. 
Fc,·;·âl'a rl.: .liello.-AntOltiu Jocio cl.: Le:;.w. JJ 

F>.Ji uppro\'udo. 
1-'oi :'1 mesa o seguinte requ:Jrimonto: 
c< Qtt<l tou•J:> os papeis, o:1 pensv~s, c uJ'dcnados 

e<nbora j;'~ approvaJos pelas nul<!l'iures commts· 
sõ~s, sejão uovamunt.; remetLídos ú. C•JIIllllisstio 
espQcial para esta nos uar um p.•r~ccr uovo • .....; 
l'at,la e Sou; a. " 

Foi oppt·o\·ado. 
C"utiuuandll a IQiturll dos pllrtlcera.' ," o Sr. 

sec.rettJ.l'io M.m:cenino Ü•} llrito, teu ma111 os se-
glllutes part:cer~s: . 

((A comnJissiio de per1sõo.~ o ordenados examinou 
a retioluçüll. d<1 20 lle Junho deJ corrente ar111o, 
tomada em cunsuita do conselho da fazenda pela 
q~nl con::tJJera o ~ovcmo a ten•.:a de . tresouto~ 
mtl 1·éis uo cltcf~'tltl divisiio .Jouquícu R11ymundo 
de Lamare, em remuner•u;;lo de ~eus serviço~ na 
•.nnriulHl II •ICÍOIHll feit,,s 1:111 .quarenta nnuos: e 
c de llareclll' que estú nos te1'n10S do s er nppi'O· 
Ylldn pcllo ~<"?{ltiute projecto ele resolw;,1ll : 

u.A ass,mblt}ll . g'•:ral Jegislll!i ·m resolva : 
" l•'iw nppruvada u LeJI<,'tL tlu u·csenL•i S 111íi réis 

CUIICtJo!i!ll\ potlol !-:OI'Ht'ctu :11.1 ch•lfti U•J olivi,;iiu Jo.tll· 
ljliiJII HiiYHIIIIttl•l dc ·L!tllllll'll, tllll rollolw:iüJ du CUII· 
llttllll du CtHIMuliHl tlu ÚtZllfltltL 4u :.!0 du Juulto 
du 1~:.!0, 11111 t·uulUIIeruo;c\1) •lu ti•JUII tlurví~ori parn 
11e vurillctu· •Jcn litlllli IIJIJUij l•:llilítlllltl D. Gnntlídtl 
I.coníl!St\ rl!li .. o.mnre ll l). "lunn .lutiÍl uu l..llllllll'tl, 

<r p,,ço da crunarn elos rluputaolos, em 2G doJ Agn~to 
rl•J lri:ítf.-.llct.IW !I l .to.w' de Sou.m. l?rança. -J. 
R. C. 1Jol'l1~ttnú . -I.ui.: Ca~;ctfcanti. 11 

R>ll' l>:ttiu!> ;\ l\1)).\\ll\~ >\ o,QI\HI>\ ; S \Io ele fn1.enJa. 
'' A coJIIIIlíssiw .. :., pnnsuo•s P ortlenado~ cxumitJnll 

n rcsolu•,,:'IO d~ consullil dt~ G du Juuho ele 182!1 
<llll <I"'' u ,::overuo cuufedo uma P•msflo annuul 
..:.,, suo~ an I'ÍSCllflo.le Jfl l'raio. Gt•ando r:l{l rernu
llt.JI'Il<;;iu do · IIIP-lndu Jo:> ~c•·vic;os do seu failtJcído 
P"í o IIHil'quuz útJ mestno Lítul;; e é du pnrecer 
quo ~c imprinll4 pnm ser discutido o scguinLe pro· 
jecto de t•osoluçüv: 

u A. nss~;ml>l6n 11era\ legis\ntiv n resolve: 
11 Fica .nppt·ovaua a pcnsüo d~ !:>00$ annuaes 

CIJllcedída pdo S•J\'erno ao . visconde ua Praí.a 
Grande, em J'tliiiUCoarnç:io ua w<:tado do~ ~erviço;; 
de seu fall eciJo pai~) mnrqucz do mesmo .titulo; 
em re~oluç:lu de U de Junho de lS'W, touraJa. .em 
consttlta uo conselho da íuzeuda. 

11 ·Paço ún cumara <lo> deputados, em 28 de 
Agoosto de 182fJ.-JlL. J. d$ Sou;a l•'rança.-J. 
Il. C. Dormund, vcncido.-J.ui; Cavalcanti. " 

RemcttiJo {J. segunda commis~:~ão de fazenda. 
11 A commissã•J de pcnsõ"s t: ordenados examj· 

nuu a C •Jn~ulta do . conslllho supremo militar 
so!Jro o r•Jqucrimento de D. Maria da Gloria 
Oliveira Bello, pedindo 1.1 meio t~úldo de seu flll· 
lecíd,, marido u cut'onP.l de Sllf.;llllda linha da córt~ 
Antonio L•1pe:1 de O!íveir:l Bdlo, que vencia · GOf/ 
men!laes, remetticl,, a est,L camura pela . sccre
tal'ia de estadil dos uegocios da gueri'U, por entrar 
o governll ~:m duvida se a .supplic:.nte está nos 
ltmnns dol . benetido da lei do 6 de Novemb1·o 
de 1827. A' face du certidão de pmr;a junta por 
dqcu.n\eato observa-se r1ue o !lobreditu cor'lnel 
nunca $Cr\'io em tropa de la linha, pois assentou 
pmça de ~~apitão de milícias, e pass<IU a tf'lnente• 
coronill e corllnel úa mesm•l arma unde lallecou, 
e por isso cnttlnde a comenissiio quo o soldo 
venci.lo pelo defunto marido da supplicanto foi 
unte;; uma pensão gratuita. E como a lei de ü 
de Novembro) dll 18:!7 sórnento >.e rcf.:re aos oll1-
ciat::~ c1ue tiverem dil·eito do . raform:l pdo alvará 
d~ 1í.i <.le D-;7,eU\UrQ <.le L7o;)O, que d~ nonh11ma. 
maneira cunrptehcnde os olliciaes niiliciunos , é . 
u commis;-~ào cJo parecer que nüo l1a precisão de 
medida legí:;latt\'<1, o quo nesta couf•Jrmitlade se 
respnud í uo miuistro. . . . . . 

« Pu•;o tl11 cama1·a dos dP.puta•los, H de Julh<l 
dll ll:i:2:J.-Lui.: //. de P. Oaval•:cmti.-J. R. c. 
Dormund.-.~l. J. de Sou.:a F1'ança. 11 

Hewettiuo á seguuJc~ commissiio de fazenda. 
O Stt. l?r,E~IDt:::-; ·r~<: propôz se no requerimento 

appruvaJu "":;r. Puulu e Souza, se comprehendião 
ll:,i rt:soluçüc:s já impressas, sobre ptlnsõ.es e or
denados; ·c eldcidio·se allirmutivamente. 

l!'ui ú. meau. <l so~U.il\te requ.efimenti>: 
" RetJueiro que a commis:uiu de constituição do 

o seu parecer áceL·ca da~ transferencias quo o 
governo tem feito das tnercB:; pecuniarias conce· 
dídas aos bons servidores para d1fferenles pessoas, 
a quem os dito:> servídot·e:; querem legar, portJuu 
a men ver isto Á contra a constituiçiio.-Lino. " 

Entrando em discussiio disse 
O S•·· P,1u.la. Cuvaicunti :-Isto não deve 

ir â commiss:io. A commiss1io h a ele propô r à 
appt·ovaç1'io da as.semblé"; po1·tanto era de purcCOl' 
que, 011 se. approvl.!m, ou sa r<'jeitern ess ••s pen
su.•s ; mas devem :;er nest~ camara, e está acab:ldo 
t:ste negocio. · 

o S••. Li no Contln.llo:-Dtlsta sorte como 
que1· . o illustm de[Jutado iremos re!)rova1: talvez 

· nlgum:~s trunsf~rendas que é do jnsliç3 trll!l$ferir; 
nliu fullo na m•tldu.de ou bund•td.., do.;> tro.nsft!ret1· 
~:ius, pum quu cstl4 camnra fuc;u j(L Ol.l u(iQ m~rçõ 
dulidail trnn::~Cilt'Chcias, como ún pu li dUO .dtl u. m. p~i 
pnr•1 suu.s lllhns, u quo digo ó, quo o covemo 
ruto ostt\ nntlll'isudo u. fnzor cssu trnnsroroncln~·. 
o pOL' cuns•uluuuc\11 us supplic11ntos clovom roq11urer 
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a esta cnmarn, c não no podor executivo ; o pr>der 
executivo nito pódo dar me•·cõs nos scrvcutunrios 
visto pnssnrem es . .;ns mo•·côs dos sHvcntu•H'ios 
a outros, n camnrn ngor" puxou P•lla patcnta 
desses fervontuarios, por consequancia fic1io re· 
provadas ns trau~fflrencins quo o govr)r110 ·tom 
tcito, porém pr.dem haver alg1unns que ~ejão jus
tas, e c~tou prompto a apontar algumas, c•nno 
por exemplo: Hendo um pai velho cndncn, 
ns filhos sendo bom; rec!Jbem es . .;us trnnsferencias, 
é portant•1 muito dill'nrent~:~l'tlprovar ou dizer que 
o governo não as pódP. faze•·. 

o Sr. Rebouças :-Voto pelo requr,rimento, 
mas julgo que a questão do Sr. depntad11 nfio ó 
só por um simples requerimentc>, ella devü it· 
li commíssão competente, que ba de propôr nma 
rP.soluçiio, porque assim · entP.ndo, a letra destd 
Si 11 do art. 102 da constituiçiio qull diz (leu): 
de maneira que declara ser da cmnpetencia Ll<l 
governo conceder estas mercôs; dircítnmente ó 
objecto de uma resoluçiio, e so pas!';al' a rP.solu~iio 
tlca o governo autnrisat.lo a conceder ~ratificaçÕAR 
de pflnsões ; neste sentido são expressamente 
contra a constituit;ão, e quando vieram aqui h>io 
do se desprezar por serem concedídns contra a 
constituição; por consequencía acho !JUO é muito 
justo qoe vá á commissiio competente, porque 
ulla terá de propõr talvez alguma resolução soiJre 
esta questão. 

Pondo-se a votos, foi npprovndo o requeri
mento. 

Dada a hora marcaua p~ra as leituras dos re· 
querimentos, etc., o Sr. M~nocl Mal'ia do Amaral, 
requerea a urgencía para um requcrinsento seu 
que estava sobre a mesa. 

Sendo apoiada e vencida a u•·gencia, o Sr. se· 
cretario o leu nos termos seguintes : 

cc Não fazendo parto do relatol'io 1o ministro 
dos nrgocios da fazenda. alguns esc)luecímentos · 
necessario.; á sua discussão, 1·equeiro fJUe se lhe 
peçào as rt:spost!ls dos S!)guintes qur,sjt •S: 

cc Lo Se ern miio do governo ·exi$tem alguns 
apontamentos ou impresso!! relativos (l força pro
ductiva e commercial do Brazll, ou· de algumas 
de suas províncias ; o neste caso que se: rernetta 
a cópia do que exi;;tir. 

cc 2. 0 · Sf;l julga que os direitos de 15 % sobre 
as merc•1dorias estrangeirns importadas equilibriio 
o valor da trnca dos vroduclos de nossa industria, 
que1· considerando os ditos pr••ductos sobrecarre· 
gados dos actunes impostos de exportação, ::tner 
sem estes. 

cc 3. o Se a admissão livre de todos os generos 
importados com a ígunlclade dos dil·eitos existentes 
embargará de alguma mancí1·a o desenvolvimento 
dij algum genc•·o de no~sa indnstrin, que possa 
~;em prejuízo dos consumidores ser ÍllVOrtlcido. 

cc 4. • Se suppõe existir nas prac;as do Rio dtl 
Janeiro e Bahiá alguma porçiio do moeda de ouro 
e prato, ou se toda que nxistía tem si,Jo tlxpor. 
tada, e naquelle •:aso qual será pouco mais ou 
menos a somma exititente. 

cc {1. 0 Se o ministro entende que pelo fin11 com
mareio da escravatura o redito dos :lireit•>S de 15% 
diminuirá em consequencin de algumas fazendas 
que se eltportwiio para a Costa d'Africa. 

cc 6. 0 Quantos volumes de f11zendas sêccas forão 
despachados na olfandega do Rio de . Janeiro nos 
mezes de Janeiro a Abril de 1829 e nos dit•.1s 
mezes do corrente anno de 18;30. • 

cc 7. o A quanto che,garão os direito;; sobre as 
livrarias ímportadas nos ultimos .dous annos d<l 
1828 e 1829 sepamd·ll\lente. 

cc 8.0 Se as províncias continuão a remetter os 
balanços explicados do anno financeiro findo, o 
se o tbesuuro formali~c.u t<unbem o s~u. 

cc 9. • Qual é actuelmente a circulacã•l do cobre 
do Rio dtl Janeiro, e. em todo o Brazil. 

cc 10. Quanto faz de dospeza u despacho de uma 

emtlnrcnção desde a carga aLó o. sahida pelna 
ditro,·entes ropfu'Lit;õcs com o~ direitos, e os emo· 
I unJA ntos dos em pregados, urter para os portos 
d.) l3rnzil, quer pnm os ela Europa.-Camarn dos 
dllplltndos, em :u do Maio de 18~0.-0 deputado 
Manoel do Ama1Ytl. 1> 

'!'ornou a palavra o disso 
O St•. Robrruça,.:-Eu npoif) o requerimento, 

mlts reqnniro qrw v{t h commissíir> competente 
para retocar os qnesitos, pnrquil ns;;im •·edigirlos 
-)}rn·a supprit• a falta de r.xporlnt;ão de fazendas 
para a Costa <l'Afl'ica-acho que nilo expl'ime o 
qu13 prr.tende o SI', deputado, pois julgo qtw 
queria diz,,r, para St!ppl'ir a f,tlta caus,tcla P•lla. 
eltportnt;fio dn Costa LI'Afl'ic:a, nelJo qne dovr1 ir 
a uma commissã.,, o set· d!lt:idiuo pelo· governo. 

o Sr·. Llno coutlnh.() :-Eu apoio tr)(]n;; 
essas requisiçõos "JUC. se faMm ao governo sobro 
as producções europeas; mas eu r;roio quo alguns 
JelJ,~s srio e~cusndo8 on ociusos; como poderá o 
minislm tln. faZ•Jn.'la sabe•· o ouro e prata qu~ 
e:\bte nf) H.i•' de Janeiro, 011 o que existo nM 
províncias'? Ningucm pódo calcnlar: quern póde 
entrar nas gavtJtas df)S usurarío;, nas >;uns burra::! 
fnrtcs, e· saber o. ci'ínheiro que ollrts contem? Isto 
mesmo cada um do nó; nfio p6d1J saber de sen 
amigo, como o govP.rno ha do sabnl-o? Ello h a 
de mandar dizer-nos:-não sei, tenho nisto tanta 
illustraçiiv, tantas luzes como qualquer cidadiio 
brazileirll,-por consequencia este quesito não póde 
ser decidido ; ha outros quesitos qul:l siio claros 
de si mesmos, comn saber se p~r exemplo a falta 
do C•lmme•·cio da CQst•l d'Africa far.\, diminuit· o 
excesso nas reac!.1s; pr.rqne nós sabemos que o 
commcrcio da Costa d'AJI'ica não era só feito 
com pezo.~ e patncõ~s, era com . muita~ fazendas 
que vinhão. d•J 1\!alabar, que eraio despachadas 
aqni C•Jffill fcízenda~ americanas, cessando o com· 
mercio da Costa d'A.fl'ica mio ha mais fazendas 
da Custa do M.clahar ou fazendas grossas : e por 
conseqqoqçia i!;to n:io precisa •nnndar-sc pergqntar 
aa governo : entretanto para não irem tantos que
sitos, póde isto ir 1\ commi$~ào para que el!a 
os redija supprimindo os que forem desnecessnrios, 
da mesma fónna que jâ. sfl praticou. com os que· 
sitos de um outro Sr. deputado, 

O SR. FERREIRA n . .- VEIGA :-Cedo a palavra, 
pois minha opiniii,, e1·a a mesma que acabou de 
eltpender o Sr. Lino .Coutinho. Vã á cornmissiio 
de fazenda, ella então organisad aquillo que für 
justo mandar ao governo. 

o Sr. :.::ui a :-Vá á commissiio, ma; não 
parll o fim que acab.t de c!izet• o S1·. deputado, 
para que não venha impedir o expediente, vá ú 
commí:;são,para que no. mc;;ma com missão se officie 
ao ministro de estado : e:;te ó o estylo desta cusa, 
convidm· para a;; discu;;;;ões nn commissiio; o 
como elle mui frnucarncnLe se oll'c•·ccou para as
sistir aos trabalhos da casa. ::lerá port1mtu mais 
convunicntll que su remettu 1\ cornmissiio para 
quo olln ouvindo ao ministrn decida competente
li'lentc, u por u;;tn occllsilio pod•JI'ÍL elle apre~enlat• 
aqudll·S esclarecimentos de que a commíssiio 
carecer. 

O Sa. Ec:NESTO :-Se acaso se vence que Vt~ a 
commissão conferenciar verbalmente com o mi· 
ni~tro, então requeiru que seja lambem ouvido o 
seu illu~tre autor. 

O Sr. 1\J:anoel ~Iaria do Ainaral:-Vá 
á comrnissão, mas n•lo por quo disse o Sr. depu
tado, qua m'io so póde calcular o LlinhtJiro que 
existe no Brazi!. Em toda 11 parto do mundo se 
sal>e o qu~1 t>ltiste no Brazil: ora, o que existll no 
Brazil? No Brazil nã•> está todo o dinheiro de· 
baixo da terra ou dentro dos cofres, e pouco 
mais 011 me11os um ministro ou um homem de 
finanças; que tenha umCI leve tintura de economia 
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política sabe, llU mc;;rno talvez tenha i<lóns mui 
puticulnres _schr<l isto, poróm ql!ero pdmrdr•t 
sabet• so n~ IJ,\a:~ <lo nlinistro collll>iniio com OIS 
minha~, por cstltr ellu mais no fuct•.t rl~Jst•é~ ne
gocios. 

O Sr::_. Lln:> Coutlnll.o :-0 illnslro <lr.pU· 
tado uno mo cntcnuou, ns suaH Lli:rtl:l n:io se 
poq~::m pôr em pratico, púJe·S•l t:nl,:ttlm· prntco 
mms ou menos n moeJa metrdlicu. 'lllll t!'xi~to n'tun 
estado florcocc:ntc, ()ltando lliio ba nrn parí:l t:·w 
dcsp~csat!O como nó:> tu1nos, pois ent:io quasi tddú.
os t.IJn!)CIJ'OS flfJfJIII'CCGiil, OU iJOill polli)I)S r;i\o OS 

lJorn•Jn:! quQ oscondon1 l)s me~a•ll'? l•I'C•:io~•Js, ma~ 
11'um paiz oru:l•J niio ha seniin papo:, S•lniio ,;,,IJI'C, 
tod•) o mun~n tt·atn do gttlln.lM os 111eLan:> pt··~
CIOS?S; StJ O 11l11Stl'll d••puta•{O t!St_iV~RS.: uqui 11ii•t 
pod1a cnlcular I) cobrA quo corruL na Balda, c 
como po.dercrn~s calcular o num 11 prata C}11o •JXI:lt•3 
n'! Braz1l? O tlln~tr.c: deputad" dcv.; obSrlrvm· qtlfl 
fo1 mesmo um llliiiiS_!:I'O <la lilzenda CJUfl cmittio 
urn .calculo ~~~ m1lhoes de cob1·e qul'l existi:1n na 
Balnn, eu d1z1a que aquelle calculo era crm.lo 
que eu podia _fazer um calculo mais approximaJ,,: 
~ai1~L" e~~~tJ~c.to que o govern·> apresentou era 

~u disse que na B:1hia havia mais t.le quatro mi
lboes de cobre falso, e de f.icto na reduc<:tiO houve 
quatro milhões e tanto, niio chegou a cínêo milhões 
entretaut~ o ministr.~ dizia que uã•.t pa~sava d~ 
tres. Ass1m CI),OIO se avaliou erradamente o c:oln·e 
falso 4ue hav1_a na . Babía, n:io su pódo avnliar 
os mr:taes_ precwsus que estão escoud u.lo3 '? E' cs. 
cusado dizer o íllustre deputado que bastava 1111111 
leve. tintura ~~ econo!f~ia poliLica, ea dig • ., que é 
prec1:;o ter mu1ta h·lblhdadt!, o qunndo u. illustrtl 
dep~tado resolv<Jr.isto, cu lhe dardos compctentJs 
elugws. 

O Sr. ~lanocl :::\laria. do Ainnral:
Fallei sobrtl f~nançllS ·"!" el!tado em ~eral, e não 
fallo e:~ part1culnr, nao me emharac;•l com o que 
O!i pa!tlculares tõm em. snas casn~. importn·me 
~1m cnm o que o Bmz1l poss•t·• ; sei ,;ú •tUe o 
11lustre deputado conf,:sstm<l<J te1· 1.i1iu iuéas mais 
exact~s do que as do ministru, desll•nio por si 
propno os :seus argumtlntus. 

o Sr. cu.~todiQ Dla.s:-E;t•JU convenci,JJ 
da necessidade <.les~es quesitos feitos P"lo íllustrc) 
deputado •. mas responda.se a elles por oscl'ipto. 
Na boa fu mesmo o minish·o talvez •;erbalm!:nte 
nii~ pude~se responder exactauilllll•l : rnuit·.1 tndlhor 
senn entao que esta cau~tu·a recobess•: a re•p;)sta 
dos quesitos por escripto. E;ta c>~.mara nüu tem 
temP.O _para podtlr ottv~t· tado, quant•J mais •tue 
o nun1stro Sll adHl t.uorecarreg.tJ,, du trabalhos. 

;po!:tanto, o mou vuw ú qtt•: so mande ú com
mlssao para que colha a resposta do ministro 
por escripto, mas nr'io verbalmente. 

JulganC:o-se a materia discutida, v~nceu-sc que 
fosse remcttidu á commissão de fazenda. 

0 Sa. SECRETARIO VIEIRA SOUTO ent1·ando no 
salão ás 11 1/:!. hora::, tomou o s~u lunat· ~ reti
rou-se da mesa o Sr. Luiz Cavalcanti que o sttb
stituia. 

o_ Sa. REBOUQ.\S p_edio a ~rgP.ncin pam dous 
proJectos de . rll:h1luçoes que J' havin apresenta lo 
e se n_chavii~ s_obro a n:esrt, e sondo apoia<la a 
urgenct!l, fúl mterromp1d_a. a discussiirJ po1· se 
annunc1ar a cheg<~da do tmntstro rl•JS nenocios da 
justiça, que send\l introduziJ.o na fórma do ustylo, 
passo~ a l~r as seguíutt>s proposttls do poJer 
execut1vo. 

PROPOSTA 

CAl'l'l'ULO I 

Do nmncti'O o clis11·icto tlas l'tJ/a!:'11ds 

cc Art, 1,• Unvcra\ por ora ~~~manto nR rolnç~e~ 

exiHf.entc~ no Hio do .ranoíro, Bahin, Pornnmlmco 
e Mtu·anhii•t, cons•n·van•lo ca•.lu nmu o~ distl'ictos 
':lllO lhe Cl5tt\O USHÍg111HlOS, 

CAI'I'l'ULO li 

Das pessoas ele que se com11oem as ''claç'ücs 

cc Art. 2.o Caua re!ac;iio se C•)mpon\. c.lé! 10 dAs
Oinhtu·gnuores, u'outrfl os qunos o impr:radot· ele· 
ger{t Utl'l p tl'a prcsi.lcnte, quo :!lll'virá por trcs 
an no R, [HJ•ICllfiO SCI' roJeleiLr>. 

"Art, :,o Oil primeiro~ presi•.lcnl.cs que forem 
d•dtos para ail ••IJla,,üus ante::1 quo comecnm a 
S•Jn•ir, pro~tnritõ juriLnll!nto nr~s •HÚ'1~ Jo impe
ra•lor; os quo •lepois srJ lh"s :leguirom •1uando 
r:stive•·ern a,; •:~lac;ü•J:; em oxe•·cicí•J pl·ustar{tõ ju
l'!lmento em mnsa perante 0:1 <lesembargatloros 
qua com nll•:s n:;signarilü u tel'lno da pods~ Jn vrado 
pelo guarda·mór. 

cc Art.. 4.•• O pre3identP. oc:cttparú. o assento do 
top•) ua Jll•ll>(l, e nos lados se: a,;sent:u·áõ os des
enlbfll':.(:ld.Jréls po1· suas autígttid.tues. 

cc Art. :.i. o Ao presidente: co111pete : 
<r 1." ProJsidír a•> dospacho ua relaçrie>, dirigir o 

tml>allw J,J.Jln, !llílt1tlélL' f!. ord(lm e fuzur ubs<.:rvar 
e:;te regimento. 

cc 2.• J)i.;tl'ibuir os procCS$Ol pelos d~s.Jmbargn
tlorcs, fazerulo-os lançar pelo guu.rda·mór nos 
livros 1·espectivos, · 

rc3.• A:IV.il'tir aos descmb:trgadorcs,quan<lo forem 
omissos nos seus li•JVeres, •J r~present•lr ao impura
dor o:i <.leilctas e F:fl'os, •,Jile conHnt:ttercm uo exer
cício dos seus ofncios, •mvianJo os uocmneutos 
e pl'OVtlS llC~tlSSarias para fazer efi'dCtiVIl ll sua 
responsabílidad<J ainda quo não haja queixa <.le 
partes. · . 
· cc .L o !nf.mnat' ao govr.r11o elo pe~snas idoneas para 
guarda-mór e mais olliciaes UIL rulaç:io, e nomear 
quem sirv:t interinamente nas suas faltas ou im· 
pe<.lím cntos. 

cc :.i.• A·lvertir ao~ officiaes da relac;:i•J qu(trodo 
forem ncJgli:,:&nte.i no cumprimento .Jc .Sfltts de· 
veres, e com o accordo dos dc~ambargadot·e~ pre
sent<.::~, multai-o:; até a duodacima parte do ot•cle-
nadoJ <le um auno. · · 

rc ü.• Mandar f.wrnar-lhe;; culpa na fôrma da 
lei, para fazer eflectiva a sua responsabilidade, 
quando commetterem crimes ou erros <.le ollicio. 

cr 7.• Conceder 'licença a algum desemllargadOl' 
para f,Lltar ao despacho da rt•lnção até oito dias 
em ca;ia anno, c a .. , ·maí:; officiaes nté um mcz. 
P<lL' na ais to:npo HÓ o gov~rno a; po,leríL conceder, 

cc 8. 0 Infvrmar ao g·)Vern•> d·H! difficulda<lcs e du
vidas que oceorn:rii,, na cxecltr;iio das leis co•n HeU 
pare•Jcr, .remettendo-lhe nu fim d•} cada anuo uma 
noticia circum,t>lftCiada do .estado d.t rclaçiio, c 
u<•,; seus membn)s, c0m o quu tivet• a observar do 
beut ou elo mal a •·esp•Jito de sua conducta, expc· 
diçÜ•) e scicnda ; e I'emcttCl' um rol de todos os 
foitos cíveis c cl'imes que se de,;pachar:io o ficarão 
por d~spachar, um:L rel>aç•i·l di> todo~ o.; presos 
que est1 verem na.; cadõus do úistt'lct•l d11 relação, 
com a declaa·ae;ão dtl su·1s culpas e ustaclo de seus 
livramentos; p;~ra o qu.e cJxigirá as informaçi5es de 
tocl<Js os juizes tle district•). 

cc !), o Vigiar S•.lbre a limpeza, cO"'Ilmodidado e 
segurança das c11dêas, •·cceb<:ndo as informações 
dos camaras mun!cipaes; dando .as providencias 
necessarias, remetlian•lu os abusos e fazendo cas
tig.ar os culpados. 

cc 10. Prover" relação e seu districto de advogados 
e solicitadoras, e bam nssim dos mais .officios que 
vagarem, emquanto niio forem privados pelo impe
l'ador. 

'' 11. 'l'er t) sallo dl\ rêlação e fazer Mllar paio 
portoirn da chancollal'ia todas as sentenças , 
cru·ta~ o mais p11peis qna por cll11 devem passar, 
dttlllgnllncl,, par'' e11to IIUl'\'l<;u clon11 rllas du cada • 
IIOHJlllill 1 durJIJOiltlll 0111 rtnu mlo houver sossuo. 
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cc 12._ Fazer emenda~ o r.·xcns~o (•11 falta der osci'Í· 
ptura~mo de f]UIIIJS(]l!Cl' UOS pape H; f]UO rJovcm pa:;sar 
pnla chnllcellitrín ú custa do oflícínl qtliJ u~ Ja. 
vrou; IIIIIS JJfir, gloznrá f!flntcnça alguma da infe· 
rior ou ~npol'iot' ÍI•Slancia. 

" Ia. Votar sónH:nte no r~strícto caso do em· 
pato. 

cc Uuhrícnr o~ livros nnco:-:snríos para o expo· 
díent•) da reln•;ilo, a mancllll' pas~:~nr dulles as cer· 
tidões qno llw J'iJqUP.J'llrcm. 

u Art. ü.• No ímpeclíml!ntn ou falta do presidrnlo 
fará as ~uns veze::~ o desembargador mais antigo 
no Sl)rviço, c, na coneurrenc;ia do dons Olt :upis 
de igual nhtiguiclnrlfl, 11 surte decidirá. 

11 Art. 7. 0 Os desllmhnrgaclorcl! no neto do to
rnarem posso, prestaritõ jurnmr:nto nnH m:íos do 
prcsidenle, de cmnpri1' •·xnc:taruento os devel'cl!l do 
~:;cn t:argo, escrov•mdo termo no lino resp•:ctivo. 

cc Art. S. o Serão mui prornptJs IJIIl ir á r1dac;iio 
nos dias della, e ás homs Cú111petrmtc•s ; e qn:wdo 
o uiio poss•io fazer pnr le>gitirno intpedimeuto, o 
c:nmnmuican'lõ por <:SCri1•to uo presic!cntn autc·s 
da hora da se,.~tio. 

cc Art .. 0.• Quan lo. o impedimento d11rnr por 
mais de 8 dinK, rcmetlerúõ . ÍL rel·•çào, pol' mãu 
do guarda-mór, para scr1·m entrc,gnes ao pre· 
sídente, os autos qu., estiverem em seu voder, para 
se lhes dar anJamento. 

cc Art. 10. Os d~~embarg~Jdorcs usan\õ dA béca, 
e terão df' . ordena<lo, os dn relação do llio do 
Janeiro ~:SOOH; e •·!! dn!! outras 2:,JOOH, sem emo· 
lumentos ou >•ropil'\a alguma. 

" Art. ll. Cada uma dns relaçi;cs ter:'L •1 advo
gados que seriio chamados-do numero·-·, c nlérn 
destes os fxtranumerarios que se mostrarem ha· 
llilitados com ~uas cartas de formatura, os qunes 
tendo advogado pot· 2 a1mos e com bon infor· 
mação do prl'sidente, preferiráõ aos lugures de 
ma~i~tratum em concnrr(mcio. ~:om outi'Ol3 baclm· 
reis IJUC não tiverem esta l111bílituçi'io. N:io ba· 
vendo· llachareís formados poderáõ ser admittidos 
a 11dvogados (:xtranumerai'Íos, que niio th·flrcm 
gráo ucndemico, precedendo exume na fóru.a da 
lei de 22 de Setembro de 1828. 

11 Art. 12. Dss advogndns do tonmer•l sará um 
fiscal dn coróa e fazeuda 11aP.ionn!, qne se rl!gulará 
Jlelos regimento,; do procurador da coróa e fuienda, 
a quem dará parte de todt:s os negocios em qu1 
intet·vie•·, e das ~cntenças da qne cumpre int.rn·pór 
l'e,•i.ata llllS t~rmcs do art. 18 da lei de 18 dn Se· 
tembro de 1828 ; e tcr{t de ordP.nndo 800$. Otttro 
sen\ p1·omotor da ju!!li~:l e veucerí~ üOO,~. Uutro 
será promoto1· dos orphãos e vencerá 200~. E o outro 
s,r:\ promotor dos residuns e capellas R vencen\ 
200,~ de ordenado. Exerccráõ os seus oiTicios niio 
só perante as relac;ões, mns nos juizoK de pt•imeira 
in!ltancia d11S cidades em que e\ias se ucllarem 
collocadas. . 

cc Art. };;). Hnver{l tnmbem solicitadores pl'olvi
f'Íonados pelu presidente, até o numero de :20, con· 
formo a nfflnencia dos f,itos. 

cc Art. H •. Onda · relaçfi•l ter:\ um gnar,Ja-múr, 
que será o contador e olistril.lllidor dos feit.os entre 
os escriviies da relação o vencerá o ordenado de. 
1:000$. Dous gnarda~ mcnore~, o primeiro dos 
qunes .será solicitador da justiça com ,100$ de 
ordenado ; e o segundo sert'L HOiicítador das des· 
pPzas, servirá de cOl't'etor. de folhas e vencerá 
200$, e cada um delles servirá por semanas de 
portoiro ·das audiencias da relação. 

11 Art. 15. Terá um meirinlto da relação e outro 
uns cadê!ls com seus escrivães, \'encendo cndn 
um dos meiJ·inhos 400H de ordenado e seus cscri· 
viies 300$000. 

u Art •. lü. Terá dous escriviie.s das nppellações 
das causas cíveis e crimes, um parn as appellações 
das causas da corôa e fazenda nacional, o qual 
servirá de porteiro da chancellari~, um esr.riv1i0 
da chancellaria, que escreverá nos processos ele 
'lue a relação conhece em uma e unica instancia. 

Gnda n'm vencerá o orclcnado do 300#, se tanto 
ou mais jl1 mio tivr.rt!m. 

cc Art. 17. Havtll':'~ um tni'Mrr,irn <'om o ordenado 
de 3Ufi/J. Tanto est.o r:cuno ~odos os muis o11íci>1es, 
sc•·vír:1•i pelos J'egirne11lmi que or.~ tem, o cum· 
pt•ir{,(i nR obrigar;.i.ír.s que lhes estlio impostas o 
ruin ÍOl'Cm alt.~ratlas peiiL JH•:scnto lei. 

11 Art. lS. l:ItlVflrtí era cada rdut;ão nm capc•ll;io 
dn csc:olha d" presidente, com o ol'flonado de '100H, 
[llll'n clrZill' missa. rtnli dia~ do confet•r:ncia no Ol'a· 
~oriv da ro:Ja•;ii1J nntcs do comrJr;ar r• despacho ; 
e nos domingos o dins dtl pr•Jceito aos prosos no 
ornLorin do. cadóa ; as~istit' e confortar os seuten· 
ciados á JtiOI'l'! pE:la jn~.ti~a. 

(.Jf,I'I'r()f,') III 

JJas attl'iúuições das ?;elaçõe.~ 

• 11 Art. 1!). As rêla•;ôes ittlgurúõ em sngunda e ul· 
tuua iustuncia as causas c i vdH e cri111inaes por 
via de nppellação, uos C•ISml em qae n lei a ad· 
mittll. E em uma o unica instauc1a conheceJ'áÕ: 

cc 1. 0 Das queixas. feitas llf• 1-:·•vei·no r:ontra os 
jtuzes, que lhes for•:m remettidus na fórrna do 
artigo 1il·l d·a consl.ituic;ilo. 

(I 2. • Das suspeit;ões postas n algum dos seus 
desembargadores, e aos mui~ officiaes que servem 
na rclu<;àu. 

cc !J." D:ts duvidas qun occnrrr.rem sobre o QU;) 
se d1!Ve p:~gar na charu:ellal"ia do quaesquer son· 
ttlnçns r. curtas qtte por ella passarem. 

(( •l-0 Das dizimus das Slllltenças ·proferiu as nas 
causas que as devtlm pagar. 

(( 5.• Dos erros do couta, ue custas dos p1·esos 
agitados· rt'IS r~:lar;ões. 

"l),o Dos J'(!Cursos tlns juizes r.cclesiastícos. 
rc 7 ,o Do auxiliu de ln·aço ~ccnl•ll'. 
11 8.0 Dos dias de app·•rac:e1·, na conformida•le da 

or.iennç\lo, livN :)n, utnlo 70. 
(I !J, o Das prorogaçõds do t.c.:mpo das fianças e 

invcutarws nos termos da ld d~ 22 de :::ietembro 
de 1828. 

11 10. Dos embargos do ob ou suba·epçiio, na 
conformiJado do nlvará de 30 de Outubro de 
1851. 

<i 11. Dos Cl)ntlidos do jttrisdicc;iio, e qttestõBs 
de c:ompetencitl c~otl'o todas as autoridades, cujo 
conhecimento n1io pertencer ao supremo tribun11l 
de jnstiça, 

11 Art. 20. A appe\lação RCI'IÍ intcrr.osta dentro do 
d.;z dias da publicação da sentença pela parte, 
ou seu procaraolot· nn aadiencia, e niio a havendo 
neste prazo perante <J escrivão, que lavrart\ termo 
della a~signudo pela pessoa que a interpuzer, e 
por dual:! test•Jmttnlu~s·, •l que tlentro de 24 horas 
a intimará á parte contraria, e ua nusencia desta 
a sen. pw•r:urador. 

I< Art. 21.. O prazo para a apresentação das 
nppellnções nas respectivas relaçõe::, · ~>er•\ aquelle 
que ora está em pratica em cnda. urna della::;, 
emquanto wio fór alterado. O prcsiclente <le ca<la 
uma das relaçõ~s r.o prim,;iJ·o uuno ,lo ~;eu Cl'er
cicio, dever:i, dtJ nccórdo com .. s clesembarga,lores 
formar uma tnbella 1ixa11du o prazo para a apre
S!lntaç•'io tias appellações .do cada mH !.)oi? )qg»res 
do ~etl distrícto, e a remetterá a11 governo. para 
que, sendo approvao.tn possa ter execução. 

(( Art. 22. Os auto . .;· poderàõ vir ao juizo do 
primeira insta .. cia já urrazoados por . uma ou 
ambas as partes, se o requererem dentro de 2-1 
horas da intimac;ão da appeitaçii<t, e em 15 dias 
apresentaráõ as SJl;IS razõl:l~, para ~et·em entregues 
ou remettidos os autos ao guarda·m6r da relação, 
o que. us apresentará na primeira confet·encia, e 
se distribniráõ n um ,\os desen1barga1lores qu!! 
será o relator. 

" Art. 13. As partes pnd!!rúõ aJ'J.'j1ZO!Il' no juizo 
da appellaçiio, não o tendo fE!ito no da primeira 
instnucin 110 pmzo de l5 <lin11, qne seriio conce
didvs pelo l'.::lut.;r. 
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n Art. 21. Nos autos elo nppellnçiio sómr.nte se 

discntir:'L o direito t. vista das · nllegaçõell das 
Jlllrtes e das provas que r.mio produzidas nu 
primuira instancin : o I'JURndn as partt)S nas suas 
razões de nppcllnçiio deduzirem 1tlgumn mrt teria 
nova de facto <JUO não fosse ventilada nn prí· 
meira instnncia, c quo pnre1;a r elcv:mte, sel'fio 
os autos remettítlos srm d(:cisiio final uo jnizo 
inferior para dM lugar a que se articule, provo 
c decid11 sobrn ~:ssa mataria. 

11 Art. 2;). O .relator achando quo nos autos 
deve intervir algum . dos fiRcnr.l', mandar:\ pnr 
seu despacho dar·lh,cs vista. Depois de~ta . dili· 
gencin, ou sem elln, qurmdo mio seja preciRr~, 
e tendo examinado bem os autoP, raró dr:llf!s, 
l'm relnçiio, umn exp(,sição por cscripto qufl 
deverÍI ler, da t>Spccie dos autos, da qnt>stiio quo 
nelles se Vlmtiln, e . tios pontos de dirt>ito 1'111 quo 
cada urna dns partes sP. fuuda, c dos dc•curnento,;il 
f!U~ junta: e s<'m prof~rir voto, nP.m dar a en - . 
tender a sua (lpiniiio, pas~ará os autos ao seu 
immediato ·com a dita exp"sit;iio, lançando nellPs 
sómente n nola de- vistos - com data, c sua 
assignaturi\. 

" Art. !2G. Extiminados os autos pelo segundo, 
e pondo nelle» a d~claração de- vistos- <•S pas
sará f!m mesa ao seguinte, Pntregando·lbe a E-X· · 
pcsição cscripta que rPccberá d" primeiro sem a 
ler, nem faze•· exposição alguma. 

c1 Art. 27. O terceiro desemhnrgador praticará 
o mesmo quo o s~gundo, e entregará os aut.ls 
c exposiçiio ao presidente. 

" Art. 28. O preside• :te,dos autos que lhe tive
rem sido Assim entregues, irá dando para ordem úo 
dia (por sua nnlignidade, salvo quando l1c•uver 
motivo urgente para alterar esta ordem) aquelles 
I'JUe razoavelmente se puderem julgar na sesriiio, 
fazendo dP.clarar por edital fixado nn porta do 
tribunal, n ordem dt) dia, com precedencia de 
duas confP.reucias· pelo menos. 

c1 Art. 29. D<?signnda a ordem do dia, o pre
sidente P.ntreg·trá os respectivos proce$SOS a 
cada um Jos relatores com ~uns CXJlOSit;ÕeR. 

" Art. 30. No dia da sessiio, o relator a Quem 
o presidente fór dando a palavra, fará o rt:latorio 
circumstanciado, á vista :los nutos, c dos seus 
npontamentos, de sorte que seja b•)m ouvido <lo$ 
mais desembar~aJores c dos e~pectadores. 

n A1•t. at. Antes . de principiar o relatorio, TTII\11-
dar:\ o prelõidente publicar por l,llll dos guar\.I!IS 
menor~s, qual o feito que vai relatar-~e, c ad
mittirá para dentro das grades as partes, seus 
advo~=:ados on procurndores, onde terão assento. 

c< Art. 3:!. Findo o relatorio poderáõ fazer ad 
vertencias c notas necessarias, uão só os des
embargadores, mas tamb~m as partes, cieus advo
gados ou procuradol·es, guardados os . tr·rmos de 
civilidade e dc:cencia ; e o relator confronttimlo-os 
com os autos, Jan\ 110 relatorio as emendas con
venientes, e . com ell11s o tornará a lP-r, até que 
nada ma1s haja a alterar, não se admiltindo 
argumentos e disputas. 

cc Art. 33. Feitos todos os relatorios dos autos 
destinados para a sessão, ou daquelles · que .o 
presidente jul;:a1· b11stantes pa1·a encher o tempo 
della, a · sessão Passará a ser secreta, retiran
do-se · as partes e os espectadores a convite do 
presidente. 

<c Art. 3t. Na sessão secreta, tornando a .ler-se 
os relatorios ·por sua ordem com 11s notas que 
se lhes tiverem feito, debatert.õ os juizes, ·uté 
que a matoria se dê por discutida. · · · 

cc Art. 35 . Concluída a discussão, o presidente 
tomari1 os votos singulat'mente, principiando 
pelo relator e pelos que virão o feito, seguindo-se 
depois os mai:~ dosombargadoL·es. 

" Art. :]r;. Para n votaç1i•J 11 r•li'JU•ll'iment•) do 
relator ou do quali')UOI' dt•Homllnr~rhlor, se fnriío 
1111 propO!iÍ~ÕC111illp11fllUIIII CjlhJ IIU jnli!III'OIII I'I'CCi8118 
Jl;&TQ clare~'' 1111 ducl11\o. 

11 Art. 37. Se o rolnf;or ou outro desembnrgadór 
dcscr,brir nullidade, ou julgar necessario proccder
sn á alguma dilígenci n, v. ç:. vistoria, exame, reper
gunta do tcstemunhns, perguntas ou acareação 
dll r6os, o outra semelhante, tratar· se·ha da 
qnestiio prolímioar. . · 

u Art. &'; . Se 11 nullídr.de 110 verificar, e so 
julgnr ínsanav•1l , sorf1 declarado o processo nullo, 
e mio sn tratar{, da qnestli•> principal, lavrundo-so 
o accoJ'diio d•'Sta tlr.clarac1io a ssignado por todos, 

te Art. 3!L Quandn a nulliJadA ~e julgar sanavel, 
mandnr·s~·ha por accordão sutisfnzer ao que fór 
preciso parn n 11anar, e depois se pre>seguirú. 

rc Art. 4~ Se se julgar precisa alguma das 
~<ohreditaR dílig~ncias, ser{L incumbilla ao juiz 
do prirnoirn iu~tnncia, donde os nutos vierão, ou 
ao do lnf(nr em que estiver a relac11o, quando 
ahi so podsa satisfazer, remettendo-se os autos 
se for preciso. 

c1 Art. 41. Conc!nida esta prelimina1·, vC)toráõ 
s~guidnrr.entc em primeiro lugar sobre os aggravos 
no auto do processo, que as pRI'tcs tiverem in· 
terposto, e rr.quere1·em a decislio delles dos seus 
nrrazoados. Essas decisõe;; porém, quaesquer que 
llr•jüo, niio produziráõ outro eJTt~ito mais que o de 
ficar o juiz da primeira in,.tancia declarado res
ponsavel, e a parte com direito de haver delle 
o resarcimcnto do pt·ejuizo recebido, ou de se 
lhe impór a pena ou multa quo em taes casos 
estiver dP.signada por lei, que lhe será eflecti
vamente impnsta na mesma sentença. 

ct Art. 42. Votaráõ depois sobre outros quaes· 
quer incidentes que se oft'erecerem nos autos ; 
bem como ..-obre os erros praticado;; pelos escri
\'àes dos processos e dos advogados, etc., de
clarando logo as multas e condllmnaçõe:~ conforme 
sua malícia ou erro. E por ultimo votarãõ sobre 
o pont() principal da cau~a. 

c1 Art. 43. Vencido · o feito, o relator lançará 
nhi me~mo a decisão em livro para isso desti
nl\do, assi~nada por elle, e pelos mai>~ que vo
tarão ; podt:mdo os. q11e Jorão de opinião diversa, 
pôr a nota de vencidos, · e quando haja alguma 
alteração oa duvida, se desfará a votos dos 
mesmns juize11 com que se vencera. 

c1 Art. 4·1. J:>to f, it?, tornar-se·lla outra. vez 
publica a se~siio, e então o relatc•r lerá a decisão 
la\'Tada no livro que o entreg11rá ao presidente, 
e levt~rá os autos comsigo, para lavrar nelles a 
sentença em casa com as rnzõ~s e considerações 
que a motivarão, trazendo-os na immedi<lta 
conferencia, e então conferida a sentença com a 
decisão lançada no livro será assignada pelo 
pr.~sidente, e por todos que votarão, e sem de
claração de votos. 

1c Art. -15. A sentença não se cxtrahirá do 
pr.,cr.sso sem ter passado nm julgado ; o que se 
verifica, findos 10 dias depois da sua publicação, 
sem toJr embargada, nem antes terá execução 
quando se não precisf' extrahir-se 

11 Art. 46. A sentença poder•\ ser embargada por 
qualquet• das· 1 .nrtt!s que . apresentar no cnrtorio 
seus embargos dentro do dez dias da sua publi
cação, e o escrivão sem dependencia de despacho 
continuará vista delles á outra p•lrte por outros 
dez dias. Não se admittító.õ segundo:> embargos, 
qualquer que seja a sua natureza e denl)minaÇão ; 
nem sobre a decisão, nem na execução, seja 
qual fór a natureza da causa ou qualidade dos 
litigantes ; ainda mesmo nas causas de orpllãvs 
e da corôa ou fazenda nacional. 
-cr-m-t:-·47 • . Os embargos serão distribuidos em 
livro separado, e no seu jul~;tamento se guardaráõ 
os mesmos termos e f,>rmahdades ordenadas para 
a decisão da tn·imeira. sentt>nçu. Vota.ráõ sobre 
elles todos os desembargadores presentes, ainda 
quu em maior numero cjue o dli. primeira sen
tt~nçn, mas nunca ·menor ; pre.:mchendo-se este 
poln mnnoira decretada nc art. 67. 

11 Art. ·18. Oil . emb:u·gos não serão fol'mndos 
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por artigos, nem tGrú lugar o dar-se p1·ova tes
ttJrrlllllhal a ollns : mas soriio em fórmn. de alie· 
gac,;õcs doc;Hncntnuns incnutin~ntt•, e 11 r•·nuu11· 
ciaçiio Ml>rc 1'1lús serú terminanto o .:!ccish•a, 
para o uuico c:ffcito sómentc' dtJ se sustcnlnt• a 
seutenli ~ c·mbargada, ou de so t'cfvrmar uo todo 
ou em pnrtt;. 

''Art. '.1!1. Sobro ns quoixns d .. s jnitcil cp1e 
furem l'CUH: ttidll>~ peln imp~rnuor {L rr:lar;iio, se 
proc~derú 1111 confu•·n•itlade da lei dil rc~ponsabi· 
!idt!do úo~ emprewtdos public•1S. 

«·Art. GO, QuauJo qnalqu c r pat•tc inteutilr 
suspeição a algum desombllrgat.lot· e IIOH outros 
o.fliciaes que servom 1m rcllll;•i••, fMman\ os ar· 
tigos em (1ue deduza as rnzões d11 suspeiçtio, 
assign!lc)Os pr.r ~lia, O!! por seu ullvognJo ou 
procuraJor cspec1al, · e JUIIllllldO os documentos 
que tiver, e .o r.-.1 uns testemunhas, os npresen- · 
tará ao prt!sidontc. 

<C Art. 51. o presidente distribuirá os artigos 
a um · desembargador, o .quul fazeudo·o~ autoar 
pelo respectivo esct:iv1io, mandará por seu des· 
pacho intimar a suspeição ·ao recusado, o que 
respond.a em trcfl dias. · ' 
. " Art. :):.!, Dentro deste prazo deverá o recusado 

eoufessar ou contestai' os artigos. s~ conf~ssnr 
911 .uãv responder, o relator na primeira sessão 
proporá o feito para se1· dec-larado . o recu~ado 
por su:>peito. Se .contestar porém dentro do prazo 
Hssigna~o1 os juízes deddiráõ se procede ou não 
a suspelçllo. 

cc Art. 53. Parecendo procP.tleutes os motivos 
da . su3reiç:io, suspenso o ult~ríor conhecimento 
do leito, passará o relator a inq11erir por si as 
t.est.emuubas que n parte lhe offPrecer, das já 
declaradas no rol, em cinco dias, e findo este 
prazo, e com os l>olU>I . depoimentos, ou sem elles, 
não os tendo apresentado levará o feito~á. re
lação, c se decidirá pelo merecimento dos autos. 
O dCJclarado suspeito não continuará a ser jui :~, . 
ou á . inte1·vir em causa alguma do recusantfl. 
E pelo contrario, tendo ::~ido declarada improce· 
dente a su~peiçiio, ou . julgado não susveito, 
c·ontinuará a conhecer dos fettos do Ncusante, e 
exercer nelles o . seu c.mcio, emquanto não fór 
por outros motivos cxcluiuo. 

" Art. 5!. A pessoa qu·l :.uscitar duvida so~:>re 
a quantia que se deve pagar na chancellar;u, 
pelos papeis qn9 por r:lla. hão de 1•n~sar, a Jev~rá 
ao pl'l'Sictente em requerunento mot1vauo : CJ feita 
a. distribui<;ão, mandará. o relator autoa1·, e por 
seu .:lespacho dar vista ao fiscal da fazenda ; . e, 
segundo a ordem do dia, · propo1·á em mesa a 
sua •lecisi'io. 

" Art. ü5. O solicitador da fazenda ou o ren
deiro da d1:t1ma da chancellaria, e~taudo ella 
arrematada, munido da competente ver~a, _requ~· 
rerá . com ella ao presidente a sua d1stnbmçao 
para designação de relator, o qual. pr~uederá 
aos t<~rmos da execução com audteucta do 
fisca~ da fazenda~ proferindo a scnten~a final em 
relação. . . · · · . 

11 Art. 5G. Os Grros de contns e custas, se1a. qual 
fór a causa por que se nr~uiio, :serão deJu~id~s ~m 
requerimento feito ao presidente para o dtstr.Jbuu·, 
e o relator mandando-o juntar u.os llutos, e exa
minando a conta com audíencia do contador o 
<lous arbitras ~ e ap•·u~im~nt'J das parte~, tudo· 
em termo breve a dec1d1ra em m~:sn, des1goando 
a fórma po1· que deve ser reformadn a couta ou 
sustentando a que e~tiver feita . 

• , Art. 57. O.; recursos dos juizes ecclesinsticos 
Se"uiráõ os mesnios termos das appellações com a 
diU'enmça sómente que o juiz recorrido deverá 
responde1· no~ autQs t)ntes que subii.o á 1:a~eçà9. 

cc Art. 58. O 1\UXilio do l;lraço f!eculat· poclí!l'l\ 
ser .c:oncedidosómente pela!! rel>tçõcf! d9S c:tistricto<; 
a para o obter deverá o impctr~nto document(lr 
seu requerimento com a sentença 011 cle!Jpacho ec
clesia.stico original ; e sendo distt·íbuidl) a um 

dos .Jesembargn.dores, este, dopais de ter ouvido 
ao tl~cul do corór1 e bern visto o examinado o 
negocio, pAdírá no presidente dia para o propúr 
O I'IJCCUCI' deci s iio . 

" Art. úU. O . appellntlo tnunido ela certidão da 
ntflmpaçiío fia appellat;ão pnssada pelo escJ•ívüo do 
juizo Je 1• instnncill e J,-, gunrdn-mór por que 
conste que os auto.~ wlo lhu . foriio cutregucs no 
pruzo marcado, pod~rá requorcr Qllll 11 appcllaçiio 
Reja j ul;::ada nliu seguida ; e esta cleclsüo será 
prof~rída. r:m relaç:io. 

" Art. GO. A concessão ou d~ncgnção da pro
rogação elo tempu das lianças e dos inventados, 
:ser{L profclridn (H•la relação depoid de ou'li<la a 
parto · por despacho do . relator. 

c< Art. (Jl. Auto" do julgamento dns embargQs 
ele ob a subr~pçãn, o relutar dará '"ista ao fi:ical 
da coróa a fazend11. 

" Art. 62. Nos conflictos . de jurisllicçüo de que 
conheciiio tempornrittmcnte os presidoutes uns 
províncias om conselhos, pelo § 12 do art. 2.J: 
da lei de 20 dto Outubro de 18:.!3, que fice. re
vogado ne;;La pnrt•J ; e bem assim na~ questões 
de compe1enciu eatre todas as mais autoridades, 
cujo conbecímento n:io pertencer ao snpre111o tri. 
bunal da j ustíça, as partes competidoras remet
tcrn ao presicJente os papei,; t·espectivos com 
todos os tlocurnentiJS neces!larios. 

« Art. 6:3. 'fumbcrn compete ás relações conhecer 
em gráo de revista, das sent'lnças que lhes forem 
rernettidas pelo sup1·emo tribunal de j11Btiça, 
guardando-se neste caso e no do artigo antece
dente as regras estabelecidas para o conhecimento 
o decisão das appellações. 

C.~l'l'rULO IV 

Das sessões e da o1·dem no despacho 

<< Art. C4. Havci'ÍL sessõe.:1 nas segundas-fairas, 
quartas o sextas de cada sarnana ou uos -:lias 
immediatos, quando estes sej:'io impedidos, c du· 
rará quatru homs pelo menos, podendo proro. 
gar-se até uma hora mais. 

« Art. !:í5,. A~ !;essões sc~riio publicas. 0.:1 E:S• 
pectudoras. assim . corno os autores., réos, ad vog·l• 
dos, cura\lores, . defan .~ore~, E: te., sa port!lráõ com 
toda ~ deccncia, · honestidad" e respeito, não dando 
signaes p9r palavras ou g11stos da approvaçtio ou 
reprovaçtio do que ouvirem sobre o uegocio que 
se tratar; e quando pelo presidente fóc dada a 
palavra a nlgum•l. das partes, fallará de pé sempre 
com a devida civilidade c moderação, não em· 
pregando já.ma.is terlllos e phrases picantes, nem 
gestos ínsultantes. 

« Art. 66. Fi-;a · 11. cargo do presidente fazer 
ohservar a determtnaçii.o do arttgo antecedente, 
chamando á ordem primeira e segunda vez : e 
não sendo sufficientes as duas advertencins, farú 
remover do auditoria os perturbadores; e não 
bastando ainda. está providenci·1 os mandará preu· 
der e lavrar pelo gLUlrda-mór .o competente ll.uto, 
q11e mwiarll. o. um juiz criminal para os julgar 
segundo . O.! termos de . direito. 

<< Art. 67. As decisões serão vencidas á. màioria 
dns votos d•>S desembargadores pre:sentes ; ne
nhum feito, í1 excepção dos mt~nCIOnados no at·· 
tigo seguinte, podea·>\ ser julgado sem que votem 
pelos mel\ OS 7 juizes. 'Não . havendo na re\açii.o 
este numero de desembargadores desimpedidos, 
mas :;ó 5 ou G, o presidente convocará para o 
pl'eericher 1 ou 2 juizes de direito triennaes .la 
mesma cidade em que estiv~1· a rtl!ação e qut:J 
nt'io tenhiio int~rviudo antes no ftJito: fuzencto
lhes remetter umu. cópia u.ssig!\1\da pe\o guatda
mór d11 exposição . dos autos c pontos de direito, 
feita · pelo relator na conf<lrmit.lade do art. 2ü, 
com antecipaçf10 du 8 dias pelo menos, ao do 
julgamento qne igualmente lhes serâ declarado. 

cc Art. os • .Pura o conhecimento e docistio dns 
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2Hi SESSÃO EiU ~A DE MMO DE ll:l:JO 
materins {Jns nrl.~ .. ~ [d, ;j;_1, r"d, ;-,;-,, :~ü, . ;jf:l, .. ~~n co. 
lil, l.>nstan';ü ii d•~ s~tnb,rgntlon·s, HO 111ais n:io ·r:;;· 
tiver<•lll presr.ntr·~ n n d•~ci~iio sr•rú tn1unda Hollr<J 
f!XW•Sir; :io l'r•rbnl do •<:lntnr, · iu,J,,J"11Hl•'lll.l! tl~: litJ· 
l'f!HI os allt\ill v istus p~h·H :~ dl·Stlnlmrgndm·c~ SIJ· 
guintcs llll rolnLOI' . 

t""APJ'l'UT,tl \' 

~< Art. CO. Acnhndo o tlcsp,;clin linv.m'L uma nu· 
diencia geral feita pn~· nru do11 IJ,.,.,?IIIhnrgadorcs, 
ás semanas, pnn1 publi..:n;• n~ l'lelllf•n•;HR, ouvir ns 
partP.s e dcf!.!rir os ro~quvrinWIIL<o:i s .. llr•! n o;·Jc:m 
do processo. A· \'h<tn rw•li•mcirt aNNÍHI.ir•r';(i todos 
os ofliciars dn reloçii<•, :'1 r•x•!~p•;Jio Jo gnnrcin-múr. 

cc Art. 7\J. As pnrt~ll so t'<?Jlllllill coJ;;jtnntGn;r.uto 
preserlttlS no juizo tl11 np~wllllf;1in desde que o 
feit J sobe ao tdbunal; 11 l'leriin ohl'lgndns a ôe· 
clnrar por termo nos nntos, 11 run e numero da 
casa do RUa resid~tu:ia, r: nui.OI' ti:< 11lternçücs quo 
sobre isto occorrcrelll ; o nn caso do ~e nusr.uta· 
rem, fazer i~uaes dcclnrac;ül?!:l n respeito do ~~u 
procurador bastante c falt:~uJo a cstus declarações 
se rr• piltr~rítõ r•:vr.is. 

cr Art. 71. No c:aso que n Ar•ntünçn sobre em· 
bnrgns parcc;:l prccisnt• do cl~clltr(lr;110. esta sú 
poderú ser· rt!qncritla deutro c.lo :H h .. rns depois 
da publicnçiio em rt:qucrimr·nlo fr•it" ·nn prcsirlento 
que junto aoil autos o fur:'t ir. 1'1 mesa, ·PIIl'll se 
decidir se é \lU niio pt cci:Hl a dcclul'i!c,;tio, Ju, que 
so lançar{L . ac:cord:1n. 

cc Art. 72. Os em!Jarp;os qnn :ts . partes or·p~t~e· 
rem aos riespaclios dos J'(dalorr·s dos processos, 
serão decididus cut co1ufer~ucin com os de~embar
J:tndores pre:;e:ttcs, rduda quo riiio h:tja mni~ quo 
cinco. 

(( Art. 73. Acónlr-t:CIH.If' rall~Ct!r nlguma •la,; 
partes na inslancia dn npp~llnt;&io, log., R•! sol>ru
e:;tará no feito até linhilitnrrm·"" sr;u:~ llnrdeJros, 
promovendo e~ta hnhilitaçito · qne111 nclln t.ivPr 
intet·csse pnr::.nttl o juiz rdntot•, 'lllfl julgará n!innl 
11 dita l1abilitnt;:io1 f'lll rt:ln1;1iu pela 1111111eira uC· 
clarada 1111 artigo prccrrll'llll'. , 

u Art. 7-l. Acr•nlccf!ndo •·•n !JIInlqnr.t• ~:stndn dn 
instancin da app~>llnçl;o rpt\! n~ pnrl••s so cnmpn
nhão c niit• qut'inio progredia· 1111 cans:L n. crU\'Íl' 
decis:io final, . apr~;;cntnndo t•t~criptm·a pubiica da 
composiçiio ou t•!I'IIIO uc·lln, lil\'rn.Jo pcJ., escrivà•J 
do proce~so I'Cm depntHI,.nci•• clu JM;pucho, u:.;$ig· 
nado pelas partes uu sr.uR Jli'Ocut•ntlurcs com pn
dcres especiaes, reqno,t·,;n'•i"i uo rt•lnl.tll' tmra n levnr 
á relação, une!~ ~eríi jn IJlntln nn fúrn111 tlo nrt. 27. 

" Art. 15. Todos O~< tc.rmnil ontorgncJos nesta lei 
são improrogaveis : niio M•J t•o•J,r:'•u e:1paçn1' on 
ref,>rumr por maneira nlgUIIIII, . llt•lu nwsmo por 
falta de IIIJLicia c•llltprcvudn por jnrnnu:nt•), o a 
pr1rte qun dentro d!!lles mio upri'S••IIL!II' OI< nutos 
fica por este fnclo d(•Suo logo 111111tnua em lOS 
por cada dia que exceder o t"rmo da l<·i parn o 
cofre das despezas, e niio poden'1 ser ouviua Súm 
que· apresente conhccimcntu elo pngamouto; par:l 
o que o escrivão .logo qu'l rc:celler os untos !orá 
a conta, e pf•Ssari mandado. 

" Art. 7G. Se o excesso fôt· tlc mni~ dez dins 
e proveniente ela parte oppelh•ntc, 11iio ::;~:n\ rnniM 
ouvtda na instnncia dn nppellnção. So provier 
da p .11te appelladn, cJnti:IUtll':·, a mesma multa 
por outr<1s Jez dias c enlre~nr{l osnutos da cadea, 
n:io podendo ser ma:s ouvido nClil~. O t:scri\· ilo 
que alterar estes .t~~·mos pnra mnis on para menos 
será multado em 2,~ . pCir dia c suspeus:io de um 
mez a um armo. 

« Art. 77. Todas ns dnvidas quol Sil moverem 
em qualquer dos cnsos tlvs arts. 7ii, 7G. 77, não 
'f~riio suspender ~uns dntcrm i un~ücs e ser:'to v~u· 
t1lndas em auto npartuclo. 

" Art. i'S. As sentençaa qun so cxtrnllirem dos 
processos afim de serem scllac.lus 1111 cbancella· 

rin, n:io t:ontllrflõ mahJ qnn o pn1.liolo, n CI)IILC!l· 
Lar,iio, senl.•~'"i" dal• inslnncin o da nr.•pnlln•;,in; o 
Rl'l'li•> nslSig1wdas pt•ln rei 1lnt· r. no Hnn· . impedi
" ''~ lllo !Jt!IP f.JIUJ ~" JJw :;o)gair, d•:r;lur:mdu u ·i•R· 
criv:'tn pror Hm.i. nota :'1 li lllrgcn• . ela dita lltmlunçl\ 
f]IIC ns;igna o do)~omh ·lrgarlot· lo'n:in, thl impr.di
w enl•} ou nnsr•ncia dn tl~.~ombut·;.::uJor fo'111io rdator. 

H Al't. 7!). Fica <:xtíncta a crüm dn supplicru;:io: 
as:;im como t ... do~ os cmpre~o~s, <•!lidos, Vll&'as, 
nJI)SrlS C jlll'isJíct;ÜCS (jllll · liiiVÍII na tJÍI.Il C1Sfl O 

nwi~ rela~üe~. O g•lverno fica autorisndo pura 
enmpensa1' ao~ pr<~[J&'iP.tnl'ios o Rerv•:nlunrios d"s 
Nnpt'P.gos o oJTicJos <·xtínr:t.os C()lll cquiv11Jnnte in· 
d~mni~wçiin on nutrus otlicios do •gual lolaçiio. 

'' Art. 80. :Fic:1o tnmh•:m .c,xtincto:< os a:;:grnvos 
O!'t.linarios que so intm·punltiio àl) certos jui7.1)S pnra 
as relur:üe~ o de~tns paru a c11sn da supplic:açi'~o, 
ficando todn~ igualadas rntre si e os seu:> clesem· 
bnrgaJore~ sem rn:tis di!T<lt'ença algurna de pre· 
dicnmeuto; scuiio a Jll'OI·c niente de suas antigui· 
cJadcs. · 

« Art. SL Ficn igualmeuto extinclo o recurs.1 
ele nppellnçii.u que ns partes posliiio interpôr dos 
juizes tcrritoriaes prira os ouvidqres da comarcn, 
niio lh(<S ~entlo recebicla dn publicaÇiio desta Jd 
em diauto, scnúo para ns relaçü~s do tlisLricto, 
pnrn onde seriín remr.ttidos ns autos quo tiverem 
subido ás ouvidorias por este recurso no estac.lo 
Clll que C!SliVPI'()JII, • 

" Art. 82. Ficão extinclo; Oi! . ng:;(mvo~ ,lo pn· 
tic;•io c instrumento c cartns testerrnwhavaiR, o sú 
su poderúõ int.,rpõt• os a>:::;rav,,s elo auto do prn· 
ce~so, u:io só quancJo n l~gislnç,io nctual os per· 
rmtte. rnas nos casos cru que fttcultava os de 
pcti~:ío e instrumento. 

" Art. l:l3. Logo que alguma das partes intcrpuzer 
aggravo, o escrivão . fari~ o~ autos .conclusos ao 
juiz C•Hll o prazo do ,18 horas, pnra lan•;f\r p•lr 
t:scripto queren.lo, as razões qua tiver p' ~l'l.l HU!I· 
tentar o Stln dllfe rí mento ou rlecisão: o ncstn 
p1·nzo poclodL refummr o c.lespacho de que se tiver 
nggrnvadt). 

" Art. tiJ. Sondo porém o intP.I'!ocutnrio do jniz 
d1! 1• ir:tstancia de natureZ•I tal que prive a J.•Rrle 
UOS IHClooS lo•gaes tle SlHI . r.Jefeza Oil que decida !I 
cau~n indirP.ctarnente, ou que se opponha n ex· 
pressas palavras dn lei, cuja exccuç:io se lhe 
requei:·o, ter:í ent•1o lugar. a appelluç;io. 

(( Art. s:,_ J?icão extiuctas IIS cnrt.n~ tlo Reguro. 
A:; c .. ncfldíJas porém ulé a publiçnç~o dflstu lei 
produr.in\õ o sctl f.treito. 

~< Art. SG. Os nggmvos ordinaríos dos juizes, 
de queu; cornpf.tia f!sto recurso e ns appellaçõe:>, 
iuterpm;t.,s autes dn pnl>lica•;àü desta lei ; bem 
como os já pendentes das me~ns r.Jos a::;gravos o 
do,; fdtos da corÕil e fazenda e ouvidorias das 
:~ppellaçõcs . criminncs; c igualmente os embargo~ 
d,! olJ e subrepçiio, q11e · cst.iverr:rn ainda sem 
sentença final, surão julgados da maneira tle•:ln· 
l'>ida neste regimento, tirando-se dos autos e 
conslmtindo·:w na presença a,, presidente ns ten· 
~ões daquelles que as tiverem. O mnsmo se fnrt!. 
a respeito das que penderem por embargos aind:t 
não dP.cididos. 

" Art. 87. Nos autos que tiverem subido das 
outras relações por aggravo ordinario, é. casa da 
supplicnçào e se achar~m pendentes e ainda sem 
sentenc;a, consumidas na fórma .to artigo nnte· 
cL•dente as tençües que nelles houverem poJcráõ 
us partes usar du recurso de revista p~rnnto o 
gunrda-mór da relaç,io, e guardndas as determina· 
t;ões clus arts. 7°, 1:)•, O• da lei ela lS do Setern· 
bro do 1828, serão remettidos ao ::;upt·cmo tri· 
bunal do justiça. 
. '' Art_. &i. 0d feitos crimes pendentes em ·Ia 
mstnnc1a nns mesns e var:lS dr. cn~a da suppli· 
cação e muis rclnc;õcs, pas~nrúõ nos juizes cri
rninnes do domicilio dos. réos, para proseguirem 
seus termos e serem julgados a final ainda mesmo 
os que estiverem sobre embargl)s. So ao tempo 
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do se pü•· em exr.cur;iio c,;fu lei jú cstíver insli
tuiclo o jury nns causas crimes, IJil~Hnri'1Õ da mn
nr1irn ditn ao juiz ou ,iniz,,s do direito. quo n 
elle presidirem, pnm as julg •r afinal com os juizes 
de facto. · 

cc Art. 8(). As cau~as civr.i~ pr,nJent~s nn p•·i· 
m eim instnncin 11a mc~a do juiz dos fr•itos da 
coróa o fnzP.nda nacional, dn eMa da supplicnç;1o 
o das mais •·olnções, {I cxccpçiin do:; embargos 
de ob c suhrop•;uo, c ns p()ndenl.r.s. nas nntrns 
n;czas e vara~, pr"seguirúü p<•rnnt,, o jniz cível 
de JH'ímúira ínstanda quo a~ p:orL•1s escolherem. 

(( Art. \"';{\, o~ llf:f.ll'IIVOS tle instrumentos c Cl)rlas 
testemnnhaveis pr1udentP.s ern ~uncsqnr.r mr.sns c 
os que ttvcr,:m ~ido expedidos antes da pnhlil:nçiio 
desta lei, consumidas A:~ tcuçõr:s dos que j;í ns 
tiYcrem, serão distribuídos, rdata<.lo:; e decididos 
na fórma do art. 68. 

11 E o mePniO . procr.dimento so terá nos jul
gamentos dus instrumentos do dias de appn· 
l'et:er. 

c1 Art ~1. Acontecen.lo haver nttentaclo nos casos 
em quo o seu conhecimento so acha devolvido, 
segundo n. nctunJ.Jc~is\açiio,.c aos juizes rln appel· 
Jaçiio, as partes á '!nem c"nvi~1·, propornõ a 
competente ncçüo nos juizos de l•rimnirn. instancín, 
aos qunes ficn igu'almentc pP.rtr.ncendn prnver 
sobre os fructos 1• rendas dn consa dP.mnndnda 
nOS termOS da OrtJHnUÇfiO Jjv, 8o, tít. 'i';3 ~Si 2 e ;J, 

cc Art 02. Os enos de cdlicio r.onnnetlictos pelos 
officiacs dll ju~liça c que· niio forem ele natureza 
tal que Htl manifestem dos nut,s para podr.rcrn 
ser Jlllnidns pelosjuiz~s n·1s nppclla•;ões, na fórmn 
do art. •12, ticaníõ pertencendo nos juizes .ci'Írni
naes de pi'Ímeira inst:mcin cro lugar .e 1\ arbítrio 
dos queixosos: e ns suas J'esp•rnsabilidadr.s se 
furão efl'ectivns pela maneira designada na lei 
respectiva. 

cc Art. 93. Os officiaes e mnis empregados da 
jnstiçn, pr(lmoveníõ em qnalquet• dos j11izos cíveis 
de primeira iustAncia do lugar, a collrnnça das 
suas custas, sn\arios ou rsportnlns. 

cc Art. !H. C 1da um dos escrivães dns appe\
laçõe~, recellen\ o cartorio de cada um dos escri
VIies úa correição do crimu da c'órtfl e casa; e 
o escrinio dos feitos da corôa e fazenda qtie 
fica em exercício,, •·eccbert\ o do seu compa
uhniro. 

cc Art. 03. As esporlulas, assh:naturns ou hra· 
çagcns, multas Otl condr)mna~ões pecuninrins, 
ser:'io nrrec:tdudas e recolhidas ~m um C11fa·c com 
cscripturaç:io em fórmalegal, excluídas as quantias 
dadas nos expostos qno seriin anncndadns e entre
gues na f-~rn1a praticada. Do corre se farão as 
dcsp~zas Jo expediente rlo tribunal, por ordem 
do presidcut~. olJservando-s·e .tudo o mah quo 
se ucha didposto nn lr.gislaçiio e,;isteute n c:;te 
re!'pei to e se remetterá todo o rrmanesconte ao 
the~ouro nacional de seis em. seis mezes. 

cc Art. üü. Todos os magistrados, juizes e of
ficiaes de jq~tir;a do di;tricto da relação, qu·llquer 
que seja a sm~ graclunçiio, S":lo obrigados a cumprit• 
ns ordens do pre:;id~n te respecli vn. 

te Art, üí !!'i-:ã.o revogadas as detcnninnçõt>s 
da orden(lçiio e todas as leis, decretos, assentos 
e mnis di;;posi~ões contrnrias á presente-lei. 

rc llio de Janeiro ~·l de Maio de 1830.- Visconde 
cl'Alc:a~Hara. 

PROPOSTA 

rc Art. 1. o Fi cão desde já crendos dous JUIZes, 
para ronhecerem da,; causas cíveis em primeil'n 
instancia na cidauE> do Hiu de Janeiro, . outros 
duus na· da Bahia, um . na cida lo do Recift!, 
e outro na do Maranhão e seus districtos. Prl· 
l'lluto ellrs, á escolha das part~5; se iutr:ntarúõ 
as acções novas, e pros~>guiráõ as pendentPS nos 
juízos extinctos pelo rrgimento das rcla~õcs pro-
vineines. · · · 

TO~Q l 

117 
rrArt. 2." EscrilVOI'ÚÕ pr.nnte oa juizas do cível os 

es~rivfies elas extindns r:or•·rlir;11o Jo cível da ~órte, 
e truvi.loria~ f!,; civf:'l da~ relar;;:;es. 

rr Art. :J." Os juizes elo cível crP.n1los por nst•l lei, 
terão de ordrmado, os do Hio de Janeiro J :(;00HOOO; 
e 1 :200H000 os dHll outras cidn•les ; com a al•;ada 
c a:iSignaLIIrn Cr)nccc.lidas nos ouvidores de co
wnrcn. 

c< Art. •1. o Cnrln um. doR jnizr.R do civlll tr.r{l urn 
nHlÍI'inh,., 11 Hnn esr:rivii" ; vcnccntlo cada um destes 
(tfficiaes 200NOIJ0 du ordonndo. 

cr Art. ;,,o A presnnte !oi t.nra'1 n sua C•XIlCUçiio 
ao lllll,mo tr·m!HJ que principiat·em as rdar;ões 
1•roviraciaes no c.:xr.r~icio d" sur1::1 func•;õe~. 

cc A•·t. ü.• Fic1io r~>vogrulaR todns as leis, decretos 
e 111aís .Jisp .. síçÕIJS 11111 r:onh'rii'Ío. 

cc Rio citJ .laneit·n, :u uc Maio de 18:}).-Visconde: 
cl' A lcantw•a. " 

Pi••lla a leittu•n dns propostas, o Sr. presidente 
disse -quu a carnnra dos deputados, toanaria nn 
devida considP.J'ar;:io as p•·opo~ta,;- e se retirou o 
clilo ministro com a mesma formalidade. 

O Sn. PrmR!Dt,;x·r•·: pl'Opóz se as proposta; de· 
viiio ~r!r •·ern•:ttida~ its <:OIIIInissões ele jnsti•;a civii, 
c criminnl reunidas, c decidío-se affil'lnalivamcntc. 

O Sn. Luiz C,wAT.CAX'ri mandou ú mesa um 
projecto dtl lei, quo oiTr:reci~t como cmeud11 Íl 
proposta, e igu!llmento f •Í •·emettid•1 ús mesmai 
commi.,sões com ns propostas. 

Pl'Dsrguindo a Jiscus~ito ínter•·ompidn, sobre 
n urgeucia pc Jid:1 pel? Sr. Rebouças, n:io foi 
nppruvada. 

Passando-se á ordem elo dia, o Sr. presidente 
póz á discussiio o llt't. 1.• da resolução n. '!. 

Ft•i á mesa a seguiutc emenda: 
cc Propoulw n suppressão do 1° . artigo desde as 

palavras -os vereadores.- Henl'iques de Re
.:.:ncle,,, 

o S•• .. Et·n~o;to:- N;'io nos convém fazer n 
menor alteraç:1•> nest~rcsolução, porque então não 
Rll pode1·áõ cn11tnr ns legislaturas para que esta re
soluç;io tenha fnrçn de lei,. visto que ella niio 
mereceu a sancr;iio. 

Voto cnntra tqda o qunlquCL' alteração que se 
pret~nd1\ fazer, 

Niio foi npoinrJa a r.mendn. 
Não hnveudn quem fallasso sob1·e o lo artigo, 

po;.t·• á votaç:i•J f,,j app•·ovado, sah·a a redacçã.1; 
e enlrltndo em discussão o 2•, foi igualmente 
approvad,.,, 

Adoptnlla a rosolnçi'io, f,Jj remettida f1 commiss:io 
do re•lacr;iirl para a conl'ol'mnl' com o authographo. 

Ent.·otl em diSt!uss;lo o projectn · dn lei n. 2, 
c n:'io havendo fJuem falltSSL', dccidio-se que pas
sasse li 2• d iscu:l~iio. 

EntrO!\ em discussão n l'Csolução n. 3, e to
mtl!Hio a palavm dis~e 

o SI.'. P•nila cu-..·alcuntl :-Voto contra 
esta resoluçiio, pois parece-me injusto. isenta
rem-se os periodiCI•S de pagn1· portes, qt1ando ns 
curtas p~gá.r, e se as canas nã.o psg"ssam portr, 
serh1 lJom, •nas ntio póde ser. Portanto uma vel!: 
que us c:ntas, que talllbt:m srlo de muita utilidaue, 
pagão porte!', é injusto quo os peri.odicos nã.,> 
o paguem. Voto contra o projecto porque iria. 
augmentar mais o porte das cartas. 

o Sr. Ferreira da VQJg;a. :-Creio que 
a utilidade desta re~o\uçtio, ou c!o seu 1° artigo, 
qut~ di~pensa de pagai' porte aos periodicos e 
jornaes, é manifesta. 
Touo~ sabemos a vantagem· quo se tem co

lhido. da. circulaç:io do<~ perioâicos liberaes, e de 
todos os perindtcos cn1 ~"ra\; todns nós l'labemus 
que o Brazil de 30 d!!l'ere muito do de 26, e 
para isso têm concorri·.lo muito os jornaes. Se 
pois a sua círcul•!çiio nos servo .partl a melhor 
instl'Ucçiio dos povos, que nilo tem por ora gmndtl 
sommn de il\ustrn~iio, pnra que deixamos ele tomar 

28 
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o::;to meio int1iruin de n f~:vorrr.,;r? Dis~n ~c I'JIW 
nnt:in ÍI'ÍUIIII •S unrmH•JJl:tl' o 11C.I'lt1 ,Jns cnrtn~ JlUI'· 
ticulnn·s ; mns fJII!!ndo isto s~jn nssim seguir· 
SC·JH\ \1\\1 intcr;:~SI.l tiiO 1lil'll1:lo uns CILit!Lll, ()1)1 
que se trnt:io ncgoriolõ pm:til:ulnn;.", em l'tdnçiiu 
ao ÍlllP.rr.SSü tla llbcnlnrJ, o lln cnns11 pul.>lit:a dn 
que trut:"to os ::~•·ioclicos: Saut'lltr,s p qne o poder 
11h1'n, c qno Jlfll' rsln 111ntn•ira R" ''ni prOIIIOVCt' 
a circnln1;:io, e n:ó •.lcssr·:; prot·iodit·os s.nvís c .. ntrn 
a CliU'fl cln liiJHdnde; u:n:~ <·nrt·,tuuto a cnusn ú 
tÜ(I IJ.,:o, que· n:in d•·wuws cio.'ixm·. dr. chll' toda n 
pnbliddude, porrJIIC a nrr11n dnspo:riodirnsiibt·ra••ll, 
1\ tfio cxccllrliln . que l'thc:utn 11n rni1o dus S•'l'\'Í~. 
Vi111CIS a liJHWindclndc c .. rn qac csto projr:ct•• pa>son 
JJ:t s ·~~ll ;io pn~snt.lu, c cnl:-,o so pr.ntlc:rnriio . CJS brm,; 
I'ISUII:t.JfoS; C flc\'CIIIO·IIOS J~;;rnlJI'IIr qlll', SC!I-:1111110 
~~~ distnncias cousideJ'I\I'I!is que: r,xisto:nl 1111 Brnzil, 
llVS dt:\'€11105 Jll'PC:UJ'al' f1H:ilitar as COII"IIllllliÍCIIC:Ôe>! 
a r:sR:oS URMJCÍ<u;i)r.:i do tlc;s,·jn, o tlc \'Outnde dtJ 
r.pini:io, que 1.<:111 O>lulwlrr,idu a cívilisnc;rio au 
}Hilllfl que ye1110S hoje. Nó~ \'Clli'.IS nn ~:oopll, 
onrle ns t:romntunicar;õcs s:1o fnt:ei~, c>llli.J hll 111cios 
de nssocia~õcs publicns, cn;:as dP- c:d ucaçiiu . 1111 
todos os ponto~, quo lllUito ao promove 11 cit·cu· 
lnÇÍll) r.J1.1S jPJ'IIIIC:S; C Clltlitl COII!O 11Ó•1 qne temOS 
uintla t:Lutos ob:;tat:nlns, qne !ta poncos. nnuos 
lançnnH•S f<•nl r s fel'l'os do Jc~p(ltismn, niio ha· 
''etnos focilirnr tuJvs os 1uc:ios para a circuln.;(tO 
do~ jomncs '? 

O S•·. :ncuonc.•ns:-En cntúndo que •> pro
jer:to ú ncccsflnl'iu além de ulíl; o que nnJn tôm 
Je comnl\llll as comnrunicn~ões pntticulnres dll 
quo f(l!lou o Sr. dPpul.adcl, c:"m o iulerc~R'' q1:o 
J'esu!tt\ no Brnzil, . da dissemin:11;iio dnqnillo 'l"~ 
:oe E!SCI'eve c t:,,mmunica· )101' via tlr•s pHiodic .. s, 
t:omprehtntlent.lo n:in só as folhn~ que tratiio da· 
cnusn 1mt.licn <)111 geral, r.nmo d•J algumas que 
posítivamento tratao dos int.1resses do go\'~1·no 
tl do corpo h'gi;;lntivo; •! as folhns propl'ÍIIllli'J\ttr 
minist~l'ians qu~t c,JIItêm as .ordens. rlo· governo 
E' wuíto int~ressante quo se ditl\mdão 11or t0do 
o Brozil, p:u'll que t1 :dos . saihnmos qnncs siio us 
ordens uo governo, para. S:J I'Pgulnrr.m em snns 
(]Uestucs c em st:us it•tercssPs puulicos; ~·r in· 
cipnltncule o iliario das cmwt1 ns, que contém 
os uegocios qne nut!Jentirnm.:ntc ne:Jias se trnt•io, 
porque: niio sô cnntõm doutrinas 'JIIIJ é ll•·ccs
snrio o Brnzil todo saib·l, como porqüe nossns 
h·is n;io tem J•renmbul •. ~, c o diarin cor,tendo 
a~ discussões ~uppre a . falta· tkss"s prenmhul .. l', 
afim de qau so s ·til!:-lo ns mzüP.s aqui I'Xpent.liclns 
p:~r:\ d<·ternti~:ar o inlN'<'Sse dtl r.ma lt)i, n:io só 
:pnrn aquelle~ que de\·em f•us~n· ::al-ns er•1 parti· 
cular, e rt>gulm· por cllas s~u proceuim<:uto, c •mo 
nos que tõrn por necessidade, o por cfficio exe
cutai-as; clles conhec~ráõ qunl foi o int~l'esse 
que induzia"" lea;islud •• rP.s n fnt-r cstn ou nquella 
l~i, c d_ell:ls conhccer:iõ o sentido g~nnino pcla:J 
d1scus~o~s dtl'- camr1ras. 1'·'\' con!;equl!ncia ue\'C• 
mos facilitar r:s communicnçõcs das folhas pulllicns 
quo cont&m doutriuas tão uteis. 

Vot•; pelo art. 1•. c pdo pr,:~jccto. 

O JSr. Cor!l('i~·o tlri. CunlHl:.,...;PI1i"~cin·me 
qne não hn,:cria Ullla p~sson qun votasse con· 
tra o )o artigJ Jcsta t·.:solução, E,ta I'CHolu,;ão 
Sr. presidente, ó ulil como necessaria para ~ 
dcsenvolvinlCIItO de nos;a industrin, commcrcio 
fl warinfllt, c luoll) qunnto for ·a bem do Brnzil ; 
~ eu esc~~o estcndêl'-m~, pois c:;tou p·:rsuncJido 
1sto . é tao cluro que a camam certamente n:1o 
rejtlllnrfl un1a tnl resnlnç:io, quanuo P.ncel't'a ut.ili
dnde t1io palpa\'cl. Yc•to · pela resolução. 

o S•·. Llnll>O ~lo Abrou:-Eu d1rro qno 
esta lei, ó não ~ú util c necessarin com~ aindn 
accr~scento· qt~c ó !1ú l'rlf;Ulameutnr; pelo menos 
é lc1 qtte üenva ossenc1almente do ~ ;;:2, art. 170 
da constituiçfto. Di~ este pnrugrnpl10. (I.r:ze ) 

Qner a co:•nslituiçiio qnc: se ndoptcrn lodos os 

meios poloR quncil ao Jl •)HRiio inRI.t·uir os r.hl11diio.• 
IJt·nzilctl'os, priucipaltucuto no caminho d•l líuol'· 
dnde; log", cnrn .. hnv()mos pó1· nb~Lnculos toma· 
11h11H !\ .pt'Optt~O<;:in l)f!~Se!l ltl:l'ÍOIJiCIIS, nOS qtt•1eil 
rt:Rí :lo um rnei•• S•'l:(tlrO Jll propngnr· n ínsti'Ucc;riu 
pnblic:a 'I li:' <-Vitlentoqúo do:1 pnríoúicos tôm rosn 1· 
tculo muitos bens, tnuto dos p,.,,.i,)dicos liborur:s, 
como dos pcl'lo•licoR SP.rví'; .J•Or!l estes têm fllito 
do:~cnvolvr:t· conlt'll clltJ,; n npiuiiio puhlicn, o que 
A(!lllpl'll t•Hn nc<~llt,~citlo nas muinr(ls crisr.s P·•r guo 
teru pnssatlo '' unpr,I'Í., do Brnzil. Quar:do se 
l·Scrr:veu a Ga::ela do Jh·a:il, des~nvolveu-se n 
opiuino puulico, honvn ·um' rencçiio immens;l; 
n qunndo so escreveu o A?la/1Jsta, da mesma 
fú•·mn, r:te. · 

PoJrLanLo, lt \•isla do que tenho dilo, veto · P~lo 
1• nrtig,J. 

o s.·. Ptl.Ula Ca,·alcantl: - Fallon·se 
na~ vnntngcnR .tos pllrioJicos, o que . eu niio nego ; 
mns do · qne trntd Íl.li tla colllpnrnc;iio dos perio· 
dicns com ns cartns l>nrtículu•·.,s. Disse o S1·. 
d~pntnrJI) I'JUC os nr'gocios pulllicos e•tii'o primoiro 
qn<t as cal'tas. Ptll'ncc-ma isso um pouco inexncto ; 
primeirament•l os peJ'i.•dicl)s siiu d~ pnrticulf\· 
ros para pnrt1culol'll:i ; c aind 1 que os períodicos 
tratiiu de negoci.•s puulícos, .n:io devemos em· 
b:\ruÇI\1' e carregAr n porte da'! cartas que trutiio 
dos ncgocios domesticas dos chludiios, o que tnn.•· 
br.m é mníto ínterc:~santo. Cilnhcc;n quo os pErio
dicos s:io · utci•, mal! e11 trnLo da justiça ela com· 
paraçiio llc pcrio!lico:~ com n~ cartas dos pnrticu· 
lnres. O St·. deputnd•l disse que se ndmin!Va que 
houveRse I'JUem vutasse cont1'>l esta resr,Jução, e 
cn t·e~pondo·lhe que sou muito livre votando contra 
elitP. (•l·,ject•l, porquo defeudo a justiça, e som 
justiça ll:iO ha .liberdatlP.. 
- Yoto contta o projecto. 

o Sr. Rcuouça" : -Muito maior utilidade 
resulta de se dilfundh·cm as luzes e os conhc· 
cimentos pelo meio qne o proj&cto adoptou, do 
qnc do pequeno c insigníficanto lucro que pode
ri<io pr<Hiuzir os portes dos impressos. ErntJuunto 
n nfiint.ar o Sr. tleputado qu11 nP.nhuma rlifferença 
nch' enll'd a~ cartas p:tl'ticulnre~ c os irnpressus, 
rue flUI'ece pP!o contrnl'io hnvel-a c muit•' uotaval, 
m'\smo á vista uu. constituição Qlte a respeíto·dos 
iutpress,,s cons::agrn :1 rnuíor publicidade, e . are~
petto uns cnl'las n i nviolabilidaile <lo seu segredo, 
donde é claro que o bem d·1 publicit.lade a res
peilu de uma cousa cstt\ na razrio do l>em do 
~cgre•lo da ontrn. E111 Vf!rtla•le os impres:>os in· 
to•1·ess:io á s~ncrnii•lnJe; as cartas cornmummente 
só pertcucent Ú•Jilell•!S n q11e se dil'isP.m. Ao mais 
que disse o Sr. depnt:ulc• nii•> respondo, pot·que 
me parece que nà" passa do meros paradoxos. 

J••lgando se n materia sufficicutemcnte discu· 
tida, foi approvacla a resflluçiio. 

O Sn. Lutz G,\\'o\LCANTI mnndou ú. mesa a sc• 
guinte declaraÇão de voto : . 

c1 Vote1 contr,, 1\ J'es11luo;iio q~1e isenLa de portes 
nos Cul"l'eíos as folhas pei'ÍO<iicas. 11 

O Sn. PnESIDE:<~TI:: )JÜZ á s~gunda discussão o 
art. 2° do projeclo de lei n. 'à'7. 

1'o111nndo a palavro, disse 
o S1·. Lim.po: -Eu voto .contra o segundo 

artigo do projecto que se acha em discussão, e 
proponho a :~un supp•·essiio, niio só po1·que niio 
me parece muito conforme nos principias consti· 
tucíonaes, c,nno tnmbem pol'quc entr.ndo que 
nind11 p:lssnndo ·como està redigido1 uenhumn uli· 
!idade pudería delle resultar em beneficio dos réos. 
Digo que o art1g0 uiio é 1j1uito confol'uio no~ 
principius constilucinnucs, por isác tendo n con
stituição sa!JiuiJIE>Ilto ext1·emado todos os poderes, 
marcando a:~ raias do .cada um delles ; tendo 
reconheci,io a indopendenc1a do poder judiciario, 
e tendo \\ltimumcute determinado que todas as 
cau~as assim •'i\·d$, como criminnes, sejiio dcci· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 11:24- Página 12 de 12 

SESSÃO EM 24 DE MA.lO DE 18:l0 2HJ 
didas rm segunda e ultima inslancin nas rela
ções o juntas de justiça, torna.se evitlp,utrJ qno 
desde o moml'nlo em quo ncnha n nr:çiio deste 
JlOdr.t·, niio põde n acçi'io du nulro poder diverso 
e estranho suRpender os IITtJitos de sentr:nças 
competeutemente proferidos ; o qne sf!ria o mesmo 
que nniqnillar o primr·iro, pr.rlurl.>n;rclo·SC nqnE•IIe 
equilíbrio qua n con~tituiçüo tuve· c:m vista>~ cvn
servnr entre todos elles. 

Acca·esçe qt.ul na cart11 de lei do ll de Sdcmhro 
de 18:26, j1í so reconhecl.'n e Hanccionon o prin
cipio ele que a petir;ão ele graça ao poder mrocle
rn•lor não 1levo suHpcnder os Elfeítos da sr•ntença 
proferiJa contra o róo, salvo nn caso em qne 

• tiver ímposto penn de moa tt>, cnso em que <.!e 
necessida<.le cumpt•ín que se suRpondr·sse n E'X•l
cuçiio emqunnto niin foRee decidida n petiçfio de 
graçn, pois que do ontrn sot·te tornnt··se ia illu
sorio o perdão , ainda mesmo que fosec conco· 
di do. 

Esta raziio é outr:l provn da incnnstítucionn
Jidnde elo artigo ; porqunnto tende á c~tabdrccr 
um. P.rívilegio n fuvor dos militna·e~, qunndo tnr.s 
pt·ivJ!egios são rPpro,·ndoR e e~tiio expressamente 
ubnlidc>s pelo artigo 17!) Si· lu da constítuiçiio. 

Digo mais que o nrtr~n seria inutil ninrla 
mesmo· que passas~A nn fórma, por quo e~t{L redi· 
gido. Elle diz que- os réos p•. derâõ l'equerr~· n 
su~pensiio dos sentenças, em quanto nco• nm no 
poder moderador. Oro, c·st11 niin é a que~ttio ; 
tndos podem rf'querer o quo qnizerem, niudn que 
seja i! legal; mas rlr:vendo ~~~ outoridadFs deferir 
na cnnformidade da lei, niio pod1a o dr·ferimento 
na bypothese do ·que se trata, deixar de ser 
favoravel aos pretendent.-s, uma vez que a sns. 
pr,nsiio niio fosso expressamente lll'dea.adn, per
mittindo-se apenas o diro1ito dt: n requerer sem 
impõr.se a obrigaçii•• de a conceder. Por estes 
motivos pois voto pela suppres~iio do artigo, e 
paa·n este fim mandarei a emendll â me~a. 
- Foi á me~a n seguinte emenda : 

cr.Ao art. 1. 0 SUJ:>prima·Se o OJ't 2°,-Pa.;l) da cn
mnrn dos deputados, em 2.t do Mnio de 18:30. 
- Limpo de Ab1•eu. >> · 

Foi apoiada. 
O Sr. Rebouças: -Estou conf&~·me com 

as idéas do i Ilustre deputado qur. acnbou de falia r: 
mas niio concordo com a ~uppressão. (Lett.) E' 
nec~~sario que IH}UJ ~e tome por ba~e a igualdade 
inseparnvel da justiça ; dcclnre·S!_ qne nos mesmos 
casos em que tr.m lugar o recurso ao suprcrno 
tribunal de justi~n n respeito dus cidadiins p:Ji
sanos, se .verifique para com os cidadãos míli· 
tares : e desta manetl'll tam bem nccedo íts :-dle· 
xões do illustre deputado qn1l suhHcr.::vnu o pro
j~cto em discussiio. Ello disse que o solt.larto que 
dorme 1111 st>ntinella, sP.ndo em tempo de guerra 
tem a pena de morte, ~cgundo as leis 1111tiga~; 

,mos eu estou prrsuadido que se se n:z:ercm nova~ 
ordenanças deixnr·se-ha de admiltir uma seme
lhante pr.mn já virtualmentu abolida pela con,;ti
tuiçi'io .. (Apoiados.) Seja todnvin qunl fõra pena 
na hy pothrse de fie ar abolida a de morte, pro. 
vavelmente ~erá maior dn do• cinco rumos de prisão 
quo me parece ser a detErminada na lei para se 
ttiio executar a respectiva ~entençn, mediant<l a 
interposição do competente recurl;lo no supremo 
tribunal de justiçn. 

Foi á mesa a sPguinte emenda : 
n Ao art. 2. a-No caso de serem de;:nttendidos 

0:1 embargos haverá lugat· o recurso de revista 
com 0:1 mesmus effeitu>~ que competem pela l~i 
a quaesqnet• outros cidadãos . - Jlebouças. 11 

Foi apoiada. 

o sa:-. Cunha 1\J:<lttos:- Estou bem longe 
de pensar que o 2• artigo desta lei seja anti·con· 
Rtucional, snpposto que conhevo que ó jnutil ? 
E' pot· ventura cousa unti·constitucionnl, Sr. pt·e
sidente, o poder qnulqucr homem condemni!QO em 

nmn penn appel\ar pnrr~ o poder tn(ldornrlor '? E' 
vr,rJntliJ qn~ pllSf!()tt umn J~i dcL~rrninando quo 
ficnrin snspnnsa a pr:t<n olc mort.~, e nii.o ns ·ou tt·ns : 
conheço isto rnnHn bem , mas nfin porl•n·emos 
fazr.t· gmnde bcndir:io aos róoH militares, cujns 
!ois são mni :<OV!il'US pcrmittindtJ o J•er:ut·so no 
podm· modrll'ador em algnrnns penas menores do 
qno a tr,nrt•)? 0;~ soldo<.los, Sr. presiolonte, siir' 
condcmnalos {L mnrto qnando em tompo.do guena 
dormem cstmtll) d(l Gentinclla ou por tot•em sa
lddo do ca111po uin,la por cspar;o de um quarto 
rlo hora, mn~ ~o ello dpnnit· na sentinr.lla, ainda 
no tem!Jo de guet'l'n e:n lugar mui cli~tnmo do 
inimigo, e lhe acjn pnr is;;o im[l"ostn pena grave, 
mas m"n"l' elo urOI'tl', n:io podiJr{L este soldnrlo 
ter rlireit' d<J p<Jlil• suspensão <10 srmtençn, nté 
quo o porlnr modnrnrlor queira modificar a sen
tença n!L fórma da co•nstituir;ão ·? 

Sr. presid(•nte, este projecto füi redi~il!o por 
um Sr. deputaclu. digno do muit•) respeito e con
sirl•;rnção, e cu iutP.rvim lll!l!e só com a redncçiio : 
talvez ellu sej11 tm\, porém os mt~ns dignos col
le:za.; npprovarão-n, têm em vista n bem do~ róos 
militnre::, cnjrts penas são mui Heverns. Agora 
pP.lo quB sn veticeu, conheço a desnncc.,sidade do 
2o nrtigo e ~e~f·jo a sua suppress:io. 

o Sr. 1\laia.! - Niio concordo, Sr. presidente, 
com qne se faça tal t:mcu<.la, porque é desneces
snria, o será pro'judir:ial, por contrnt'ia no sentido 
da J,:.gislaçiiil já eritnbclecida ; pois quo quando 
se cuUCtlden o reçurs•l d<l revíst11 arrs condern
nndns em causas crimes niifl se fez difi'•lrenr;a dos 
rrimes civis aos crimes militares. Assim enV·ndo 
a lei do supremo tribtt.nal du justiça ; e a ~;menda 
dosnecess·Hill como disse, o é, tanto qno iria favo
recer a opi11irio em que está o conselho supren:o 
militar de .ju~tiça, do que d!IS suas sentenças nr10 
pódfl haver revista, quando aliás estou bem per
sua<.lido pofo corttrario, porque a lei do supremo 
tlibunal de justiça cliz em urn artigo •tue ha re
vista de tod>lS a; sflntençns proferidas Pm corpo 
collegial, o que compr~henue o conselho supremo. 

o Sl'. R.cbouç.:J.s:- E' is~ll o qt.le devo soa·, 
ma~ niio é o qne acontece de racto. T<lnho assis
lírio a conselhos d~ gtterr~ e foit•) algumas re
prc~entat;õc•, e entrAtllnto , tamoom tenho visto 
A ouvido uize.t· que n c•lnstituiçtio niio compre
hen.Je os militares. 

J{L vi faz~t··sa corpo do) delict '• e criminnr·SI} 
n um nrilitat· pot· diZ<!r que haví11 ele so oppór t\ 
quem ncclamasse o Absolutismo ; e o niais ndrni· 
ravel é llUfl o presi•lr.nto do conselho •ld guel'ra 
o classitlcon do seelicioso, e votou contra elle 
pena uil mort.l. Nesse wesmo conselho ue guerra 
sustentou o <.!;to pr<:sid•mte 111W o nrt. 15U da 
com1titttiçitn só t!ra pat·a os paiMillos, bem como 
o decreto do 17 do A!lril de 1824, upllzar de urna 
resolução especial llll mesmo respeit•~ ; quaudo 
aliús ningucm mais curp.ce elo_ g<lranttas <.lo qne 
os cit.la<.làus mílitar·es, nfirn da lJUO a pret~xto <.l!l 
munter a disciplin•t e obe<Jieuciu, se lhes não 
pratiquem vcrJadeiras oppressõe;;. 

E' pt)rt•mto qne Olt vot•! qtt•J se _declm·a tudo, 
por que mais niio nc!'o~<t.:r;a o qtte J•Í. ttlm ncOJ~
tecido · e mesmo n Sr. ucputad,, que !;tl oppoo 
a urnn'semelhant•r declat·ação,dizendo·a desneces
Hnrin, n>i.,-, deixf\ do ço11ftJ$~>U' com um outro exem· 
pio o que eu tenho dito. Pnra quo e~se tribuu:ll 
tnilitnl' não julgue que ns suas sent~nç.as sao 
inviula\•eis, diga·so bem cla,·ame .. te o dtr~:to quo 
Jh~s respeita. 

o Sr. cunl>::\ ·l\Inttns: -DAsP.jarei que o 
illusta•e deputado qno acabou de fnllar, declare 
sA neste conselho do guerra, n:'io existio an
ditOI'. 

o SR. R;;:nouçAs declarou as cit·cumstancins do 
facto. 

O Su. Cu:<HA MATTOS : - Ptllo que acnba do 
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dír.·•r o íllustrc dr.putndo, . cnnhccO·RO que l10uvo 
uma Rr:rio elo absurdo .,; c elo ign<ll'llneia, As n<'os~ns 
}oiS dCCiflriÍO 11111itn p ISÍlÍ\'IllnOIIltl (I ')llll Sll dr.\'0 
prnt.icnt• r1unndo nos consr:lhns rln :;:ur.rm Rrr ~~~~t: iliio 
dnvídn,; ;~ubro os inlcl·r ... gntN·io~ : ue~il!) ~nso o 
an.:lit•.ll' tem direito de snspcntlrw o conR('lh,, o 
dá pnrte ao co•·onol do ro~ímcnto, pnra c~l.·: de· 
ci<iir qnllrn tem rnz•To. A lei mnn.J r1 uscollJ• ir o 
mais iutellígento capítrio para S•Jrvir cJ,J IIUllitúr 
do~ cnnsolhOil, CJIIIliHl" niio <lXbloJ tlllrl i l•il' ldl'no.ln. 

Follou-sc n respr-ito dn CúloSlítui r,,ão. Quem 
mai~ deseja a constil.u içrio do qun os . militar•:~? 
Sr. prc~h!cnte, os militurcs stlo nmante~ drL co::· 
stihliçrlo. o quo lhe;; fulla é UIIHI r•rd ~11nnçn 
diversa dnquella por ondo 11gora SI) c:il:io g .. vr:l'· 
nnurJo as trop'lí'!. Pódc ser muito !;c,n qttíl alguns 
militares g-ostem LI~< prepolen•:i:l, do v•:XIllll<l !lu 
uma de:;i,qnnl.lade 1\!ls olhos da lei, tudo ú pnssivt:l, 
mns em Iuwendo mna boa. onletinn•;a · tiS cunstu 
hiio de melhorar. 

Nem a constrtui~iio, nom a5 leis pcrmilliun n;; 
netos de lyrannia praticados nesse <:unse!llo dol 
guerra de que fullou o ~r. deputu,ln. Eu t~nho 
assistido n muit'ls c.msol'hos '' .nunca rwllc:~ vi 
opiniões atrozes, nt\IICt\ vi consolh••S <le guerra 
compostos dQ tyrannos ; os militares ordiunriu· 
moute niio ~iiu tyrunnos, ~iit> houJt:ns em r1uo 
respira a maior plrilnntropia c d,•sejo do ll•Hil 
puulico. 

Julgando-se o 2• nrtiA'O sullicientemcn te di,;cn· 
tido e posto á votos, fui r~jei~ndo, appl'oJ\'IIIHlu· 
se a emenda do Sr. Limpo. 

Passando-se (l discussà•) do art. 3•, tomou a 
palavra e disse . 

o Sr. CnnlHJ. 1\J:att.os:- Sr. pr~sitl.,ntr, 
este artigo Cüi nquello que mais deu que eu tender 
avs membros da com111issi'io q11o tiuh:1o mni:; 
vastos e· .. nhecimentos da jurisprudenda. Ellcs co· 
tendo>rão •IUC est'l artigo era n part•J m:d~ cs· 
sencinl desta lei; o .material com que IJU C•JII· 
ceon·i foi indicando o que se twatic:L lllh! con,;elhos 
d•1 revista de França c tamllem mostrei quo nas 
sentenças dos conselhos de guerra das tr<Jpas 
iuglezas, não cümpete nos gen•:raes, mas só ao 
rei u win•Jraçiio das pcuas impostas uos réos. 
Eis·nqni a Ullic•l . parw com que entrei na re
dacr;iio deste artigo: P.;s . .;uns muito cnnspicnu'! 
debaterão e~te n•·gocio c jttlgar:io conveniente 
que assim fosse submettida á cousideraç:io dn 
camara. 

o Sr. l~<'bouç:.~s :-Acho o artig.> muito 
justo e coustitucionul, •)mquunto utl ·•ptrl pam os 
julgamento>~ dos co .. selho:; d~ g-ucrr11 ·o uwsmo 
que se acha eotabelcciuo n respeito •lo jury da 
liberJadtl de imprensa; pois ainda CJUe t.:Ssc~ 
juizos militares sejão muito mal organi:mt!u,; e 
do arbítrio dos conunanúrtnte:l ela,; armns, qno 
uté .siio os quo deddem oJio,;iuur:nto ~;oi.Jre n.; 
rccusaçües, muito rurus \'ezes nJruittida~, rrlio 
se pode negat· quo os mililnrc>s 110:! cn~os Ol'•.li· 
na rios silo julgados pelos seus p1 oprios pnr<•ll. 
O inconvenienttj qull ad1o 1\ provitl•!llCÍil pro
posto, é manifesto, .á vi~~n dn 1Ja1 buri<la,lo . du~ 
leis criminaes, omqunnto ••aio hou\'1!1' 1111111 orJo· 
uançn conformo t\s leis dn ~oculo 11 llliS i!uns 
j11Stus fins; mas istll se pódu l'•<nlcuint• quuut•> 
fór possível, deixando i1 2• instauciu o poc.lur <lo 
altenuar ou modd'Ur u pbna, ·e nunca o · du ag~ 
graval·a. 
n~sta maneira se faz o bt-m possi V•·l, entre· 

ta11to que parece muito duro, que, ~enJo as leis 
civis menos crueis d,, que :is militurl"s. p .. ssíio 
os juizes ci\'i:> nas rel!lÇÕes exercer u at•bitrio dtl 
lhes minorar as penas; c q11c aR ju11tas de jus
tiça, creadas pnra decidi~· cu1 segnndl\ instancia 
as causas mil.tnres, não exer·citem a mesma au
toridade di~cri.:ional ; j{l que no.~ col!sclhos de 
guerra ou Juizes de primeira inst.lllcia. so deve 
seguir rigo1·osnmente o tt-xto da lei. Nesta cuh· 

fnl'mícla•II'J v.>to quo . o nrti~·1 pnsg••, t:mpprirnindo· 
llll :'l ~ pr..fllV!'IlS -lll)lll IIIÍIIOI'RÇ iÍO dnJI:o;'-(1 l'lfllllll· 
dundo·!'l<l a,.; '111~ sn RC~IHlln do IIIaneil·,l · qno so 
nrio cnufu nJiin l'ót'lllllS Clllll fot'lnnlt laJrJs, II<JIIdO 
ulrfiR COU>illri Jislillt:lí iS, 

Foi í~ l'll•l~!l a seguinto orne:ndn: 
" A•.l nrt. ::. "-A• I sup•·emo <:uusclho o·jnnlas de 

juslir;u rnilítnr•e,; u:iu cnmpc:to n aggnlVIIÇIÍ•.• dali 
p<lllll~, IIIIIS Silll lllill<ll'll[·a~, lllflllll81!d0 julgar• de 
1111Vo · ll rofol'lllal' o,; pl'r.H:t:sso,o, qur1111o udlas 
11•111 verem duf.,it"" cs~e n ~iac,; c de f•JI'IIInlidndos 
i usnna \'CÍ:I . -fl.e!JouçltS.» 

F•d ll!)<lir1d0.. 
D.ttlil n l!'l!'fl, o Sr. pl'oJsi,!cntc mrll'cnn para 

onlr110 dn dhl llf• s!'gnínte sm;•:l •c : A.tó a vinda 
Jo udnistro da IIHriulra, -1>1'ÍIIleirns ll scg-uuúas 
leituras d•l parcccJ'•1S aolrndoJ:;, I~ discu;Hio da 
prop .• sta •~<> P·HJ\ll' IIXP.cutiv•>, i!nbri! o nfnrnmen to 
dos tenenos da marinhn. DiscltSS•1o das amentlas 
d•J so:ordv no pr .. jcdo :>ohre ·as nltrihuiçõe; dos 
conS<!lhOri geruos . . Discussões dns nmenolas do 
senado á .rcsoluç:io Hoobre ~nercl:.;; p··cuuinrias . 
Continua,..ão da 2• discnssãn ·do prnjllCtü de lei 
n. 87. ~· di:scussün do projocto de ld n. 5!). 

L•Jvantou ·so 11 ~ess1iO {,~ 2 horas.- Jo.~á da 
Costa Oa.rm1lh o, prcHidente. ,..,Joaqwim .M a1•cellíno 
ele Brito, 1• scrcturio.- João },fendes Vianna, 
3° . l$ecretario. 

Sessão c•n ~;; ele 111aio 

1'B~SLDE:SCIA !>0 ll?., COSTA C.UtVo\UfO 

P .. uoo d•·pois dcs 10 horas, fazendo-se · a . c1HI· 
mndn, achan1o·se presentci! ·ís . Srs. deputados, 
fultnurl•J ·com C'lllSa ptlrlicipndl~ o,; . Srs. · Almeid:1 
e Allmquel'qu.~. Vuscor,cellu~ o Cnltuon, e sem 
cll11 n :::ir. G~LUliQ. . 

O St:. Pnt::siDE::oiTE declarou nbe1·ta a se•siio e 
li!l:~ a neta •lrltll!tecedtmtc p~lo Sr. Mendes Vianna 
fui approva-.la. 

lôXPEDIENTE 

Um olTicio do ministro da gnerro, respondendo 
ao que se lho expedio em data de Hl do corrente 
peJ1udo certa~ infunnnç•ies, que c-lle assevera 
ser.io pre;;1mtes a esta cmnum quanJo fir.l!r a 
cxpi.ISÍ<;:'iu d .J e,;taJo ela ;;ua 1 epartiç•to, não se 
escusa1udo ele í á us envia r se a C1111mra o j ulgnr 
noee:ssnrio.-[•'icou a cnmnra i11teiradn. 

A rcpr,~sentação dos herdt!i ru~ do Caetano Tio· 
rll'igne~ l\Iont.eiro contm o co · henl~iro pn•lro 
Dolllins•)S 'l'd~eit'.l dn lo'on .•ecn pedindo a cunlh·· 
!IIU•;:ir> d•> j ulgauHinlo pn.C"riJu ll fLIV<>l' dcllcs na 
:!• inst•tiiCiu Jll<ltropolitunu, e do qnnl appel!ár:l 
o co~h·:rd. ·iro ptu·u o triuunal da nnn..:iulut·u, ent•io 
existente nesltt côr·tc, rwud1.1 ui'io f,,i nprustJntu:iu 
o recurso por· l•)l' fullecit!o o nuncia.-A' com· 
!IIHI~i\o ccdo•si11stku. 

Um!\ ptiti<;tiu dd .Josú do B.tancourt o outros. 
-!-'ui i'L COIIIIIIÍSIIIlO l{ll p~tir;ÕoS, 

O Sn. ::kclll•:'t'<\lllO li1n o • t~~~ninte~ pnracct·es: 
11 A comnJiHNiio <J,l jutltiçu civil cxamiuou o pro· 

jocto dot l•li oJf, ,J'ccido l•r>lo Se·. dopntado Lino 
Goutiul!n 1\cct·ca dn clatmcellnríll d11 orlleuJ du cru· 
zeiro "ó d.l pa1'<1Cet• que sti imprima pal'll outmr 
na ordem •lul! ll'l\b11lh!ls, tl oll'ereco LlesJ~ já as 
emcnJu,; que lhe pt\l'dcem . cunveniente.,;,,, 

Foi appr•H·a·lo pam ser iru pt·esso u projecto 
com ns emendas. 

<< N. 2.-A II.>Sen>IJléa g•~ral decreta: 
" 1. • Fie' cxtincta a chancellaria da or.lem 

imperial Jo> cru;o~~iN, a seu expediente se f11rá 
por onde se faii•J!ll us d<lS oulJ'as orJo11s. 

11 2. o O chauc•~llcr n:io ficurrl vomcendo orJenad., 
nlgu1u á vista da ki quo pt·olriue a acculuuluçlio 
de ordcnndos. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 11:24- Página 2 de 11 

SESSAO E~l :25 J)l~ .MAIO lJE Hl:JO 22J 
rr · Camnrn rloR deputados, em 20 Jc .Tnlho J,; 

18~!) . -JosJ Li no,, 

Emcnttns tla commiuao d!! ,iusH~:a cha, 

n Ao nrt. 1• nccrüscenle-sc- ccssunc.lo este em· 
prego ll Hcu OJ',Jcmarlo. 

n Supprimn·Sil o nrt. 11. 
11 Pn<;11 da cnrnam dos dcpuladll~, em 2::í uo 

1\Ia.iu do lS:JO. -,llmeiclr.t 1'on·es. -l'aím.-J·Iuni.:; 
JJan·eto.u 

« A commissiio ele justiça civil, n quc111 fui 
preseuto o reqHtli'Íil13llt.J dos ourives c.J,, nur., o 
pratfl desta ciJad~. en1 quu pnd•:rn se orc.lene ú 

.ca1uam desta cupitnl haja do IIOIIIP.Ht' dllntru a 

.corp_c,ra•:lio dos :-;upplica,,te~, um quo SÍI'VIl de 
ufcndor pura as sua> balauçns ; r~couhcccrl<lo 
que ús camill'llS lunnicipa.)s pertence 'provideuciut· 
a semulhant., rcsp~itu por ::;1ms postums 1111 c<lll· 
formi•lude da lei un 1" de Outubro ue H:J~.~: ó de 
pur~c<sr que uo.tlu !ta n déf~•·ia·. 

« Paç.• d>\ camur.• <I•JS u.;puta•l.•s, ~1 •lo 1\[aio 
.elo liJ:JO.- Paim.- Almeida Ton·.:s.- 1lluni;; 
JJm···eto. >> 

Fi.:ou nddindo po1· (>ppn::içiio. 
cc A conunissiiu. do:: j;_~o;lif;,, civil, n q nem roi 

presente o requermumlu···do va1·io!l morudot·e~ do 
tenn~ da ':'il_lu do Valen<iO, em quo pedem a 
creat;ao do JUI:t le:trado, 1: <liJ parecer CJUa rt •tda 
se l'<Jsolva emquanto por ld geral se não <Jl'"'U· 
uiz1H o podt:r jutliciario. . · o 

u Paço da Cillltara c.los deputnrlos, 2;) •lo ~Iaio 
.de 1830.- .lluni.z Ban·eto . ..:...Almeida Tot·,.es.
l'rdm. '' 

Foi approvado. 
cc A commissii•> de justiça criminal, tendo cxn

minado o PJ'ujP.cLO de r.:soluçãu oJferocido pd•l 
Sr. c.lep~,;taJo SlluZa Couti uh o, declarauuo a ld 
do 23 de S~t~111l~ro do 1828, é dt1 · parece:r que o 
mesmo se unpnma para entrat· em c.l1s~ussào 
corn as ::;eguinte:i. 11 

Foi approvaJ., . mandaudo· se impt·imit' o uro-
jecto com as emendas. • 

ec N. 12.-A as,;embléa ge1·al legislativa r~solve : 
cc Art. l.o 0,: processos <JUe tem dll ser julrra. 

do~ ua:; juutas criminues do justi~"• seriio~ i~s
trnidos o preparados pc,Jo juiz ohl J.ll'l.lllUilcia, IJU 
pelo ouvidnr da respectiva comarca, o:; •tUa~~ 
depoi:; ue os I.ravcrem orgnnisauu· uu fórnta do 
art. 1• da lei do :23 dtl :::ieterubro do lti;2;:l, os 
remetteráü com os réos ao juiz rd <l·Jl' d 1 junla 
du justiça. 

u Art. ~.o Po.>rante o me;; mo jui1. l'elntol' o u.nt•!S 
do ser o processo apresentado em juut11, p<>.leráü 
us partes, quereudu, a.llegar ainJa uma vez tieu 
direito e jusLi~:a. 

eo Art. :.1.• Fica revogado o art. 2• t.I:L 1'6ferida 
lei na parte só .nente, cru que murrdu iu:;truir 
e preJ.>nrao· os pl"Uceosos p<')los jniZil::J r,;luturc::J. 

" Pa•;o da camarn tios deputnJu$, aos 11 do 
Maio de 18:J0.-(1w·eliimo. 11 

Emendas da r:ommissilo .de jtts!iça cl"iminal 

cc No arl. 1• supp1·irnüo-se as .palavras-OlL pelo 
ouvidor da respect1va cou•arcu-pondl.l·SO cru ltat·· 
mnnin o resto . elo artigo. · 

u No a1·t. 2•, em lugar das pulavt·ns- poderliõ 
as partes, quet·oudo, etc.,- diga·stl- poderáü .as 
partes, 'l'~~~·cndu, tu·razoar de Jirdto sómente 
mais uma vez. · 

co Paço da cainara, em 25 dt:l 1\Itlio elo 1880.
.4. P. Limpo . de · A bt·eu. -A . . P. Chicho1'1'o ela 
Gama.-José Antonio da Síl••a Maia.u · 
. cc A commissiio de constituiç:io vio <> . rtlqueri
mento do hesp:lnhol H••pltaet Fet•uant!es, q Lto 
se queixa do coronel Vicente Pcrre1· da Sih·u 
como inlent!ente da marinha d<l Porto-Alegre o 
te1· manua•lo prendc1· a titulo de madnhcit'u: c 

c~nminrw•l•! os documr.nlv.'> nnM:X•)iJ a este reque
l'llll• ·nln ddles vio fJilil corn e•Jf,dtn ll~nc.lo nqucllo 
lr•Jsplll'li"l l'€~i.l..r1le t1r1 t:id:ttl() tl.1 p,,·to·AirJ"I'r: 
U\l<lll Ü11\H~ .l'lllll\ ti";I\ÍC•l t\f) llt•::lflCio', O ntó r-;.f!~ 
pmpri!:tOI'i•> d•) 111na elllbnt•ca•;:ill do transporto 
l•!lru o~ enobnrcnc.;õ•:s 111aiorc~s, sofl',·eu n nulnvel 
vwlcnc1:1 de ser Ul'l'tlltt:adn dtJ sua cns., na noito 
clll :W de OuLnhl'•> do ltl28, P'll' 11111 tal Joi[o 
Iticanlo com r:scolta do ot·ucm cln intclndentq d 1 
11111riuhn, ÍIIIIIIC"lihtnmo:nl•, con•Juzi,\1) n uor•lo da 
catrhorrP-iru Oito d.: De;emú1•o, e 11o1 llin se"úinte 
lcvad" purn a \' illa <lo Uio Grt1ncln, •lcixnndo sua. 
c:asn, l1·a!i~o o cmblll'll•";à•> uo 1nnior nbnnuono. 

cc Ncsto dc~urnparo U111 nrnígo do l1cspanhol 
r·erp!ercn ao fll'n;idrmto da pr•1vincia nrio só a 
snltll\'U, corno u r•l.<ponsllhilidtt•l•l !10 cnusa(!or 
da (lfÍli iÍO. 0 j•rllsidt!IILil t~n,Ju llllln•i:od,l inf,Jrmat' 
ao int•:nullul•J da rnorit~lla, · o confessnuc.lo cstu 
(JIIrtSi O IIIOSUIO (jlltl di% ia O r<l(jUt!l'ÍIIIf:ttlO, . COil• 
L·~ntoll·S•3 t!ulll 1lar um despnc:ho- s~<jn ~olto o 
~upp~r:a_nt~- ~~tu n<> menos dirigir ~ma repre· 
llflllban a•.tu()\lo mtcmlwt•l rlll faz ··r cast1gar ao tal 
J11iiu Jticardo, qn •J tiuha d•lo o · ag,u·radM; e alem 
diss•> uiio llt:ltltiOtl •·XpeJi1· ordem Jll ::;oltura do 
preso, C'JIIO so achav:t ent>io 1111 villa do Rio 
GrnruJP., por cons~guíntc v1nh:1 a sc1· o d~spacho 
palliativ.> a n>io SP.I' cxpeJid!l a orJcm para 
Rfjuelle luga1·. Iustúriio ~cgunda vez os amigos 
do hespn11hol corn rcJpreseut:u;õ .~s an presh)enttJ 
para fnzet· ~IT<"<e:tiva a re~punS1Lbilidad" dos cnu· 
sn•lo•·es daqnella injustiça e illegal pris:io, e o 
prnsidl,ulo co'"'> pm·a illudit· tacs rcpresentaçõe,; 
poz por d~spncho-apres~ntc (lJ'OCitrnç:io do snp
plicuutc-;Jão s~ lembmn•lu que o Si :30 d·> art . . 179 
Ja constituiçiio d;'1 faculuade n t11J•> o cidaJ;io 
para I'•H]lleret· pernnt•: n competente nutorid~de a 
re~ponsabilidaJe dos inrrnctoos. 

tc Nisto ve a Cfllnmis-;ão a pardaliJad.J que n 
cada passos~ obser·vu nos empregnJ.,s saporiores, 
nnuca querenun cast'1gar, antes ,;ernprll tlef~ndendo 
seus subaltel'nos uinda fjt111rrc.lo se n~ac:io os artigos 
111nis sagrn,los e essancine-; do nossn . cod1g.> 
fund ·lmeulal. E:<to abn·;o · dev.l infnllh·r•lrnente 
findar·; nppurc•;a uma vez ·~ pu•ti~ <i.o de Ulll 
Clupregac.lo prevaricador, o a CUIIS~ituiçiiu · ser{L 
exactarnentoJ ob~•JrV;tda. 

" Portanto a coanmi;s:io é olll parecei' quo se 
r.!metla este ••egocio no go\'crno, expri>llin..Io·se
lho 11 mngonqnu soJTre a. cuu1ura dos •lt·pulados 
vendo t•.• r os os ·c.lina n cou,;Litniç:io infi'Íu;jid,, e 
nuncrt pnni•.lo um só iufl'llctor, e que JIOI' isso 
1nuit•> t•:l'luinantortu!uto se recornmonda ao mestnQ 
gove!r '' " tl ttr.,ctiva responsalliliolttde daqttdlo 
prt:sic.lenlu o 111nis pn!!S •as culpadas na V1olencin 
f~itu IÍ ·pwllo hc~panlrol, r.m nronoscubo dn · llli 
fltllt.hr.m~ntul tl <l•H pt•iucipi<>s ele lwspitllliJude 
qlltl t1io religiilSIJ.IIlonto .. J,JVt!lll•l:l observar para 
Cúlll t•.Hlos os ~~t•·.mgeit·o~. 

" P.•çu ela camurn do>~ Jorllltntlo~, :H elo Maio 
dt~ 1&10. -E•'ltil.~to F.:l'l'<Ji>'ct l•'•·anç<t.-D . ... 1. Ji'.:ijó. 
-J. JI. tl.: A lt:ncm•. » 

,; .A cornmi~>~ii•r c.lo constituição vio o officio do 
ministro da f •Zen•ln, d•l ;J ele Agosto d<> 1111110 
pn•xi 1110 pn;saJo, sobro n qneixn feitn pelüs o !H
ciaes du cl)ntadorin <lll junta · d:t fazenda dn 
p1·ovincin tle Minas G<Jrnes, e di! tAr-~o nom~ado 
c•mtnJ.a· daf}utlllu junta Joatptim Xavier Fe1·raz 
do Campos, 1•• tl~cnptumrio da de Pernambuco, 
CIJOI (J IJUe OS uitOS Olficiaes f•H'IiO prejudicadoS ; 
sendo Je parecer i1u~ niio houve infrncç:io de 
urtig() expresso da constituiç:'io, e I'{UO so rernet
teSStlll\ o.; pap.!ís ti comn1iss:io Je ftiZ~nd '• ate. >I 

Foi npprovaJo . 
" O dt~put!ltlo di1·ect 1r •l 1 rod ,lcçii<) dos dia dos 

sobre o rcq11crimonto cltl Mauool Jo;é · Pereira 
!la Silva, pl'ÍIIltli&'o tt1cltygraplw desta cnmura, 
que pt•eten.le o !J•Igitllllllltu du s~ll urut)nndo a 
quarteis adit1ntaJos na fúnua Ja lei, ó ud p;tr!lcer 
qu•! a justiça 1> u~i. ·> f.w()rl!ce p:ll'll. o ,\•Jfllrim;nl·> : 



SESSÃO EM '2C> DE MA10 DE 18:30 
cc P1·irno, pOI"C'JUO tcnrJo.sc o supplicnntc sujr.i

la;lo 1\ disposiçflo do r"gimento quA "~lnbc!eci•U 
o pngomcnto mr.nsnlmente, nenhum motivo JU8to 
se nprt-t'.rnln J!Rrn a nHr.l'nt;ito. 

!I l:iecmulo, porqno poclrudo ser o snpplirnnlo 
m ullado <·m pel'(fimcnto do r<·spcclivo u•·denndo 
do alguns ou muitos dins no c.Jecunw do lllf'Z, 
precísu é quo ltoja ainda pendente o vencimento 
para M padt:.r tuzer o üe~Co11lo. 

"Te1lio, pOI'fJIIO supposto quo SP,Í!l lr.galm<-n~o 
cletenninnclo n pagamento dns ordf•nudos nclian· 
tado a qumtcis o al'sim actualmente se pratiquA, 
uiio póde aproveitar 110 supplicn)Jle est•l privi· 
legio a favo•· clu seu \'llleilllcuto, qJHl ~upp11sto 
fo:;se intitulado elo ordenados n1io tem po1· si 
ainda lei, que, Cl'eandiJ o Iugllt' de p;imoiro tnch:;
grnpho, lhll u6. a cll:nnminaçrio e o titulo de 
publico empregado, pnra entrar no num~r') dns 
favorecidos: npeznr do c,x~mplo dos oflicinlls J,\ 
secretaria, que uito ó de scgui1·. 

" Paço da cnmnra, 2'1 de Maio dü 18:30 .-J. 
A. cia Silva J.lflia. '' 

Approvado. 
" Ten,Jo p1·cscntc a commissiio . e:;pecinl para 

o exame dns opcrn~ões do I.Janco o ollicio do 
ministro e secreta.1·io d,~ es~uJn dos negocíos da 
fazenda, de 17 do corrente mez ll anno, relativo 
no dívidc:1do !'dto ptln commi:;são por parte do 
banco p11rn a. sua liquidação, a porlaria de 2V 
de :I\flU"ço sobre esse artigo, dírighln l1 rnesmij. 
t:()mmis,iio do banco, c :\ rtspostn desta Jolo de 
Abril do corrente, dando por fundamento de qne 
11 inhibição dccrl'tnda pelo art. 2.L da ld de 2:3 
de Setembro •·dativa uo:; fundós apurados uiio 
respeitava os iBtt,t•esses oçencidos o provcnic;ntcs 
da anterior circulação dos mesmos fundos, como 
tinha sido opiniiio de nbnlisados.advngados: e de 
que nfio respondendo os nccionist:lS po1· mais do 
que o valor de ~uas ocções, cr.mo do art. 3° do 
Heus cs1atutQs, . C>S pnmius dts~os ncc;ões não 
podiiio ser n·spünsavt. i>, como propriedade não 
obrigada aos l•i·ejui:z:Qs que pos;;;\o haver. 

" Considerando porém a connnissiio especial : 
« 1.•> Que tmtrnm\o o banco na classe dns socio· 

dades anuuimas, o portanto 5!1Ít·ito ias <lisposlcõcs 
de direito que rrguliio estes .:ontractos commer
cines, e estando fallido llOíõ termos do mesmo 
di1·eito, pela fu!L'l de pagamento de suas n:1tns, 
pagavds ao pt•l'tador, eslava igualmente sujeito 
ao determinado pelo ulvnrá de 2:J de Nove111bro 
de lii'JG, uinda quand•) pela natureza de~se con
t.racto social niio estivesse debaixo da inspecção 
do govr,rno. 

cc ~.o Que sendo os inlefi~SSt'S on lucros fructos 
civis dfJ fundo capital comJueJ'cíal, asNítu c:omo 
ti r,•nda ele um predio é o fructo civil do fundo 
capital dessa propriedade, e abrnngentlo os ern
b.•rgos fl'lito:s subro n massa do:; lwns de uu•n 
Cll~ll fallidu, os Cllpít!lo~ e lucros p~ndentc~, é 
e\'tuente quP, cltlcrt:t!lndo o nrt. :21 a inllibiçiio 
do dividendo do fun!Jo do banco o e.1uivalendn 
e~ta inl11biçilo 11 um embargo, ella abrangia igual
mente OS l!eUS illtCI'ei!SCS. 

" ;J.o Que os fundos Ja qualquer casa commel~· 
cial sendo um composto do seu pt·imordial fundo 
capi t1•l o dos lncruR uccrescidns, proveni••ntes do 
111·U giro C01nmercinl, niio so pôde diz~:r sem t•rro, 
que a inhibi1;ào lll:'cr~;tndll pt:lo art. 21, quando 
He l:'xpressa pelo tr.rmo-rundo-, ni1o a.bmnge O:i 
iuteresses nccumulaJos e occurrentl!il, pot· isso 
que uns e outros são. os que constituem o hanr 
dtL ~ociedndo comm<·rcial do btlrlco. 

11 4. 0 Que seria nbsurdo, qne no caso de cstnr 
o banco em · estndo (je baucai'Ola, o que só se 
póde verificnr ,.ela S\!n inteira liquidação, pudesse 
e,;te rep•H'til• lucros supposto,, entretlmto que os 
portadores de suas l'l\ltlls, os seus legítimos era· 
dures, não tlriio pagos e estaviio sujeitos a perdas 
resultautes da final ltquidacãu. 

" 5.o Quo sllndo n inhíbiçiio dos <liviclenclns em 
rnziio · drt teHponsnbílidnrlo dl) m~sroo b!lnco as 
Jl(Jtns llln circuln~iio, e dependendo esta r<ispon· 
snbílirlr1do dn Jiquidaç:io dn divida do governo, e 
dn "ubstituiç:1o das notnR em cil'culaçrio pel:ls elo 
nnv" p!tdl'{lft, rll!lr:rmínntln pelo art. ü• da mesma 
l~i, o dependendo a JiquiJnçrio da divida do 
go\'l:rno o das operar;õns do bnncn, determinadas 
11n mesma lei tia crunur.1 dos. deputados, como 
Jet~nnína o art. 20, é evid•mto quo todo o pro
cedimento n.uterior n ll!!~a liquidnçito t) npprovnção 
{, ,,flr,n~ívo á mPsma lei. 

u o.• Que ainclt1 un caso de ser duvído~a a 
íntc,!ligencía rio art. 21, não competia á as~emblóa 
do banco, assemi.Jllln do accionistas com.uerciaes, 
o ncRsa <1uuliundc responsaveis ús n•,tas om cir· 
.:nlaçlio, n declarar o seu .sentido, e 3Ó sim no 
podr•r l~gi~lntívo, a quem a assemblóa do banc•J 
o dtJvia propor, como lho cump1·ia no caso de 
duví.Ia. 

cc 7. • Quo o rny~terio de que lançára mão para 
fnze1• o c.Jividendo, fttginrlo ns11im á publicidade 
deturminada polos seus estatutos, e por. con~P.
qnencia ao conhecimento do govemo, prova elo 
svhf'jo 11!1 sini:.;trns int~nçõcs que o. motiv{ll'ào. 

ct tl.• Finalmente que, sendo l'ste divi.lertdu etn · 
notas, n sn!\ emissão jh lhll era prohibida pelo 
art. 22 da carta. de lei de 15 ·da Novembro 
de 1827. 

ct Parece ;\ me,;ma commíssão quo sendo muito 
.:Iara a intelligencia da lei á vista dns r.,zões 
cxpendi<las, se deve otnciar no ministro e secretario 
de estadu dos ntlgociliS dn fazenda, que não l;í 
neeessaria a dcc\·•raç\io pl:ldida, cclmpelindo ao 
governo fazel·n exeoutilt'. 

" Paço da camara dns deputados, 25 ele l\laio 
d•l 1830. - Ge,.?,asio Pil•es Feo'l'eira. - 1l:lartim 
F1•ancisr:o Ribei1·o de Atldl"a<la. 11 

Foi approvado. 
te A cummissi'io do estatística examinou o reque

rimeuto de Luiz dll Souza Lobo em que pede n 
mudança interina da villa de .Santo Antonio de 
Sú em Mncncú para a povoação de S. Jo1i() de 
Itaboraby pelo mo li v o dos estragos f dto~ naquella 
villa pela epidemia qno ceifou a vlda de granda 
parte de seus habitantes, resultando d.;ste mal 
a dispersão do:> qtte pam evit>re n a morte se 
l'etirár;'i:o a d1tr~rentes lug.ues; e é a commissllo 
t!e parecer, que afitn de l'ttnnir em luga,· !H\guro 
a população d:t pretendida vil la se adopt•J a AOguinte 
resolução: 

u i\ ass~;mbléa gera\ etc. resolve: 
11 Art. l,o F•cn antorisudl} o govornll n f11z~r 

n mudança da vill" do Sant•l Antonio Jo Sá. ~m 
l\Iacacú vara a povoação de :;. Joiio de Ita
IJomhy. 

« Art. 2.o Esta mudnnçn ller6. temporarín, e 
ces!lnrit logo qne couste Jwverem totalu.enle ces. 
sn•lo os 111aleH da. peste que tc111 accomn.ett1do a 
villa doJ l\Iacndr. 

" Art. :;, • Ficiio de•·oglldas interinamente para 
csto efi'eito sómente as leis em contrano. 

" Pnço da cama1·a dos deputados, aos 20 de Agosto 
de 1S2V.-Joâo Candido d.~ Deus e Silva.- Bispo 
do Mm·anhao.- -'!o11Se11ho,· Vidigal. 11 

Foi rejeilndo sem debate. 
Leu-se mais o seguinte : 
" A commissào dtl commercío e agricultura do 

anno passado sobre a consult•t d•1 desembargo 
•lo paço, a respAito do otlicio do presidente do 
Riü Grandn do Norte l'elativo 110. requel'imento 
do cnpilào Felippe de Bezerra. Jacome, em que 
pede licença para construir !'lulinas nas terras do 
patrimonio dus índios; concluindo que se remet
tessem os papeis no governo, parn que depois 
de um circumspecto !·xame lhe désso o eonve
niPnto destino, etc. l> 

F1con adiado po1· · opposiçiio. 
Particíp,tndo-se ter chegado o ministro da ma· 

rinhn, fu1 · iutroduzid•) na fõrma do regimento; e 
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Rcndo;l~n col!cctlidn .a pctlnvrn lcn n liO~uinla 
l::CPO>ilç:to sobra o cst•1do <.ta ro·pnrtíção, dn lllfl· 
flnha: 

cc August.:~s e tlígnisaimo~ Sl:'P.húrés reprcsnn· 
tnnt<!s da J)cu;ã''· 

c1 J..>Ol' mantlndo do . S. M. o ImpcrndCII', lenho 
líL hOlll'll d" !lfli'('Sc·ntnr o quudJ·o uclunl tln !'o· 
pn1·tiçiio dn lliarinha, segu11rl11 Vl!7. conflndo á 
minha dirccc;iiO por deCI'c!tO imperiul de •1 · do 
Dezc11nllro prc.xiJIIO prelCl'ilo. 

11 E começnndo pela H<:crctaria do .rstad•l, cnir. 
numero dll l)rnprr•gados Jüo$tra o dlccum~?nto l•; 
cumpre.me observar quo o 'xpedíeuto clc•sta ro· 
partição tõm crescido dcl mapeira p11la at!lt~ollcin 
dos llP.gocios e- fiO r ouh·as c·:l(igencias di! itoteressfl 
nacional, quo c:ru VcJrdado não bnstarú o act11al 
numet·o de tacs t:mpregados, cmq111wto um ~>YS· 
terna facil c metlwdico nilo Rim~.!i!icn ·o servt'i•> 
em cada · um dos ramos ~~~ aJtninistrnçãc>, ponúo·O 
em uma marcha l'f!gula!' e dt:sctubaraçad:•, quo 
nllivie n sccretarin de estado dn excessiva con·t:s· 
pondcnCÍ•I c extraoruinnrin r•xpcdiciio ele ordens 
de t•lda a natureza, nindu sobre objecto~ os mais 
trivines. · 

u ApE-znr . uestas consitlerações está de mais 
incumbida uma commissiio de trcs ,,fliziac.; . da 
mesma sccreturía, do 1 x ·omi uar e vcrilícat· com o 
rnaior escru1mlo e fJ~:Ilctir!Jio tod11s us contns, 
documelltos e outros papeis de ~espczns da t~:n· 
ri nho, tanto da cürto como das provincíes. O 
zelo e intE-llif!F<IIcia doe 1 mpregados nesta labo· 
rio~ll tarefu, afór& o d!!sinter<·ssc I'Oill que prescin· 
dir:io· de umn grntifi<-açiio por t'S!c cxtrnoJ·uiunri() 
trabalho, os recommendiio credores á bPn~volcncia 
nacional. E com dl'r.ito :\ enn coadjuvação so 
deve em grande l'l!rto a v.crificnção do JnuHos 
abusos c ntnlVtr~açõ~s f'JUe o guvcJ no r spern com 
o auxilio do corpo legi><lati,·o, se . niio extirpar 
do todo pelo menos coltibir que continua cum 
tanta nndacin como fortuna. 

11 O s~guinto !lncumento ó a listo dos Pmpre· 
gados un mc"a •lo <~• · Spacho malitimo. A'cercn 
t.leslo eslnbciPcimento ndJR·Sc ih•pc•nd,.'ute dn 
c.lecisiio do corpo J,•gislath·o uma proposta do 
governo apreserotnll·1 nestn <:amara pelo tuíuísterio 
dos negocios da fazeuda; m~dida (·m venlado 
importante, Clllltuando so prr.põe n .fnzer r,xten· 
sivos a oull'!lll JH'Ovíncins ,.s efi,·itos de um 
P&labelecimer:to de . t·c:conhecida C· nveniencia pu· 
blicn. · · 

'' l:'elas razões de n. 3, 4 e iJ, se mo~tra o 
estado aclu!ll dos corpos da u1·mada I) nrtilhn1·ia 
da mnrinhn, c da companhia e academia dos 
gunrdas-marinhas. Uma ordenança annl.",::a ns 
uossas in,titui~~ucs, c npropriadn t'ls nossas circum
stancins q11c rr;>gulo est.•s corp••S e suas promocões, 
bem como . o se1·viço. em csquadrus c · nn vi o !I, suus 
reformas! rccllmpensns ·e castigos, dC\'o merecer 
toda a contempluçiio dos lc·gísludores bnu:íleiru~. 
Aflui de lhes ser prcs~;nte este t1·abalho que 
allá:J dcpendcl de tempo . e mcdilaçiiu, pela im· 
portunc;íQ. do seu ubjecto, o governo tem fuito 
reviver e ampliado as disposiçõ,Js da portaria de 
!W u~ :Maio de 1826, quo llU\'Ía 'flpmcndo Utn:l 
commissiio de l•fiicines genet·ues da armada para 
organisnrem um regimento semellu~nte • . 

'' A cGnsideraçíio de ~cr a academia dos guardas· 
marinllRS o uuico e~tabelecimento de instrucçiio 
naval frn todo o imperio, onde ·com os candidatos 
da marinha de guel'l'a se habilitiio tambem os 
que se destiuão no serviço da mercante, me leva 
a poudernr aqui a necessidade ele se crcarem 
escolaa . de nautica nos portos de maior commer
cio, como Bahia, Pernambuco . e l\laranhão, afim 
de que pela falta consequente de pilot<i$ níio seja 
n nossa ntu•c~açlio illércuntil entregue ó. direeção 
d<:. estrnngeiros, ou confiada em contt·n~enc,;iio da 
lei a individu•lS que ndo têm as habilitações c 
1·equisítos que esta recommenda o exige, e as 
mais dns . vezes inhnbcis. Sobre este vlljecto 

LCI'P.Í a honra elo ofi'tJrCClll' ú. saheclot•ia d 1 cnrnnrn 
uma propo~la Clll occusiáo mais opportuua d1l 
SCB:IIiO flClUII]. 

·u As commissuc:s nomentlns em virtude dn rc
commr.uduçiío d • me~n1n ca111nt·a para o f·xamo 
tlo11 ru·seuans o intcudeneins dn mHrinha du im· 
porío, nçnLiio · do rcruc·ttel' o redU !tU tiO de seus 
trabalhos. O govr•rno tum resclvillo numenr umn. 
juuta dr. olliciaP.s da ut'IIIRda CJ dtl f,ozenJn, p!lt't\ 
ll vl:>tn dr.lll·A e do mais í11formac;õt~s que pt•derá 
t>xi~it·, co ·m·den1u· 11111 proj,•ct•• dfl rcf,Jt·mn parn 
ta~s est·•bel•·cimeuto~, o qual df·pnis de submet· 
tido ao juizo do g•Herno so npr•!sente á ccmsí· 
deraç;i() do cciq>o leJ,lÍl:llativo. Se me 6 licito 
adiunl.lW a. rniuha ••pínif1o na WJner••lidade do11 
rereridorl trabalhos, pouco SG avnn•;ou com c~Le 
expediento para preenclter , Jlm l)nqll~lla pt·o· 
virlencin. Uma graudc, l'O niio a maiot• J>arte dlls 
lnfllhornmP.nlo,; tJ rr.furmns que se pt·opõe, con. 
siste em obrus, cou::;trucc;ões c outrus provid1mcins 
qne cabem na fuculdad!l do governe., ainda . que 
uno todus em suas . foo·ç·os q11ctndo pt'cJcísus. 
Algumas das qutJ dependem de mediuas lcgi~· 
!ativa•, me parecem ou P.xLempora11eas ou dP.s· 
cessanus . . Ali:ls idéns utei:~ e rr.flexões nce1-tndas 
apparccem, qne niio siio pam desprt·Ztll'. 

<< O arsenal de warinhn da cór~t>, sem duvida 
o primdt•o por . sun posiçíio, c po1· se1· o ccntrl) 
q:l !ldmiuistra,iiiO c Jns op<'mc;õe;; !tnvaes, apre· 
Mnta visivds mdhoramentoil começados e cou· 
clnidos debaixo da. dirccçiio do ac~nal inspector. 
C•>mtuuo carece uintln de onli'O$ muitos de quo 
nliús é snscepti V f!. Fallarei dos e;>;iianciaes. 
· "As officinas, . ~xceptuadas a d11 ferraria, hoja 

cstabelcl:i·lu em um c-spaço:~o Ecli .lkío, fi!'t>jado e 
proximo do mnt·, principiado a concluídu no anno 
iJI'OXimo preterito, e>tiio collocadas em cdíll.::::::: ~:..c 
velhos c ac,lnhados, precisaudo de considrraveii 
reparos, c qunsí todas dcsconheçc:mdn os instru. 
mr.nt.>s e machinn~ mndemas qut~ . tanto conLt·i· 
bucm 1\ facilidadll e perfeição, COmO brevidadrt das 
suas obrai!; . . · 

<I Falta tombem uma carreira para se construi- · 
rem navi<l~ de gue1·ra, a qual porém já está 
lt·nc;ndol em lugar iJoneo, e com todns os dimensões 
J'lrecisas para a construcçí'io de quJesquer vasos, 
desde escunas até lll'to da .linhll.· 

11 Além dns obms começndas no tempo . de 
meu~ antecessores e já adiantadas, as· qunes não 
dll\'em . parar, deu-se priu.:iplo a oulrn ta!ve~ 
mnis impo1·tante pelo beneficio que delln resulta 
A humanidade, com vantagem do seniço o eco
nomia da fazenda nacional. 

<I E' uma casa forte, p1·oxima <lo mnr c uns 
ouros, para víven!ln doi! presos sentonciados 11 
trabulhos publico>s, com n <JIIal ccssnrí1 1\ despeZtl 
quo f,z o cstatlo com a náo chtllillld•l vulgut'tntJIILtl 
~l?l'eeignnga-o o considcravcl nll:azo que euiTI'e 
o ~ervic;o ·pela demo1·a dus repeti.o:,lúa embarques 
c desl!mbarques do~ presos v1ndos da nllo p ·ora 
o arsenal, c em seu re,::l'~sso ·rara a niÍ•l •. ll:stn 
obro ncha·se já nos alicerces, mns niio será. 
possível colltiunar ~cm!io mui vagarosnmente, n 
niio se lho presta1· o auxilio de algumn. con · 
signaçiio. · · 

11 Todos . estes e outros melhOJ'Illllentns, ll mais 
obms, t.êm·"e ftiito e continuào a fazer-se com 
·os frncos redítos do arsenal, que so limitiio uo 
producto fortuito ,ia pedra do .dique, das .barc.s 
da ngua, c dos . cavallos e das barcas de querenn, 
montando o todu ,\ quantil!o meus&l de GOO a 700$, 
como se vê d:L tubell<t n. t.i. . 

I< O· documento n. 7 é a rela.;no dos empre· 
gados Jo mesmo arsenal. Além (lestes contão-se 
H10 . escravos da nação de differentes sex•JS e 
id1\des. Pur minha opinit'io devel'ia o governo SBL' 
autol'isado para vendel·Oi! clll hasta publica, no 
que o serviço e a fazenda haveria· contlideravel 
proveito. Basta pQndcr!lr: 1•, que o tl1esouro 
desvende annnnlmentç ·a qunntia do q•1asi . 10:000~ 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 11:24- Página 5 de 11 

com o snlif.l'nlo n Vús tnnri,, rlroli ll l'l~ t' fi\'OS· ; 2", f11lll 
nn Rnppo~ir;:"1o rln Hr•l'r•llt Vr:lltlíri"H r••t' .Jfi:IH cnrla nm 
fW COII\' l •f'Jf•f'(l C~1.11 fnnrJo ill:>ttll8Í ·lr!JitO r. p1!l'f'CI!• 
dnnt·o r:•tt um cn\litrll cCJ·lo r: r:on~tlllttll tio ili:OOOH, o 
qual s~<tllltl npp icndo c:onvl'nir~ntr•JJtl'llll' pt·,;dn~ii'ÍI1 
urnn rr•ntla aunnat dn -l:üGOH 111\ rnz:iu d li li %: :.111 , 

finnlmo11ln, qu i) f)Sla l' rmtlr. o parte · dn'lu~ lla 
qnanlin pnt'il sn~tent11,:itn dtlS ditos c~c,· avo~ ou 
aindu toda, ll Si!l' IICCCSS!\I'iu, llS (jll 'lll3 f:t7.•llll O 
tot.:li elo 1-l:iiGOfi, d:"' pnra ns5nlarint• mnis qno 
sutlicieute .uunu·l'll Jn hraç.os livrr:s 'i ue sn ppdio 
O SEI'\'it;O dnqn r. l)(·S ~t!nl dÍJIIÍIIIlir;:io, C C tl ll~f!(jH I! Jilt! 
nniquill:u;fio !lo capilnl, r: a rle mnis H:lll us 
r1P.Sp('7.RS de: dor:>11r;as, penla necrs~nrin d•: trnbn· 
)htl, O (,~[l'ttfl Jli'I.',ÍllÍ?.tJS JltJr CI'IIIJCS (l vicios f!l:l.l'O 
elle~ 111U1 frequcnt·~s. · 

'' Eslc colculo t, c.lc toda n evidencia . Dn mc~mn 
rclnçt1o se reconhecerá n ím portn ncin dn f<: ria dos 
operados. :Maior rrcJu,:ç:ln, n que: nesta sn pt·oca
dcssc,r:mãvez de er·onnmica,orcnsio11aria ainda mnii'· 
J'es despf-zas com n C(•llipm 11 o nl'l.igos que todos 
05 . dias S•l prepnl'iio nas l1Hi rJ ÍIIhS c .se frll'lll:C<: m 
pelo arsenal parn a prnmplifkaç:io c :;rnwmr·nto 
do~ navios da ann ·tda. St>ria demais lliiJU medidn 
d~:struít.lorn que nniquilluri:l granJc parte dos 
mrsmos uavins, visto o estado dtJ ruinn em que 
muitos se nchiio depois d11 umn hllmriosa e 
prolongndn cnmpnnhn no Ri:> dtl l'rnln, c n 
necess;dnt.lc d11 rrpn1'0S que ontrns ~uccc:s,;h·n
ment<: demnndão, rowlhcndo·se da~ cununissÜ•:S 
em que amliio f:mpreg-ado~. o que n:io c"nsr.ntc 
qnc se retil'cl miio dos continnaclos concertos c 
fubricos de q1w precisiio, ll a prudencin recom· 
mentia de cnitlar. Semelhante;; l·~r>IIOiliÍAs ou 
ante>~ desleixo, lcvariio nqni á tr.tal perda 110 

tempo do govt·J·no porlug-uez 8 nr1"s ue linho, 
e ~:rande t•m-t.e ti os outros vnsos ela su11 marinha de 
,::uena. N:io (: só nquellcs trul>nlhoH ele rep·II"IJS c 
fnbricos que se limit:io os <J~sle nrscnnl. · Nn 
mez dl\ Ouluhro proximo pnssatln foi' l:wçado 
dos seus ~slalr:ir•·S no mat· umn conet•l drl :l2 
per;as. no custo de 1-lrn8%fi290 ; nctunlrneutc só 
Eixiste em conslrucr;i.o uma l.Jnrca e umn l.Jolll · 
unrdeirn. -

«Seguem-se como depenrlencins do oi esmo arsenal 
R co1donria c o · dique. D:u nttte o mr:u pritii!Jiro 
ministerio P.rn . miuhl1 iuteur;:lo pnssar nquelln 
f11urica á ilha das Cuhros, por ,,fio ~er o s• ·l! 
edificio suJTicie.-. t•J capaciJadc pnra a mnnufu
cturu uc cabos !la graut.le bil•.>ln, r.~Lnhr: l•.:c~ru.lo·a 
sol.Jre um lar~n tcnnpl.:ll(l, cingtclo ri" mnralllll, 
( nliio 11111JH.lnudo l'uzcr no longo do litoral !la 
ilha, nprowitnndo-srl pnrn r.sto eO'dto a pedra 
qur: l.Jradn tl:t csc:wnr;ii(J elo dique. Entrc:lnntu no 
mesm •l sitio etu 'Jllo.l nin ·ln. · s;: acha, télll esta 
f,<bric' siuo ue muita ntilid ,rde nn s.:rviç•l c .de 
pl'ovcil•l :í fa~•lnda nnci011nl; c maiorr.s int~J'ess«:s 
dnria pc•ln [WSSiUilidade ue S(J f:1z erem nlli cabos 
de <J a J poiiCRatl ;tS1 :; , SC !!te Jl1'<tp111'CioiiÚSsCIII 
os meios para i:-so tH:ce;;$ul'ir•s. O n1:1ppa n. H, 
uprescutnd•.• pP. lo cupit."Jr> dP. 111111' c gu~rm n ·for
mado l'edi'O Borges Correo dt: s.l, JIIOStru c\'Í· 
dent~ment~ os lucros qu.; L'lla tt!lll produzidn 1111 
vnlordt.Js gen r rtts j'abrict~c:lo s r.hmü1te a sua ndminis
tra•;iio,Ell~ ohsen•n ainda ruais que u mesma faurica 
n)ém d115 oujcctcs . tia Sllll lal.Jornção, produzir>! 
em outros LP.mpns li.ü07 varas cltl algot.lü,l alli 
t~çíciae, com clccrdi<Ja vantagem da fazenda nn· 
cional. 
· ''.A. em preza do dique esca\'ndo nn pedreim . da 
ilha das cobras, dn handn do norte, continua 
le!lt!lmentc por f~lla d~ braços. A caya nfio tem 
por ora mais de 300 palmos de com primou to 7G 
de largura e GO de profundidnlle, f11llundo para 
o total dn sua cnixa :3(1 palmos na bnca . e 2ü8 
·no r:omprim e!llc , incluindo ucste o Iau~amcult.J 
dn esc.,<la ou rnrn pu, que deva ficar a prun o 
o corr~uor utedio entre 0.::1 portas i~aterior o ex
terior. 

Esta obro, de uma r.cccssitÍndc geralmento 

rccnnlr r.c:irln. t 11rn r:irlo ffJitn r;om neuh11m !l is
pr.nrlio da · ra ~r: nda JJnci rdlnl. Pr: l•• 111nppa n. O 
~e vrr:'t, . qun, lllli'CnJo r:• tl'rlr:r;n•ln em !:;et'mnbt•o 
ele JH·21, pl'oduzi,, n Jl':rlm ventlírla uté o ultimo 
rio Aht·il do corr ente annn, n qunnt.ia d•J ·l:(i:!S#l!JO 
que junta no va loa· dn pcrlra dn.la pnrn diVtJI'~ Illl 
~stnr·ü es publicas c outl'uS dt:slinos c:tl iiSLnntr.,; 
do lnr!~"'" n1npp ''• f11r. " tolo! dr. r.7: 1HJ#071J, do 
CJIIO tlrrlur.irla u imporlancia do ftO ::l!JI.18üO, der~· 
Jtr•zn com fJS jnrna~s dos cav-- uqucit·os ( nliús 
n lgnn;~ 11:in alli (ontprPgiHlo~) fica um sn]Ju n 
fuvn1' da fH7.t:llrla d.: ti:7:.!1fi810. 

H Tu I ó o cRLrulo du rcpnrliçiio do arsenal da 
mnrmhn dn côrte e Huas dr•pentlcnciu,;. Eucar
regntlo unicamente de ol.Jrns c clr. 11111 serviço 
lah111 in :<o lJ · conlíuuadn, apenas cltHnnnda pro· 
vhl endns para remover nlgnns obstaculos que 
etnp•)Cem a rnm·ç1t11 dos ta·ubulhns, tt~rnnndo·o~ 
pnt' isso 111u is l~ntos o dispond!osvs? E com 
dT•:itr•, dividi<.las a,; nutorit.lndes como est1i0 
laclunlnlf:ntf', cnbendo a um a J'Cspousabilidade dos 
la·uhrdhos c n outJ·o a facil idn,le . dos meios, 
rnrns wzcs so poderúõ coml.Jinnr ns · vontndes 
pnm obt•arom uc commum nccordo on para um 
ceuet· ao c.nl.ro a gloria, quo do • ndinutn,ucnto 
das oiJr·r,s póde resultar. 

''A lim du remediar este ir.convcníeutP, consor~ 
\'U:IJO dt·SUJtidOS OS lugarr::S de i11tend~nt~ (l dP. 
inspcct.H·, cotuu é mmha opinit'io, (tff'r,rer,o ú. 
consitlcrnr,;iio da cnmarn uma se,;rnndn proposta 
que tenho de aprP.scntar, comprc!J enrlcntlo tam
u:-·m outras provirlcncins. Fóra dc.stn inC•lii\'C~ 
nir,nlc unda IHl que nltcrar nesta 1 epRrliçi'in. 

rc l3em d.,scjn•;:l cu clizcr o mesmn rh iutP.ndcncía 
datuarinha. Pdo contrario muit,, ha quo emcnl.inr 
em semelha" te estação quo dispr)o do .s d.inhe.iro.s 
e mnn Pj·1 a ndudnistraçiio e arrccadnçãn da fa
zcnda.J ;\ durante o meu p:imci.-o minister io ro•c·J
nhecin en u ncc~s~i·lnde de nlgnmns provideil· 
cias ; n;as nii•l era então occnsiãn a mnis op · 
por tu na par 1 n ·furmas, a . de uma gnr.rra em 
qu•J se achavrio nbsorvidos o.i cui,lnclos dr> 
gove rno, pci•J rleve1· de sustent:1r 11 integrirladl! 
d" imperio () a honrn c dignidade nacional. Com 
effdto, senhores, não se tum 11lli t -•mndo contns 
nos !lleslr••$ das dh·crsns oflicinas do nrsennl 
dus mnterias .. que J'I'Cr,l.J&m dns classes uo nlmo
xnrif~rlo p;trn H~> õiiTo;rentes obras rl11 sua compe; 
tencin , Tem ali i tido l:Jgn1· uma pr~ tic11 vici•·sa e 
al.Ju,;ivn por meio de urn11 cscripturnr;ão infórmr, 
co11f11•a c irrP.gular. Obs~rviio·s~ alli vícios ~rn
vissi!IIOS nod lunçarneutos da~ sommns quo descem 
do tla P.sour,,, ü na suo. distribui.;ão, vícios no 
tr.mar das contas do nluHtXnr ife, commi,;sorioli 
das eml>:<rcar;õcs; vícios na fórma seguida pnr11 
as dcspezas de um e de · outros, podn11ri0 acr,n
t•!cc·r (o oxnlá quo nrio tives~e acontecido 1 quo 
pm· este laJu v.:-nhu a fuzendn publicn a pognr 
muito nta is <.lo qttc ronlmoht•J deS!hHHle com · us 
IIIHios dn nnnalln, hustnuJu rliZHI' se •JUO u des~ 
pr-za du alruoxnrife é fo:ita pclu!i cnuhr1cimcmtos 
crn fórma, qu e os comntiss;,rins o ili,-p .. nsei•·os 
dos fiiLVios ~:xhibcm doi! gene•·os que dizem ler 
J'ectbiuo pa1·a fu1·uecititento ·das cmb11rcnçü~s 11 
c1uc pr:r·teuccnt, não sendo estes conhecimentos, 
ucm nssignauos como ·convém, pelos cornmnn
dal,tes o otlicines de detalhe l.i:~s embarcações 
que estes gcr.1eros 1·eceberiio; nem confrontados 
com ns guias ass ignadas pelos 111esmos comman
dnules; emqunnto d\1 outrn parte os commissarios 
o d ispcuseirog diio contra .n fuce da reeeita 
Jançatlu nos livros da ese•·ipluraçüo dos P.SCI'i\'fies 
das lll(•Smas embarcações sem estn ser tiunbem 
confrontada com os sobreditos conl1ecimcntos 
CCimo cumpria ; ptH'n evilnr os enormes abusos 
quo tôm llr.lo lul{al' por f,dta deste. . providnncia 
orn j:\ d~orla, c de outras, quo ó .mister ninda 
nuncxnr-lhc, para que appnrcça uma. ndminis; 
tra~'rio quo evite a fraude . quanto se'r possa . 

" Muito se lem ft1llndo em furtos pratic11dos n 
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h01·do da~ cmbn•·caçõr.s a1·mudas. Não ó isto tão 
exacto ou ç:•:rnl como se suppõe. N~etas, é 
verdade, notiio·Bil cxtmvíns, mas só nquclles quo 
moralmente ó impossivct evit1w. 'rm11ns uma 
legislação porftJita que ucautrla nH mal VOI'Hai,~Ões d•l 
bordo. O alvará de 7 !lo JanciL'O do 1707 pl'eoncho 
inteiramente (JSte fim ; nada mais so carece do 
quo fuzel-o executn•·· 

<< Os descnmínhns o avultndns delapídações pm
ticiio·too em J.f4rra; dahí .it\ vi\.o f"i~us ou pr~;pat·adaj\, 
E' nas classe:-~ dn almoxarifadl) onde importa 
evitar quo se passem conhocimentos de g1wcros 
suppo~tamente vondído~ 4 fazr.nd11 nacional; que 
esta sojn lesnclo. com euorme quantidade de 
generos lançados ahi em dc:<peza por t>Jrmns. do 
avaria, os quaes uma e outra. vez. nppar~<;ii.o a 
novos exames para se proceder a novos termos; 
e final111ente que se passem conhP.cimcntos no 
valor do dous a favor daqur,lle qne só enta·ou 
com um: ó sim nr.sta reptutiç•io que o g•>vemo 
tem de fazer muitas c neccssnrias ref,mnns, por 
meio das quaes c•m>~iga afasta\' della o especta
culo immoral de uma escaudalosa dc:lapiduç!'io, 
Tempo porém é preciso para pc:nt:trar em torlo~ 
os tortuosos cscondrijtJs deste intrinco.do laby
rintn. 

c1 A relação d.:,s scu:o; empregados, bem como dos 
gcmeros ex.blentes nos a\'\t\azens do almoxtwif:1do 
vüo debaiXO do~ ns. 10 " 11. 

cc A divida deste estabelnr.imrmto desde o nnno 
de ltl27 até fi.Ultimo c!l: Dezembro do lS:tO, im· 
porta em 1, 14~:752aS~4; incluindo a quantia do 
132:070H523, valot• das .letras ~:1ca-lns de Monte·· 
vidéu até Abril, !>Obre cstlo\ int~:ndP.ncia a favr>r 
do cofre das prezas, para fomecíment•> dos navios 
da armada allí empr~g,\do:~; advertindo que nos 
quatro meze~ d"Sll'l unno se nmorlisou uma sornmu 
de 130:25~tHG\)5. W porém indispensnvel que para o 
pagan1ento e .exlincçrio destadivida,bern ci11no do. de 
outrns intendencias u camarll dos Srs. depntatlos 
forneça ao cofre da repnrtiçüo uma qu<~ntia 
mensal, porqu!'lnto o m·çame .•• to só cotllpreheude 
as dF-spezas do anno futnro financ.eiro. 

''Documento n. 12 mostra o estndo actnal do 
todas as embarcações da armada, declarando seu 
numero, qualidades, i.m;a, lotações, lugar onde 
se nchiio, e em que destinos · t:mpt·cgndas, A di
visão nav11l, CtH:arreg.,da de proteger o commercio 
da escravatura no. costa d"Afa·ic•t, logo que ex
pirou o praM e~tipnlado l"'ra ultimas navios que 
nllí oxistiaio. Pcrdenws nesto s•·rviç(l alguns ollicíues 
lJcn•!meritos, e nil11 poncos marinheiros e soldauos 
das guarnições ; nnutos outros entrarrio ba:Ho.n· 
temente •mformos para os lwspitacs. Graças pois 
ao ç:mndo monarchn 11ue presado os d~:stino,; do 
Bt•azi I, a cnjn gloria csttwn tnm bem r e"ervadu 
a época da cxtíucçlw de um trafico tão infume 
escalld>>lo da nnturczo. e vergonha dn e:Specitl 
humana. 

<t l?osto que presentemente o imperio se acha em 
paz com todas as nações, c pn•·eça nada haver que 
a possa alterar, comtudo o governo, aliás firme 
na intenção de dignamente mnntcl-a como tanto 
importa á prosperidade do Brnzil, tem resolvido 
conservar em actividade no nnno de Jtmho de 
lS:,ll á Julho de 1832, uma força de 2,000 praço.s 
quo serfl. distribuído. por ~ frago.tas, 7 brigues 
ou corvetas, G escunas e G transportes, entre gmn· 
des e pequenos, que fr•zem o todo de 21 embut'· 
cações, ou por quaesquer outras que ~e julgue 
mais conveuit:nte. Por esta f6rma se pcrsuo.Je o 
governo de poder satisfaz•lt' à prutec~~iio gue deve ao 
commercio e ás necessidades d11 po.litica; cons~
gninc.lo ao mesmo tem pu não só a nllt:stt·ar a joveu 
ollicialidade brazileim nos exercícios o p1'1lticas. 
D!lvnes, como tambom conservar as tripolaçõc~ ua· 
quelle estado de instmcçlio o discipU,,n de quo 
tanto dependem os successos mnl'itimos militares ; 
prestando entretanto, se niiu outros serviços o 
de afastar n occasii:i.o em que pod~ria ser util, 

TO:UO 1 

mostrando que em caso do neccs.,idttdo saber{! 
snstentnr a hcmra e os direitos do pavilhão brazi
llliro. 

u B.ec!nmão agom nova ntt~nção dous objectos que 
na SI)SSiio p11ssada furiio j:\ apt·esontai.los ne;;tc 
augusto re.:into, ma~ cujn fortuna ccrreu duvidosa. 
Fa.llo do acabamento dos quartei'il do corpo de 
artilharia da marinha da ilho. :lus Oob1·a~ e do novo 
edifício projectado no o.rscnal, 110 lugar da velho. 
easa da 1nt,mdencin, pam uccommndaçno da aca· 
demia. dos guanlus marinhas, sua livraria e secre
taria ~~~~ e~ta•lo, casa do risco c de mo•lclos, e pat•a 
nrmazPns no plano ínferiOI' do mesmo cdificio. 
A utilidade e necessidade destas obms assaz ss 
justifica na convenioncia c illljJUrtancia de seus 
usos o destinos. · 

<c Basta em abono da primeira o que já foi pon· 
derudo neste mesano lugat· por meu antecessoJ'; 
não sendiJ com ell'eito su!Iicientes se até hoje tole
radüs pela guerra, os poucos qut•rteis que existem 
para accommodar maior numero de praças, ora 
dr,sembarcal!as em consequencia do. pnz ; do que 
resnltn niio HÓ falta de policia necessaria parti
cularmente neste clima pal'll a conservação do. 
so.ude dn ~oldadu como detrimento do serviço o 
relaxação da disciplina militar. Accresce ainda o 
prejuízo da fav.enda publica pcln ruína consequcntc 
de uma granclc parto do vigamento e outras ma
deiras .--xpostM :'I acçiio destruidora do tempo, 
a~resar do QO haverem dad•) as pro\'idencias do 
momento. 

<c Quanto no outrü·cdificio nüo se faz sentir menos 
a sua cm·encia. Ninguem acreditará que as aulas 
da ac:~dcmia imperial do~ guardas-marinhas, o 
uni co estabe.lecimentn de instrucçiio naval do i m· 
P•lrio, sejito como são, trrs cubiculos dd um mos
teiro cubeJ't!Js de tdho. vã o sem capacidade, de 
sorttl que em alguns annos tem sido p1•eciso 
repetir-se o. leitura du pl'imeira cadeira, po1· causo. 
de grande concurso do discipulo~ : o o seu obser· 
v.aturio astronomico uma jo.nella, donde apenas !!e 
descobre pequeno. parte do céo. A livraria depois 
de ha.vor estado por muito tempo em umn das 
salas da secretaria do conselho supremo milit•tr, 
no paço imperial da cidttde, acha-se hoje · reco· 
lhida ou antes guardada em outra casa da ínten· 
dencia da rmu·inha, aliás precisa para o expedient.;~ 
desta t·ep!lrtiçtio. Não ha casc~. de risco nem de 
modelos, como tanto convém em um arsenal, onde 
menos niio siio necessarios at•mazens e casas de 
armas. 

<< Por falta destas foi miiitenecolher grande parte 
do armamento para a ilha das Cobra~, e muitos 
outros objectos se nchào nrrtlcnda.Jos nos arma
zens da outm banda, lt".nge do arsenal; o que dã 
lug-ar a descaminhos p.Ja difficuldade de vigaal-os: 
Além disto •l sec•·~taria dtl estado está mettida 
em um artligo edificio on o.ntes pardieiro, por 
cujo aluguel que cessarà com a nova casa, paga 
Pl't:SAnteanente o estado a quantia annual de 
l:OODHOOO. 

<c Ajunte-se a estas considerações a do descoron
mento, com que a velha intendencia não obstante 
estar desoccupada e toda especada, ameaça enttt
lhar o arsenal deixando-o aberto por aquelle lado. 
E poder-se-La uegar ao governo o ntlcessat·io nu
xilio para occorrer e acudir n objectos do tanto. 
monta? Senhores, eu me Jisongeio de espet•at· 
que ti. vista do exposto e do calculo do. despeza, 
a mais moderada com estas obras constante du 
or~amentn, Scl niio desappt•ovarà o meio suave quo 
pr .. ponho de uma consignaçr1<l monsal para no 
espuçu do trcs mmos se concluirem estus dous 
edifiGio,;, sem sA d:tr LnlllOl' gt·uvamo no thesouro 
naci•mal. 

" Passemos a out1·as pl'O\'incias <lo imperio. 
" O ursQnal o intendonc1a do. marinha di\ Bahio. 

se oll'ál'eco om primeiro lugar como o mais apto 
para as construcções · navaes polas vismhauças 
das suas m.attns, abundancia ó e:xcellencil' dus 

2ú 
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t,~nns mnrlcín1s o qunntíundc uc op~:rOI'íos N1io 
esl<:ndn ~~>tn estabiJI •!c:ímonto o nsRilll oH das mnis 
JH'•l\'indns, clf:barX•l do:~ oliloR ,Jo mi,,isturio r, do 
HlHl inlrntdiniH in~pr·c•;:io, . n:io ó t:io fac:il tnr· de 
cnur. nrn uellcs irlén perfr·itn, para dnr uma mnis 
ampla e circnmstnnc:irl(ln inf,.l'luaçiio, nincln t•er.or· 
r.;ndn :\s noções oflici •e>~ que lhn têm siJo tr·nnM· 
mittidns pclnfl rcspectivaR nutnri,Jndr.s. O docn· 
mcnto n. J;} {: n listn dos inclivíduos c:npregndos 
ne:;tc eRtnhdccimcnl(), c o de n. U n relar;:io dos 
gcneros exi~t~ntr,s nos rr·spr:r:tivos (lrmnzcns. Sua 
divida nct11nl ó tlo :J0:5!ltii)HI2. 

cc Umn nilo <.In SO construída naqudlo nrsc·n•1l 
:1cnba de cabir no mnr, e n:io tnrdurá mnito r.m 
vir n e:Jle dos c:;tnldros de Itnpagipo l.lmll frngatn 
do ;:;o. 

11 N:io posso Lli:r.er por ora o sou custo por·qno 
nindn se me niio rcmett~riio ns respP.ctivas coutns. 
No mesmo arscnul achão-sc jú mnrlcirt•~ promptas 
e galivadas parn outra fragata. E' porém mrnhn 
opinião IJUC cmqnunto niio c·t,ncludos os rcporos 
o fabrico~ dos Jun·jos. existentes ; qnn delles pro· 
cisarem o os merecert!m, dtJS quncs se não pódo 
nem d<:Ve prescindir, se n1io nssente n quilha, 
guardando-se a< p~ças qnP. se . for .•m npromptando 
como se pratica nos nrsenaes da Europa e a utili· 
dade recomm~nda. 

cc A il'ltcndenciro da marinl.a do Pernambuco 
ainda niio r.:metteu o orçamento de suns despczns. 

!! E' port,wto forçoso referir-me ao do anno pre-
cedente. • 

cc A relnr;i'io dos . seus cmpregndos vni com o 
n. W ; mostr.i ndo a d!l n. 16 os gener·os txistentes 
nos nrmnzens. O estn:lo da sua dividn ·ignora-se 
presentemente. 

cc Este porto não ndmitte maiores CIJnstrncçõcs 
navacs. Destinado pori:m por sua posiç:io geogra
phica para ser um porto dtl escala, o s"u urtienal 
d~ve e:.tnr provido dos generos precisos c indis· 
pcnsaveis pnra o supprimenlo e soccorros dos 
navios qui! ;,Ui aportarem ; e ussim se tem recom· · 
rnenJado · crn portaria de S ae Fevereiro . dc~te 
anuo, t,roh:bindo tndavh u compra c.ltl grnndes 
partid.:~s qu~ runis facilmente couvid:io no abuso 
e á prevaricação. E é este o mesmo sentir da 
commi:;siio incumbicl:l tio exnu1e deste estabeleci
nHmto. Seria f,tstidioso referindo aqui todas as 
medidas e provi•lcncin!'l que cll:\ indica em seu 
relatol'io, c•,trc os qnncs se uotn n necessidado 
d e pro111pto c cfficaz remedio pat·n evlt>lr a ruína 
<.lnquelle tJOI'lO, melhorando o fundo do mos
qudro que: Jll'ogr~ssivamentc diminue ; objel:to por 
certo de trnn~cendcute irnportancia sobre que 
o gov~rno passa n fixat· mui seria nttençiio, bem 
como :'tct!n'a d•'S emolum~:ntus que se pagão nas 
est:u;ue!'l d<lrJUella intenúencia, em o~ lJUaes a 
cnmuris,;:1o nbS•1rva S•1nsiveis alterações desde 
182:;, Ct}lll m:::rife . .;to abuso e dnmnn das p11rtcs ; 
ch11tnando a sobredita r~:partição, e bem nssirn as 
de outras provincins .a dar o devido cumprimento 
ú circular desta secretaria de estndü de 20 de 
Julho .de lS2G, que jlL então exigio informações 
sobro esta quest1io, a qual c:;tti ~crnlmente invol· 
vida r.m trevas que muito é preciso 11rimeiramento 
delucidnr ufim de levar este negocio em toda a 
sua cltLreza ao conhecimento do corpo legislativo 

· pora estabelecer uma regr:\ uniforme e geral. 
"03 documentos de u. 17 e 18 s;io as l'elações 

dos empreg:~<.los no ursenal do JI.Iaranh:io e dos 
gencros C:l.:ist~ntes naqudlcs nrmazens. Quanto á 
dividu desta reparliçrio, Jflchlrn n iutenucnte igno· 
ral-:1 pr.r ser a escripturarii.iO feita pela ju,,ta 
da fazenda ; ruzüo esta que niio satisfez no go· 
Yorno. · 

(( s.~gundo as inform::tçlics havidas elo capitão 
do mor 11 grlOl'ra Theodoro de Bcanrepnirc, é 
quasi iutpos~Í\'el con~tt·uil' nlli nnpt cmbarcuçiio, 
poL' poqu•mn qnn Hcjn, ~cntlo quo, nngmuntundo 
o nrllcunl pcl11. pnrto rl•) mnr, o f}l!l: RO farl'1 
St'lll Jll'ILilUU ll•lHJH!l!L llll pml•!I'I\Õ CUII~li'IIÍ\' ILtÓ 

corvctn:<, subinrlo as marés do 16 pés nas n~uns 
viviLs : mas cnt:'t() importa orgnni~>nl-o como con
Yúm c nbn!'ltrJctJI·o do neceAsnrio, P"is que está 
prc;;cmtr.mcntfl t:io desprovido que fórn mui dit
ficultoS•.l reparar nmn omharcaçiio que alli cbegn~se 
com nvnria gr·.os~n, principnlmente IHI que é relu· 
livo ú. rnastrc.:n1;iio. Par" occorrer ·a um tal ncnn· 
tecimento, o por occasiiio do um otlicio do pre· 
sirlonte da mcsmn provinci:\ sobre um caso >~C· 
lliP.lhnnto, jú cxpodi ns conveni1mtcs Ol'dcras, 
rccommendnndo que no arsenal haja aem pro 
sulliciente madeira o outros rneios indispensaveill 
em tnes circnm>~tnncias. 

uAs madeiras do construcção apezar de lraver 
dellas nbundancia na província, são por um preço 
excessivo. Duns srio as causas que concorrem para 
esta nltn dilliculdacle no transporta A incerteza 
oln sua cxtrncção: esta porém cessará) logo que 
haja navios em constmcçi.io. Tud>IVia o porto não 
d{L ancoradouro · pnra grandes embarcaçõe~, sendo 
o~ soccorros que ellns podem receber do ardenal 
mui demorado:-., especialmentu no tempo das ven
tanias; pois que é mister sahir n bnrrn [lna 
ir buscar nnc•Jradouro seguro na babia de ltn· 
qui ; duvcndo portant.J considerar-se este lugnr 
como o mr..is nccommodudo para um estabele
cimento naval. · A commissão porém . encarreg•1da 
dn inspecç:in do dito nr,;enal entre outros melho· 
ramento:; que · n11 rnaio1· parte se redu~em a obras 
indica a prnin da Madre de Deos, uma milha 
dbtante, como . lu~fu' mais proprio para se cons
tl'llirem embarcaçõc~ de grande lote; comtudo 
consitlt.m1 quo para situar-se ahi o nt·sennl · fica 
um pouco longe das relações commerciaes o forne· 
cimentos dos nnvios d!l guorn. · 

" O ua provinci<\ do Po~rá, UI} cujos estaleiros 
snhiriio em outros tcRlpos bellas fragatas e char· 
ru:L~, . dns qnnes ainda hoje algumas arf:lo nas 
aguas do Tejo, e que . pela riqueza úe suas mattas, 
variedade e exceltencra de suas madeiras, faci· 
!idade das .:onducções e barateza dos jornaes, 
pudéra, se não merecer o nome de primeiro arsenal 
~10 impcrio, pelo mP,nos competh· com os outroª 
em constrncção, apenas hoje occupa o lugar de 
terceiro arsenal, se é que este mes[l)o lugar 
póde merecer pela decad9ncin em que se acba. 
Dupencleud·) em grnnue parte a sua existepcin 
de umtl cousi,::nnçü.o com que ~ supprjdo pel!l 
província do Manmhiio, mas quo tel!l · siJo . por . 
vezi:i! interrompida ou tido . divers-a nppl!caç~o 
tocou a tal ponto de . penuria e abandono que, 
duronte o mesmo tempo em que dos e3tnleiros 
da Bahia cnhiriio no mar uma náo e duas fr.t
gut·ls, não. foi possrvel no Pará acabrlr-se, antes 
est•í. muito atrazada a fragata que na mesma 
época ou ain~lor . anteriormente se manJou alli 
construir . . Verdade seja, qne cumpre declarar, 
que para n faltK da . continuaçãH desta obra 
não tem só concorrido a do nurnerario: tem par,, 
elln taml>em contribuído a intriga, filha da in
veja e da ignorancia ue um partido que alli ha. 
A e:1mara ouvirá com o mt>smo desprazer com 
que eu o li no relatorio da commissão incumbida 
do r.xame deste arsenal, que varias peças da· 
quella frogatn já se achão arruinadas pelo de· 
samparo em que a deixarão, exposta ás injurias 
do temp(l, quando, abrigando-a convenientemente 
se poupada até o repetido e dispendioso alca. 
trüumento, que se lhe tem dado, sem proveito 
algttm, ante>~ com prejuízo da proprLL madeira. 

cc A . mesma commissào depois de tambe:m propór 
V>ll'ÍII:i obra>~ e cunstrucções, c•mclue o seu relatol'io, 
ponderando o estado deploravel da fazenda da pro
víncia, que não tem podido p11gar os poucos 
empregados e operarios do arsenal, constantes da 
reluçiio n. 19, u"s qunes se está devendo a 
quantia do 29:822~64,!. 

u Esta intende11c1a uinda não mandou um só 
orçamento do suas despezas, nem a relação 
dus gone1·o~ existentes noquelles armazena, na 
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conformidade do aviso do 31 de Outubro de 1828. 
Comtudo remettem.se co1r o n. 20. cópias rlcstes 
extrahidaR do ril!at.n i o da commisstio. 

cc Cumpre-me aqui recordar n cnnveuioncin ,i:\ 
ponderada por meu antecesAnr rla reorgnnisar.iio 
dn eRcola de p•·aticos daqur>Jie porto, creada pr1lo 
ntvnrá de~ de F11vereíro dQ 1803, pedindo á cn· 
mara se d1gne tomnr. em sua nltn consideração 
<objecto de tanta importancia, chnmnndo a seu 
CC?nheeime11to o plano apresentado na SCflsão pro
xtma. passada, coor<le11ado pelo capitão de mar o 
~~e~ra J'eformado JoRé. Joaqqim da Silva, cujo 
d1stmeto. saber e antiga experiencia daquella 
navegação concorrem a afiançar o merecimento 
de seu trabalho. 

(( Nos J.>ortos das demais províncias ni'ío ba 
estabelecimento nava\ que mercca ser IIS~im 
chamado. Ainda o da villa de S~ut•.•l> na pro· 
vincia de S. Paulo poderá dar.se o nome de 
pequeno arsenal Je marinha. Nolle existe á muito 
tompo om construcçãn uma corveta, e um brigue, 
quA por falta de auxílios pecuniarios niio se tem 
adiantado, 

cc Quando. entrei para o actual mínisterio; achei 
com efi'eito algum retardamento nns remessas das 
consignações applicadas por e.•ta iutendencia da 
córte pari!. manut~nçiio dnquelle ársennl, e um 
cmpenho.com ajunta de fazenda de S. Paulo, que 
com var1as sommas lhe ncudio a ínstancias do 
respectivo intendento. Para pagamento :lesta divida 
tem·l>e jt\ applicado os convenientes meios, e·as 
consignações continuão regularmente. 

(( Na mesma província, na vílla de Paranaguá, 
vem de cahir ao mar uma pequena corveta. alli 
construída n cnrgo do cofre da córte no valor de 
38:COOHCUO pouco mais ou menos. 

(( Os portos de Santa C •f.harina, Espírito Santo 
e Alagóas posto que offflrecem proporções para a 
constmcção de embarcações menores ató corveta~, 
como já teve lnt:tar no de p •• jussf\ra, pert~ncente ás 
Alagóas, pres~ntemente por falta de meio~ só 
servem de soccorrercom madeira os arsenaes desta 
córte e Bahia, correndo as despezas com o cõrte e 
condqc:ç1io dellas por conta dos soccorridos. O porto 
da Parabyba está nas mesmas circumstancias. 
Entretanto o .de Santa Catharina se recommenda á 
ço1u~ider.ação do cnrpo legislntivo e do govern" por 
sua posição geogrl!.phica e militnr, não sendo mister 
muito, para em pouco tempo p•>der Rcr um impor
tante est!l.belccimento marítimo; pois, sP.gundo me 
informa o presidente, a armação da Piedade, r,11l· 
locada na ~itunçii.o a mais cummoda pat·a prestar 
quaesque1• soccorros aos navios de -guerra que 
alli nportem, apresenta já em seus vnst,ns edificios 
todas as casas, armazena, tellleiros c officinns pro
p•·ias de um grande nrsenal, tflndo ao mtJsmo tempo 
son po1·to disposição conv(•niento pam nlli se as
sentarem est•1leiros de construcçiio, nfio só de em
barcações miudns pari\ o serviço dos nnvios- dQ. 
nrmada, mas ainda de brigues e peqnonns cor. 
vetns, Uma consignação memml de duzontos a tre. 
zentos mil réia pelo cotre da intendoncia da ma. 
t•inha desta cõrte seria por ora bastante pa1·a dar 
impulso a e11te prr•jPcto. 

« Vão debaixo . dos ns. 21, 22, 23 e 24 os l'el;\· 
ções dos emprogados ria marinha clestns p1•o. 
vincias, mostrando. os de n. 25 e 26 ns gcntjros 
que existem nos armazens das íntendencias do 
Santos e de Santa Catharina. 

<<A divida desta monta a 1:380H307. 
« O arsenal de Porto-Alegre na província elo 

Rio Grande de S. Pedro pertence mais ao exercito 
do que á marinha, Cl'lmo faço observar r1o res. 
pectivo orcameuto. A divida dest•l inteudencia 
é de 1:883$275, e os generos alli existentes constào 
dq documento n. 27. Nas demais pr:>vincia~ uão 
vale a pena de cansar a attançiio da camara 
com a exposição d•l quo respeita a semelhantes 
estabelecimentos. Sãó ora pequenas· estações de 

anxilío do commo;·cio marítimo o soccorros doR 
nnvAganlc~. A rt:lar;ilo d!iS geu~ CJmprcgados vai 
com n n. 23. 

cc Sen•lo os lrnllfllilo9 ost1lti~ticos, pt·inc:lpnlmcntQ 
nn parte _quo ~onsi.Jo;:a n populnr;1io, ngric;dturr:, 
COflll!lCl'CIO O lliÚUSll'lfl, Cfltas gl'llllUC.'l fon(llR UfL 
for<;a c da rlqner.tl das nn•;iies, do umn rer:c
i.JJocida importnnr:ia fJ nll~n.Hsidndo pnrn ns logill· 
!adore~ e governo, com<• meios '11111 prJilnm fnrucceJ'• 
lhes tod11s ns informa-ções n dn•lllf.l pt'P.cisos e 
in·li~pensaveifl parr~ n resoluçi'io dos ,:rrnndos 
problema~ da publica admini~trnçíto · exiNiiJ o 
lllÍilÍStel'io em 1824 dos J'fi!SÍdentes cJas' provlncÍIIS 
do imperio aquellas noções nr.cessnríns pnru fo•·· 
mru· umn estnti:<ticu mnritimn que hahilitussc o 
governo nesta parte com o conhr.cJímento da pos
sibilírlatloe dos rect\I'Sos do Brnzil para dar á 
rcpartiçr'io da marinha o impulso conveniente. 
Apenas poróm algttmlls províncias têlfl satisfe,to 
ficlrnont•J nquelln dctrmninaçiio; outras ou têm 
remeLtido al~uns trabalhos o interrompidamente. 
Assim não ó P•>S~ivel ainda apresentar sobt·e esto 
ohjecto quauto era par:\ desejar. 

cc Os mnppas recebidos neste anno são os nume-
rados desdo 29 até 35. 

" Outro trabalho importante a quG o governo 
tem mandndo procede•·, ó n planta topogrnphiC>\ 
das mnrinhns desta cidade, afim de se formar 
~obre ella um plano rle molhoro.mento para trJdas 
as praias; demarcando os tP.rronos ele marinha, 
c nssignnnd•J os que se julgue conveniente dis
tribuir e aforar em virtude de alguma medida 
legislativa, a qunl j{t f.,i propo,ta por meu ante
cessor na pnsfiada sesafio ; medida em que vai 
muito o interesse da fazenda nacional, e porque 
instll e de que depende a decisão d•l muitos 
requerimentos do partes, ou intcressa.Ja~ na con
se•·vn~üo e posse dns terrenos quP. occupão sem 
título. ou que pretend•:m se lhes conceda nccupar 
por aforamentos. Est!! trabalho estã. adiantado, 
tendo-se jtí tirado cópia em ponto grande da 
planta levantada desde o Flam~ngo até ao At.;r
rado. 

cc Finalmente niio tem merecido menos a protec
c;ito do governo de S. M. o Imperndor a segu· 
rança da ,avegaciio na !Jroxirnidndo das costns 
e entrada dos portos. O estabelecimento c!e bolas 
que bavi~ occupado .a nttençiio do minislerio em 
182G, vai effectufll'·Se na província de, Porá, para 
onde se acaba de mandar os. compflteutes ferros 
corn suns correntes, afim de se estabolecot· quantt> 
ant~;s S>Jmolhantes balisns nos baixos dll Tejoca 
e S. João; o não tardar!~ em appnrecllrem no 
Rio, e Lagci:l dos Patns, no Rin Grande de S. 
Pe<lro, ond•~ igunlmentn se euidn. em levantal' 
pharões; estes honeficos luzeiros, que já scintil1io 
em outros port":; do imperio, como se1·,\ patente 
ans augustos e digni><simos senhores represen
tante.; da nação no documente, n. 30, quo acom
pnn!Jn a consulta da junta dn comme1·cio mos
trando o estnd·• nctuni dos pfla•·óes neste imperio. 

n Assim tP.nho ctlmpritlo, senhores, com.a dP.tcr· 
minnç•io de S. M. o Imperu(hlr : E curta fóra 
esta lnrcfn, so 1!!1 honves~~ do dit·igir-mo na 
pn•s•~nLo cx~nt~içíio noH nugustos mçmbros çla 
[IRR!llldll Jegt~hiÇillo, VÍR(O llii•l (CI' OCC•.Il'I'ÍcJo JllaÍ.Ol' 
nlt"rnç;\1) c.lusde n l"'".:nilenlo St!RSI1o nló hojt) nn~ 
dítfllt'•Jill<~R purt•:R lfHII(II ll•llllflliSf.I'IIÇitll; IOIIS (JI'R 
ÍOI'ÇOí!O pR!'n C!IJllfl•cCÍIIIOlltO dI llil\'1\ Clllllltrll reptotÍr 
ainda algum1\ dus mo:smns 11\at•winll, jt\. untiio 
relntn•las ptn• meu nutocllHHOI' ut>Rt•: iugm·. 

cc Mister era tambr.m mniR t•nnpo tlu quo o do
corrido no meu nctnal minist..•rin, pnrn n111!:1 
estudado e circnmsLnncindo trnbnlho : tJI)nJtlltl•) 
persuado·me de quo uo. rosenlin •los objoctuH uwiá 
importnnt~s niio deixnJ'tli elo indicu1· tlllt\11 rH;;nn· 
ciaes precisões, u nqnt~l!es lllelhut·nment<•S dn •tuo 
são su.sceptiveis nas pl'esentes ch·cnmhtl\ncíu•, 
som me empenhar em. uma exposição, quo nli1'111 
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não pasAari•> uo ostonttrsa ll do vã, rio l.oil<"•~ os 
elementos capazes de Qlcvar a rnariuhn hrnzílnirn 
no grúo de glol'in c de r.xplendor que lhe anh~Ja 
o amor dn pntl'ia ; nr.m ltin;ln mesmn •le todas 
ns suas. carencins: muitas dentns exigindll uos
p~zns fortet<, com que ora 111io púdo o thesouro 
da naçüo : muitos daquellcs, depo11ucndo do tnaior 
desenvolvimento dus noss11a força!i physicns e 
intellectuaes, na indusll'ia o commercio, nnico 
principio do vida e conservação do~ estnbnlcci
mcntos navacs. Além di:;to nwis parecem accom
m oclndas ft occasiüo de trntnr dv rcspccth·o OJ'Ça· 
mento outt•as explicac;ões qqc lle posRiio deseja1· em 
cada um dos artiJ::os concernentes á esta J'epartição. 

cc Palacio elo Rio dc1 Jaueiro, em 1() de Maio de 
1830.-lltm·que.z- de Pq1·anaguâ. " 

Resolv.,u·se que se rem11ttcase n expoRiçno á 
commi~são ele marinha e se mandas~o imprimi!·. 

Sendo o mini,otl·o convidado para a~sistír á 
discussão da proposta do poder executivo con
vertida rm projecto de ld, foi .lido pelo Sr., se
cretario Marcellino de Brito o art. 1°. 

Pedia a ·palavra a d!sso 
O Sn. ERNESTO : -Eu prop.1nho o adiamento 

da discnss:io deste projecto, até que se !!presente 
o mappa das marinhas. 

Apoiado o adiamento entrou em discussão o 
disso 

O Sn. EmmsTo:-Eu creio que basta n simples 
enunciação desta proposto, e ao m•lsmo te1npo 
o que exbarou o S1·. ministro, para se ju!!!al' 
indispeusavel o adiamento para não obrarmos 
precipitadamente. 

O Sr. l\linis"tro da. l\:larinha: -No r•1Ja. 
tPriO que a.cabei ele let· diz-se que é preci§o 
quanto antes habilitar o governo para poder 
designar estes lugares pel••s trnhalhos a que 
elle m:1ndou proceder, e não é para ser sujeito 
à opinião do cnmara: é ptua sobre elle;; o go· 
verno poder executar o que n(:~te pr(>jecto se 
pede; isto é, permittir ao go.vorno que distri
bua e afóre como a camara entender. 

O trabalho que se faz é uma plantn para o go
verno designar quaes são os lugares proprios 
para a mariraha, c quacs são (tS que se devem 
desi~nar pnr•l os mercados publi.::os; isto niio é 
~eniio para habilitar o governo na exP.cnçiio dn 
lei. Acho pois que o adiamento não pólio ter 
lugar, pois é preciso quo o govPrno sc!ja auto· 
r1sado a esta medido, para distribuir e aforar 
agora os lugares que devem ser dependentes do 
exnme do governo; e quaes ~iio esses luenr~s: 
ou o governo ou a camnm resolverá. 

O Sr. Cunha l\l:llttos :-Eu entendo qn~ 
não é necessario CJ admmcnto, o qno noR ó util 
que quanto anteSl enc~ttmos es~;es trabalho.~. A 
naçiio tP.m perdido enormes snmma~, c . esta 
planta que se mondou levanta•· U(•S terrflnos da 
marinba ha de ser para trabalho secundaria, e 
niio é para trabalho· prima rio, nó>~ do que de
vemos tratar •1 que o ~overn<• tenha meios para 
o pôr em andamento. Eu tive a honra de propór 
este projecto ha 3 par~> 4 annos, por saber que 
se tem prejudicado a nação a t·espeito desses 
ten·enos da marinha; Muita~ pessoas se npode
nírão dEI te~reno!l, e uns os conseguirão com 
condições, outros sem ellas, etc. O negocio. me. 
1·ece a consíderação da camara, c é pois neces· 
sario que quanto antes emprehendamos esses 
trabalhos. 

o Sr. Lino:- Não lJa . duvida que est~s 
terrenos têm ficado á discrição de quem quiz 
possuil·os, e mesmo aqui no Rio de Janeiro se 
vê que todas estas marinhas têm sido franquea
das desde o tempo do rei D. João VI, e a cada 
afilhado que linh~ nquelle governo se forão dis
trib;uin_?o aquellas marin)las pa;ra os brindar. Le
yantárao barraca~ 4e páu, e por d!lntro iito 

fnzon..lo pnrcdcH uo poolra, o em poucos momen
to' nppat•c:cia o intlividnn com uma caRa ftlitn. 
sem pr.gnr no govornn. l'Mtunto niio ha duvida 
CJI111 Stl devo fazc1' umn ltlí para rú~nlur ns mn· 
1·inhas; mas SI'. pl'r.sid•mte corno so ha de clispól' 
de lins sem o plano existente? Conferir-se-ha CRStl 
autoridade a um. ministro q110 possa dispór 
dr.ssas mnrinhns sem nntovc:rmnK quo assim se 
vai continuando a prejudicnr dívc,rsos portos o 
diver:1ns cbtohelccim.mtos ·tia mnrinhn. Niio se 
póde díspór d•1 um palmo do marinha som um 
plano, s~m uma curta, que indiqtle o lugar onde 
se devem cstabelr.cer as o!'licínn.; publicas etc., 
c sognudo este planv o govern•J pódo enttio ir 
aforando Assns terl'<lnos. 

Já na Bahia vão muitos particulares avan
çando os cáP.s para <lent•·o do mar, poi~ o pre
sid,nte aforou o q<~c quíz, porr1uo estava auto· 
risuclo; e :1ri.o sei se se regulou po1· uma planta 
tirada da Bahia.; mas já ouvi dizer qnll se estas 
concessões mio furem I'Pguludas, se acaso não 
se tirar uma liuha de ·demarcação cxact.n, e se 
o arsenal não sobresahir m•ds ao mur, fica per
dida a ril'lP.ira ila Bahia. E' preciso quo n ribeira. 
tivesse muito salientes os seus c•'les porque as 
r!utras que se estão fazendo deiWo muito mais 
fóra dn que os cáes da ribAira. 

Concordarei que · sc discuta a proposta; mas 
qnel"ia que se ~ignific~tsse ao governo que não 
pódo aforar ~enão á vista deste plano geral. 

O Sr. Cunha 1\Iattos: -No Rio de Ja
Mi.ro · este negocio acha-se decidido ; todns as 
marinhas têm· sido demarcadas por autoridades; 
mas quanto ás outms províncias espP.ra-se que 
se levantPm essas cartas. Elhs chPgaráõ talvez 
muito t.&rde. Quanto a esta córte já todas essas 
praias estão occupadas. 

o Sr. :1-Iollanda Cavalcantl:-,.\.s razões 
quo tenho para votar contra o ndiamcnto, redu
zem-se a que senrlo essas propriedades nacionaes, 
e não se tendo iiscnlisado cumpre que tratemos 
agora de fiscali~nr es:;e negocio. O quo se preter.de 
cum o adiamentn ? Que Ke conlinu., cotn a tnesma 
relaxaçrio '! A lei diz IJUe em. couformi.:lnue do 
plano, o g.1veruo . fica autoris'ldo para adoptar 
a:; medidad neces;al'ias para se construirl3m esses 
cács; por consr,guinte mio lJa a miniona impli
car;ão CJm p·•ssnr a lei. Aproveitemos pois uquillo 
que está ao uosso alcance apruveittu·. 

o Sr. 1\lln.lstro da 1\J:ar.lnlla: .._ C•>mo 
ouvi que o governo tem dado e"sns marinhas, 
sel'á opportuno it•Struir a camara subre o cstíldo 
om que Stl acha este nr.gocio : e pam isso remon
tarei à época do decreto de 180!"), qu•J determino11 
ao conselho da fazenda houvessu de manda1· dis
tribuir varias terrenos de praias, exc<:lpto os 
necessarios para tl'apiches e armazens; e em 
1818 uo tempo de Thomaz Antonil), então ministro 
do reiM, segundo. urit plano npresentatlo por um 
ndlita•· que hoj" é u g•HtEu·al reformado Ft·ancisco 
1\Ianod, manuuu di:;tribuir mal'iuha~ aos que se 
obrigassem a fazer o transito publico commodo, 
e facilitassem as commuuicações. 

· N<> temJ:O do ministro conde dos Arcos baixou 
um decreto, em que se detecminava a cessação 
daquelles terrenos que tin.hiio sido concedidlls, 
e todos os mais que houvessem sem mostrarem 
os títulos legaes na secretaria da marinhu. No 
anno de 1821 se concederão .11 alvarás, no anno 
do 22, 5, e no anno de 23, 1, que por " tudo são 
17 títulos legaes. No anno de 21, e no d~· 25, 
achando-mo eu no minist11rio tive queixas dos 
Iavrado1·es, mostmndo que não tiuhiio praias 
onde de~H~mbarcassem ·seus generos, vendo-se por 
isso na necessidade de os vender por preços 
muito diminutos, pois que os chamados pom. 
bei,•os embaraçaviio as praias, constrangendo 
assill'l o~ lavradores a vender-lhes os generos 
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peJo preço que eliElS ofT11reeiiiJ, Rendo o rcsnltndo 
11cnrc"' ollc~ t:io p1'ejuuícudns corno o povo. 

Qnr.rlíndo ncwl.ir a cst.n l'<lpres.mi.nt;i'lo, expedi 
11111 nviRo t'mlo no nnditnr uu marinha como nn 
inspeclor <lo nrso11nl, para rJUC pns!lnssc a fazet· 
t1m exame gcl'>ll sobre ns pruim1. O inspcctor devia 
examinar o qtiC om propri;•mente da mndnhn, 
n o nuditot· os títulos quo tinlluo os occnpnntP.s 
ela posso dnqucll~s lugares, c uo quo dentro t.lc 
tres nw~es n:io nprosentn:s;;c titulo BB lhe dcmo
liril'io o.~ cdili-:ios. O auditor r•:pr~s()ntou rJIIO 
curr.da de t~mpo, c dnhi n oito IIJf•zes npnrr.canio 
t.ituloH, mns que niio enio l<'· ga~s, se,,do, KfJ::lUnJo 
n nppnrencill, f•Jitos depoiR tla snllida d'el-roi. 
.Emlim 11iio >cndo títulos lr.giH!s, mnndon·sc pro· 
ceder a novo::; ex'lmcs do~ t1tulos originados, c 
11este tempo snJ1í do rninisterio: mn!:l o meu 
SUCCC!lSOr mandon proceder a est.1 re~peito, e 
<:xpedio UQla ci!'cular ás províncias mnritimas, 
como a Bahia, etc. 

Ha pouco tempo o Rio Grande mandou alguma 
cousa sobre isto, quo tnmbem niio satisfez, e por 
i:<so o ministro precedentll >~e vio nn necessidade · 
de fazer a proposta pelas queix.ns se repetirem 
com frequencia, e os. pobres lav1·ndores acharem·se 
privadl)s de poder d~semuarcar os seus {:teneros, 
por níio l1aver um lugnr 1111 cidado do Rio de 
Jtmciro onrle se desembarque, á cxcepçiio do ·ar
srmnl,. e níio haver os ancoradouros que são 11eces
sario~ onde ns ressacas c.Jo mar silo continuadas. 
Em summa o ministro mandou l~vantar n plnnta 
para so.bre ella ser subsequentcmente ant,,risn\IO 
pela carnnra, para poder aforar ou niio t11.cs lu
garos etc. 

:Ma!! , •. i.r a planta das outras províncias para 
a camnra dizet• afore·M estfl ou aquelle terrPno 
etc.. isto é impo~;sivel ; t:om que conhecim~nto 
qualquer Sr. deputado decidirá se isso convém ; 
Sã•J objectos que c:stão unicamente sob a consi· 
deraç:iu immec.liatn do governo. N:io basta só a 
planta quo se mnndou levantar, é preciso que 
tanrbeni se mande que as províncias levantem 
outrA!! plantas, e aqui nn córte o gov.,rno sl!ja 
a.utori'lado, o nas províncias o pre~ident~ com o 
can!!elho para . distribnil·ns, porquanto, se nós não 
confiarmo.< e quizermos fnzer tudo pot· nós, nuaa 
faremos. E' preciso confiarmo·n<ls •Jos homens 
quando ddles pro.:isamos. l::le ha abusos casti' 
1n.1em ·so a sua impunidnc!e é n venladeirn caus·\ 
dos nossos males, ufio siirr culpada~ ns leis, ellns 
são boas, os abusos, a imm<•rnlidndo geraL têm 
causado os embaraços em qne laboramos. 

Tendo instruido a camara sobre este object.,, 
direi . que o jl'Overno nr1o tem dado marinhas, só 
tem conservado a pos~e aos 11ue 11:1 têm. Algun~ 
tem apparecido querendo edificar, mas obstnn-sa 
a isso, como ullim!lmento aconteceu cnm um ingl•lZ 
que pretendi" mnmlnr far.er um tJ·apiche o que se 
mnndou embaraçar. 

0 SI', RobouQa.s:-Vot•J COIÜI'a O adiamento, 
e todas as razões que tenho ouvido não mo con
vencem da sua necessidade, porque devemos ter 
em vista que qnando se trnta. da rliscussiill destfl 
lei ; entiio em cada um ·dvs artigos se . circum
screveró. ao goven1o o modo de proceder neste 
caso. 

Port,mto voto contra o adiamento . 
6 SI'. Veiga :-Sr. presidente,npoiP.í o adia· 

monto por'}ue tendo nós ~Jnt. vistt\ a P~•>Speridade 
da nação, . e tendo appar~çuJo requerunentos em 
algumas das. municipalidades, est:1s requerem as 
marinhas para que este rendimento augmente suas 
rendas, para cumprirem os diver~~s <ievert'B qne 
a lei lhes incumbe, e sendo es~~ OhJecto um pottco 
complicado para entrarmos jó. a tratar ilelle, 
julgo no!i convém dei~nr eSpliÇllr algum tempo 
para reflectirmos com llJadurezll. 

Voto p~l11 adiamento, 
o Sa•, Lhupo :-Voto contra .o adiamqnto, 

conhcr:cndo como todos os Srs. dcputndos a ne
ceilshlndo desta objecto d!IS marinhas, no legal 
andamento pnm fucilít.nr . nol! rnc•·r:rulores os lu
ffii'(JS onr.le possuo rlosemhnrcnr os seus gcneros 
o facilíc ,,r o transito publico. 

Os argumentos a pró! .rio ndinmcnto não mo
t'OCJ•Irn ntteu•i:io ; JlOrquunto quando ontrnr este 
pt•ojecto r>m discus~i'w, pretendo mandar uma 
flltlCnrla nfin1 do asrlnntir ·no co1•po legislativo a 
!li~p ,l:>ir;rto dessns rnnrinhn~, pnrn que r;· governo 
nã·• pos:ia fazer d(!llns o CJil<i qnizer. Quanto ao 
outro ar~:umenlo direi q11e nós nqui ntio curamos 
dtl rlnr app\icn•;:'io n estas fórtJS; quando passar 
n lei podem us Srs. deputados propór que estes 
fót·os sejão applicndo• :'ts camnms municipnes . 

Voto contrn o adiamento porque julgo conve
nionto (juo entre hoje sm discu~s:io a proposta 
do governo. 

o Sr. :~o~crrou•a F.ran•:a. :-Regulnr a ad
milli~Lruçiio 1los bens nacionaes 6 umu das attri· 
b11ições do corpo l~>gíslntivn. (Leu o artigo da 
CtJttstituição.) Otl os tet'l'en•,s da marinha são bens 
nadonnes uu ruio. Stl são, não podem de mttneil'a 
alg-uma ficar. á distribllír;ão do governo; o governo 
niio poderá distribuit· senão depoi!l de uma l.;i 
nmi licm consirJeracla por esta camara. Na hypo· 
theso Jo quo estes terrenos scjão nacíonaes (eu 
niio sei se. () liàu ou sa · u palavra ..... nacionaes
explica bom o qufl clles são), niio se póde por 
11111a lei t:io vaga como esta que se propõa au
torisnr o goyerno n f,,zer a distríbuiçiio delles:. 

Primeira•ucnte confr.n·nw nlai deve o governo 
considcr11ntlo as necessidades d:1 naç:io dizer quaes 
são as p.m;ões \le ter.rcno.s p.r.ecis.o;; para o bem 
publico etc. ; o resto desses terrer10s pel'gunto 
cu, de quem é? SupponhamCls um exemplo : de· 
p.nis c.Jo governo fixar sobre uma certa · corrente 
do ngua que pa;;u1, q1tnl · é a necessarin para a 
vida publica de., a excedente a quem pertence? 
E' bt:!m nacional oa ó um bem concedido pela 
natureza aos habitantes vivente~ naquelle lu.::ar? 
Parece que . se vai compreheod~ndo que a palavra 
bem naciúnal 111io pódc npplicar-se os terrenos 
chamados da 1ua,rinha. 

O Sn. PnESIDJ:::STE :-A questão é sobre o ndia, 
mento. · 

O Sn. Fm:rtEIRA FRANCA :-!:>to m~<smo pt·ova 
ser · preciso que a · ln t• tcri!' s!'ja ndiada pam quo 
o go\'erno diga se carece desses terrenos para 
estabelecimentos uteis, e nós considerarmos entã() 
a maneira corno serão distribuídos. 

O Sr. X.avlor do Curvo.l.lbo: ..... Tud() 
qu:u.to tenho ouviu,, pt·ova a. necP.ssidade da dis
cuss:'io deste projectJ. O 1nnl está pres!lnte; .as 
praias estão embat·açudas, porque entno 11~1ar 
esta quest:io ? N:io vejo necessidade e por 1sso 
voto contra o adiamento. 
~o momento em !}ne o Sr. presi~ente in pôr.á 

votnção, se se nppt·ovava o adtl\mento, ped10 
a palavra pel1l ordem o disse 

o Sl". Ll:rn~,><l :-Sr. pre!;idente, julgo que o 
St·. ·ministro ni'io póde assistir á votaçsio, quanto 
mais que uo. senado não se quig que assistisse 
um ministro, então deputado, !\ vo.taçiio, e portan~o 
parcce·me . qu•l se ucve tomar em C'-'llBJderaçao 
este negocio • . Eu farei um requerimento. 

o St• 1\llnlsu•o .da .l't1arlnha : ..... O mi
nistro dá fazenda foi á camara do o;enado dis
cutir o orçamento o coin razão n:lo fúi adrnittido 
a votnr; quando houver a discussão sobre o meu 
orçam•wt•), tarnbem não serei admittido a votat· 
aqui. A consti~ui~uo só o autorisa nas propostas de 
lei, e mesmo C.Juando fosse em uma_: pr?post~ de 
lei nno . rlcviil votar, porque enta'l )i\ nao é 
111r{a propost11, é u., phljei:to approvado desta 
camnra e nem t\ discussão deve ser admitt1do 
quanto' mais a votar; o Ci\Sc. é muito particular. 
Quo diz a constituição? Diz qtie o · ministro tem a 
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iniciativa na cnmára dos Srs. deputados. Diz 
mais: a pt•opostn do poder executivo será romet· 
thla n mna commi~llãO pam rnduzir a projecto, o 
depois desta projl)(:to on rolatot•io dn cvmmis~fio, 
o ministro nssisLin\ tí diseuss:io, mus ruio VO· 
tará. 

o Sn. r~J!IIPO (intei'I'Ompenda):- Ct·eio qno não 
RO pótlo discutir isto n~sim ; requeiro a V. Ex. 
para quo mnndo papel para ·o meu requeri· 
manto. 

O Sn •. Mrr;rs.Tno DA MARINHA: -N~o ·estou dis· 
cutindo, estou expnndo al~umns ruzõeB, logo qne 
RO r.ntre na discussão sabiroi p11rn fóra, porqna 
isto não é objl3cto da propost11. Ne~ta camnra uão 
sa quer que os seuadorl!s votem porque se all~~a 
n razão · dll terem assim dnus votos, IJ eu então 
digo que têm trlls votos, porque tnmbem no cou· 
selbo de estado têm voto. 

Nós devemos seguir n constituiciio, deixemo-no~;~ 
de interpret~ções, e se acaso hn. interpretação não 
colllpete só a es.t11 cnmnrn decidir, quanto mah1 
11ue a camara pnssadB estabelecen o pt·ec<!dente. 
Entretanto et-t saio para se discutit· esse negocio. 

Em consequencia o St·. presidoute pedio ao 
ministro se retirasse .afim de se decidir a ques· 
tão prejudicial suscitada pelo Sr. Limpo de 
Abreu. 

O Sn.. LtMro. ng AnRI!:U rernetteu á mesa o se
guinte reqtlerimento: 

'' Que se decida se o ministro que é senndor 
póde votar. e estnr presente ã votac;iio sobre !l 
proposta do governo na camara dos deJ>utados.
Limpo de Ab,•eu. >> 

Entrando em discussão disse 
O Sr. :1-Xoll~nd.a Cava.l.cantl :-V. ElC. 

tem de cumprir o regimento, e se lta algum 
Sr. depu lado que exija a refúrm!l do regimento, 
deve ir a sua mnção tí commissão para d:n o 
seu parecer, e 11iio estarmos a gnstar c tempo 
com uma discussão incidental, intet·rompendo-se 
a ordem do dia. 

Esta discussão é importante; a camara j1í tomou 
uma delíber!lçilo a esle respeito; o ministro veio 
aqui na certeza do regimento da cnmartl que não é 
occulto. 

O Sa. PnESIPll:!'lTE: -0 regimento nada diz. n 
este respeito, a decisão da camara é que tP.m 
t·egulado, e niio tenbo remedio senão pôr em diS· 
cussão este requerimento para saber se o ministro 
deve entrar çu não. 

O Sl". Lulz Cavalcanti :--Com e~te pre
cedente não mo opporei quo vá o requerimeuto 
á commissão, porque do facto do ministro assistir 
á. discussão não se ctmcluc que elle tenha direito 
ile continuar sempre ; todRvia seja·lhe concedido 
hoje para que se decida esta materia com todll a. 
mudureza. 

o Sr. Ernoato :-:-As razões que prorluzio 
o honrado membro par!l que a moção vá ã 
commissão são as que produzo para não ir. Disse 
que estava o miuistro á espera da decisão, e é pnr 
isso que devemos tr11tar desta questão. prejudicral. 
Como tolerar o abuso da lfgislatura . pass&dl\ 
contra a disposição da lei? A co11stituiçiio. faz 
difi'erença de projecto do lei a proposição, A pro
posição é examinada por uma c!Jmmissão, e depois 
de fazer o relatorio é sobre o qual o ministro 
pôde discutir e votat·, e logo que é convertida 
em projecto de lei nada tem mais o ministro. 

Por conse!JUencia tudo o mais é contrario ao 
sentido litteral da constituição quo estabeleceu 
esta dift'erença, e tanto cl assim que nós temos 
visto a propotiição reduzida a projecto de lei 
adoptado pela assembléa geral, e depois na sancção 
ter a mesma marcha que os projectns iniciados 
nesta cumara ; ist•) é, o poder ml.lderado.r s.1nccionar 
ou niio a proposta do po<ler executivo convertida 

em . projecto de lei e adaptado pela assembléa 
ge•·al. 

SQ a lr.gislatura passada conPentío c infringia 
a constilulc!io, nós nfio drJVAmos du1· este pnRso 
ttio urhitl'nl'in, c isto n110 ó intflrprotnçi'io; o meu 
par~cer é que o mlnistl'O t)ito pódc votat·. 

<.> Sr. L in o Coutinho:- N:io ha duvida 
qu.e_tonho .Rido zelador das ~eg11lias da consti· 
turçno. O lllnstl'o d(jpntado dts~e qne a lcgisla
ttu·a pnssnda infringío a constítuic;lio; sou obrigado 
a diZ1lr qnP. ellc niio tem muita l'Rztio na increpação 
qlle fez. ·. 

Niio é vordadeit·o que · n legislatura passada 
infríngissa a con;;;tituiçilo, esta questão foi apresen· 
ta da un legislatura passada e· creio que não foi 
momentanea, a di~cn•siio foi m•Jito forte, appare· 
cP,t•:io muitas razõee. e sustcntou.se qne na letra 
da coustituição estava que o senador· podc:ria 
discutir ·o votar dentro desta camnt·a. A consti· 
tuição diz no art. M: <<Os ministros podem assistir 
c · dis,:utit· n proposta depois do relatorio da com· 
missão, mns não poderáõ vutar nem estar . pre
Rentes á votaçfi,,, salvo se forem senadores ou 
dllputados. » De que camara falla este artí~o 'I 
Da camara dos deputados, logo, na camarn dos 
dr~putados todo o .ministro de e~tado que fór 
cli.!putado ou senador poderã discutir e votar sobre 
as propostas 9ue apresentar. 

Porém dissP·sA, uma proposta do governo depois 
de vir o relatorio da commissiío .· uão é mais 
proposta do govemo, é proposta de lei,. por con· 
s.,guinte o ministro não póde discuti•· o votar. 
Pergunto, a propílsta não vai á com missão? E lia 
trabalha .. em segredo, apresenta-a reduzida a pro
jacto; mas quando é qul:l o ministro h a do votar? 
Será na commlHsão '? Niio ; logo, esta· claro que 
fnllanJo a constituiç:io da eamara dos deputados 
e depois dizendo qualquer deputado ou senador 
póJe votat· na camara !Juando se discutir a pro
posta, segue-se que devem votnr. 

A legislatura passada decídio isto com muito 
conhecimento de causa e não infringia aconsti
tuição como. o illustre deputado disse. 8e nós 
pois fõrmos com a genuína interpretnção do artigo, 
deve.vota.r. o deputa..lo ou senador porque o artigo 
f111la da camnra dos deputados, aonde as propostas 
se hão. de aprr.scntar.:Porém disSl'·Se, não deve
mos consentir porque no senado não consentirão 
que um deputnd•> votassa nern discutisse; mas, 
se:thores, este 11rtigo fallou do. senado ou do 
lugar aonde se fn:t!lm as propostas? Podem-se 
fazet· propostas no senado? 

Além dH que quando umn prr,posta pa>~sa desta 
c11sa .{lat•a o senado não . pilrtence ao governo, 
então Já pertence ao corpo legislativo, já pertence 
n esta camara, já foi emendada e discutida. Nem 
se diga que advogo. a causa do senado, a mmha 
conducta tem sido muito franca, não quel'l> senl'io 
a Jetm da constituição a mais restricta, nada .de 
interpretações. 

O. illustre deputado autor do requerimento já 
concorda que vá á commissão para se aiscutir 
este negocio. E' brincadeira de:;truir a resolução 
tomada pela legislntura passada, utna deliberação 
que fvi tomada segundo a constituição? Ha de 
se deRtruir ·aqui de chofre um negocio desta natu· 
reza? Sr. presidente, estou lembr:tdo que na 
legislatura .vassada este negocio foi á. commissão 
e ella deu o seu parecer; por consuqueneia.agora 
devemos· seguir a mtlSma marcba. 

o Sr. Ernesto :-0 primeiro passo é Ir. á 
com missão a p1 oposta, .e . para que fim? Para 
ser examinada ; e <.I e pois do exame da com missão 
reduz-se a projecto de lei .a proposição do poder 
executivo, que á o resultado do exame; portanto 
~ómente á discussão do · relato1·io da com missão 
é que o ministro póde assistir, e me inclino a' 
pensar que elle pó de votar nesta· cnsa eendo 
senador ou dep\\tado, porém depois de reduzida 
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a projecto de ·lei o. proposição está. ligada no qui) 
a conslítuiçtio prescravc para os projectos que 
nascem nesta cnmara. 

O Sr. J..lno Coutinho :-0 íllustrc daptt· 
tado .. talv~z não tenho. _assisti?o n nlgnma pro· 
posta .do governo, pnr 1sso no.o sabe a marcha 
que nós seguimos aqui. Quando vem n proposta· 
do governo, vai á cornmissüo, ello. oxnmina, põd 
emendas, e nós approvarno:l .Oll desapprovamos, 
e n!io .ó charundo o 1ninistro para ouvir este 
parecer da commíe!liio ; a clirnara tJUando entra 
em díl'cussão ent:lo ó qne se chama o ministro 
que pôde discutir o votar, 

O Sr. Augusto X.a.vlor:~Ap.ezar do que 
se tem dito, aínlla ·estou per:~uo.t!ido quo ·. o · mi· 
nistro do estado deputado pótle votar na cam;1ra 
.dos deputado!! 11 o senad•Jr póJe votar no senado. 
(Apoiados.) E' cstt\ intelligencía muito obvia. Se 
a propósta ·do governo passando · dilata cama r a 
para o senado é proposta do governo, o ministro 
que . alli é senador tem voto, n:~sim corno o que 
é deputndo tem voto na camara .: dos deputados, 
aliás seria uma anomalia; porém corno esta minha 
intel~igencia não a .[>OSso suppór superior, e como 
é SUJeita á drscussao, voto que vá á commissão 
o requerimento para que . com ·toda rnadur·eza 
se po&sa discutir a materia~ E' preciso dP.cidir 
isto e dizer-se ao minbtro q11e está aJiada a 
questão. 

1.-\---,_,.~o: Sr. FcJjó :-.Sou de .voto que vá o reque· 
.r1 ento t\ commis$ãO, porém pnra adiarmos intei· 
ramente esta maleria, mande:!>!! óa.r part.e· ao 
ministro que está adrada ·toda a d iscussão, que 
se espera pelo resultado da commiss(io para então 
deliberarmos a este respeito. . 

Na verdade . uas propostas do governo tem 
havido equivoco, têm sido di:~cutídas pnr agentrJs 
do go\·er·no, não só aqui como no senado ; · con· 
vida-se. o ministro e se a proposta ·.1qui tem 
tomado uma marcha dilft•·ente • . é envindn para 
o senado a mesma propo·sta com as emendas · á 
purte da propost,~ do governo> e . . muitas · .. vezes 
âístribuidas pela votaç:io d·~ camara, ·e a !li o 
ministr•J concorre pat·a discutir a proposta da 
com missão. 

Qullndo a constituição · '}Uiz privar aos ministros 
de estado do dh·eitl> de votar salvou os que fo~s~m 
depgtados ou senadora:!, lo~o , o deputado ministro 
vota na sua camara, quando está discntíndo como 
ministro, e vota na camam do senado quando é 
senador, o mais é absut·do. 

Pvrtanto voto que vá â. commissão . o requeri-
mento, adiando-se a disc11ssão. · 

O Sr. Paula. o Sou:r.a.: -Sr. presidente, 
a questão é muit•) inportante, e o exemplo da 
legisla~\lra . passada não ·· deve servir dtt regra: . 
havemos de estar sugeitos a tudo o que ella fez? · 
Não ; esta pratica é nnti·constitucional; voto que 
o requerimento vá á commissiio e que se parti
cipe no ministro que a . carnara não póde vu.t'•r 
agora, em .razão desta· questão incidente. 

Jt1lgando-se a . inat"erin sufficientemente discutida, 
decid.io:se que o requerimento fosse remettido 1\ 
commissão de .constituição. Tornnndo o ministro 
a ser introduzido llO salão, o Sr .. presidente lhe 
eommunicou a deliberação da camara . e se retirou 
na fórma do costume. 

Dada ',.a hora, o Sr •. pt·esidente marcou a ordem 
do dia : Pdmeh·as e segundas leituras até (1:; 
11 horas e meia. Primeira discussâ•• do . projecto 
n: G. Discussão das emendas do senado sob!;'~ 
as attribuiçõtJs dos conselhos · geraes. Dita · .. ci~s 
emendas do senado Íl resolução sobre as merçê:~ 
pecuniarias. Continuação d11 .2a. discussão do pr1,1· 
)ecto de lei n. 87. Seguud11 discussão do projecto 
de lei Ih 59. 

Levaotou-so a sessão âs duas horas. 

Sessilo cna ~8 ele ·l11alo 

1'1\ESlD~·NCt.l. DO SR. · COSTA. CA-RVALHO 

. A's 10 horas, fuita a chama.! a, acharão-se pt·e· 
sentes .80 Sr·s. dept1tados, faltaudn o Sr. Deus 
e Silva, 11 com causa p·trtícipu<lu os Srs. Vascon· 
cellos o Ornello.~. . · 
. Aliorta . a aesslio, e lida a acta pelo Sr. secretario 
Vieira Souto, 'foi. approvada. . · · 

D:liHlo contll do expediente o Sr. secreta1·io Mlll'• 
cellíno de BríLo leu os · oilicíos scgumtes : 

Da socretar·ío clí• senado em data de 24: do cor· 
reute, particípllll<lo que o senado adaptou e tem 
resolvido dirigir á sancçiio imperial, o projecto 
de lei, di:~pens11ndo de fazer exames preparativos 
o:l estudantes <)c)S cursos jurídicos dtJ S. Paltlo e 
Olinda que os .têm feito na _ universidade de Coim· · 
bru 011 nas ef!colas de França ; nssim como tam
bem a · resoluçãQ qu11 foi remettida desta camara, 
concedendo . npprovaciio a diff<lrentes cadeiras de 
primeiras letras. -Ficou a camara inteirada. 

Do mesmo em !H do· corrente, t•emettendo um 
project.1 de re~olução que designa o · uumero dos 
vog••es etiectiVO$ _d~s juntas de JUStiça e os casos 
em que· deva ter voto o prosid<mto das mesmas. 
-Foi o projo<:tQ a imprimir· se para entrar · na 
orde", dos trabalhos. 

Do . mini11tro da marinha em data de 2;; do 
corrente, pedindo que se lhe designe dia e llora 
para apresen~~r algum!'s proposta:> do gove!no. 
~o Sr. prestdente ass1gno11 o du\ .. de amanha ·às 
11 I1oras e meíll .. · . · ·. . 

. D" .ministro uo ímperio om data de 24 do cor· 
rente, participando quó o conselheiro F'ranclsco . 
Gomes da Silva é sórnente o!licial ·maior gra
duado, e por il'~O vence o orJeoudo · dos mais 
officíaes or.:linnrios, e que a licença . para ir à Eu· 
r:vpa tratar de suas molestias, lhe foi concedida 
com o seu respectivo . ordena•Jo; com suspens1io 
porém do$ emolumentos ~ =- Fói remettido á se· 

· cretaria. · 
Obs~rvações eobre a formação do eodigo penal · 

offerecidas por Alillst de S. Adolphe. -E oi á 
com missão e~pecial .encarrcgadn de receber .. as 
emendas, e a . ufl'arta recebida com agrado. · 
. Uma representação 'áa camara municipal da villa 

do .l:'l'inciM, participando a recusa do intendente 
dos diam11ntes o Sr. Jo3é Cezario · de Miranda 
Ribeiro de prestar juramento na conformidadedo 
art •. IH da lei do 1° du Outubro de 1828, na oc· 
casião do t·oconhecimento do seu título, sob . pre· 
texto de que o havia dado na cban<Jellaria, afim 
de dar. esta camat·a as providencias DP.cessarías 
sobre identicos casos pat·a o futuro. -Foi remet· 
tida . á commit~são especial das camaras municí-
paes. . · .. 

· U111 requerimento de George Ferrant, de nação 
francez, pedindo · ser naturalisado • ..,.. Foi remet· 
tido á commlssão · de constituição. 

Urn reqY.erimento do sargento-mór José Manoel 
da Luz,. da cidude de S. Paulo, pedindo que . se 
haja de providenciar â escusa de urffarentes cat·gos 
de eleição . popular, quando 1·gcahirem sobrA um 
mesmo cidMião comn acontece .n respeito do sup· 
plicante, e rião possa exercer a · .todo:~ .:oojuncta-

. mente. -Foi remettido á .commissão do . justiça 
·criminal; · 

Uni requerimento de João Evangelist,, de Alv.a
reng,,. ·- Foi á commissào de petições para lhe 
dar destino. 

Findo o e:.tpedíente, lerão~se os seguintes pa· 
receres : · · . . : 
·«A commissiio especial encarregada de exami· · 

nar os negocios e repres'.lntações das camaras 
municipaes, vi o . a ·que a esta augusta · cnmara di·. 
rigio a da · imperial . cidade do Ouro Preto, em 
data de 23 de Abril do corrente anno0. pedindo 
a mudançn d11 hospit'\l . da santa casa da mist)ri· 

. cordi;~o . daquella chiado para o bosplcil) d11 terra 



Câmara dos Deputados - Im presso em 07/01/2015 11 :27 - Página 2 de 10 

SESSÃ.O EJ\1 2u DE MAIO DE 18:30 . 
santa, cuiflcio mnis pl'OflrÍO pola !iun locnlidnclo, 
e mais J'llZÜeR pondcrncluR piJIIl cnmnrn. A com· 
míss1io nc!Janr.lo qun nqudlo h .. spicin, comn o,; 
damnis bons religioso~ , n{w fnz ncturtln1ento nvul· 
tnr o catulOI(O . d•lR proprios uncionnr.s, ent.t: nd ci 
que n:1o deix.lrín elo pn1·eccr um neto nttr.ntatorio 
do sngrnrlo direito ele pl'Clfll'iocludo . qnnJquer me· 
didn !eg"iSllllívn qll•1 po1· ventura tondcs;o a ·fnzcr 
outi'O uso e cmpreg.> tliiCJllello hnspicio · conlrn a 
vontade rio relig"ioso qnfl o possuo, não twndo r.m 
conformi<lade dn lei dll !) elo Sotclllbl'O rio 1826; 
da. qnul entende a commissão níio poder njurlnr· 
se no presr.nto ca~o. Todavin achn11<l•1 por nutro 
lado mui pondeJ•usos os motivos qne ianpellirão 
a supplíca . n c,;ta nu~usta camnra; scnd••· entro 
outros, o de habitar naquclle hospício npr.nns um 
·religioso • .c do . ter siri,, con~truiclo . á ctt:;ta de 
esmola:> de seus concidncliios qne o clt!Stinariio para 
um lirn que j{t. l1nje 8C niio preenche; tendo em 
vista a comrníssiio ao mesn1o lcmpo o principio 
incontestavel do qn,; deve cessar toda a consi.le· 
ração do .commodo iudivídunl q>~nlllio Stl tmln 
do interesse .do m1uor numero ou do SliCcorrcr (l 
lJumnnUadtl affiictn e clesgrat;ada, attendendn ma is 
a que aquelle l'eligioso pódc bem ser tran ·fo:lri1JO 
para outra casa da mesma ordem que existe ua 
província, ondo snppõe a commi!lsiio que encon· 
trurá os mesmos gozos c corumodidndes dn vida, e 
que por isso não recusar,\. · prestar·so ·de bom 
grudo a um fim liio pio como justo, é de parece•· 
que se. remetta ao governo 11 mencionada repre· 
seutação da camara munieipal, p!lra que no. caso 
de achar dignos de sua consiJert~ç:io os moti\'OS 
nella expendidoa., o de pr.:slar-se o religioso a 
transferir sua re5idencia pa•·a o'!J.tt''' .ln.gar, d.c.s· 
tine o rr.cncio11ado hospício para o scrvico nacional 
em. conformidade da supplien da sobredita ca· 
real'a. , 

cr Paço da camara dos dcputndos, aos 26 de 
Maio de 1830. - Aw•eliano de Sot,.:a e Oliveira 
Co-utinho. - Antonio J'\-[al'ia ele llfow·a. ·~ José 
Oó1·rt1a Pacheco e Silva . .1> 

Ficou adiado por opposição, 
cc A com missão especial ent:(l.rrcp;aclo. de examino.\' 

as propostas ·e reprose:ntacõr.~ dos conselhos ge· 
raes das províncias, tomundo n!\ <levida .CO•ISi· 
deração r. representaç1io do conselho geral da 
província de Minas n. -!7, e docnmentos que a 
acompanharão, os quaes todos evideotementl! pro · 
vão a mauifestn viQJac;ão de lei pr:lLica.•h pelo 
juiz de pnY. da pnrochia da impe1·inl . cirladt.~ de 
Ouro Preto, o Dr . .Toaquim Jo;;é da Silvr:-Brandão, 
por ter conservado cincoe•:t•t o. cinco dias preso 
o cidadão José Ber1to tle Araujo contra a deter· 
minação do ~ 8• elo art. 179 da constitniçiio, c 
1.1as leis de 3ú de Agosto de 1828 o 15 do Outubro 
da 1827, é de parecer quo :;o recommen<io ao 
governo verifi,lue a responsabilillaue t.laqucllo mn· 
gistrado, dando conta a esta. augusta camara do 
seu resultado, afim de que com estes e outros 
exemplos · se possn pôr termo n· tfi•> nrbitrarios, 
c despoticos procedimentos sempro preju·jiciaes 
ãs .liberdades individuaes dos cidadãos. 

(( P .1ço ua camara dos · depntados, 2G d rs l\Iaio 
de 1830. - Berna1·do Betisario Som·es ele Souza . 
..,- Sebastiao do Rego jJa1·ros. - .A. X. de Cm•· 
valho.» 

Foi approvado. 
·.cc A commiss;'io de con~tituição á vista do nrt. 

3o da constituição que manda, que ns resoluçõ. s 
dos conselhos gernes sP.ji\11 propostns como pro· 
jacto do lei á. asscmb!éa gt.>ral, é de pnrecer que 
taes resoluções devem mia só ser. discutidns, como 
os mais projacto~; como tambem qne dnvcm ser 
publicndns .na fónna do art. G!) da constil.uiçiio. 

!' qu~ a unica discussão determinada pela ~on· 
StltliiÇUO seJa a COl'respond~nte á 3a prescnpta 
pelo regimento, onde não só é licito {;\llar em gernl 
sobre todo o projecto, como em . particular sobre 
cada um . dos seus artigos ; e ernendal·O. com o 

apfrinmllnto cb 3• pn1·to ciB Mn1r.t•n, dando·sa por 
appro~ar.lós ns m'tig•lS niiu emendados, a nfio tiCr 
o pr•ljP.cto afi11al rejoitllflo. 

,, P '~" da camat·n d•lS deputad•rA, 2-1 elo 1\'Iaio 
de 1S30,...;...D. A . Fcijó. ~. J. M. dc . Alenca~<. I> 

Fir.ou pnm cntJ•;tr n·t ordem dos trnbnlhos. 
cc Hn um nnno JnHÓ Be•·nordo Pímontol, da villa 

ele Macuiú IH'ovincin d11S Alngôu~, qucixou ·se n 
estn nugul!lll camar.1 do . collegío . eleitoral da 
mesma, por uiio ndmittit• o Slltt diplt~ma· de alcitor, 
dcclnrnndo-o privado de voto activo o passivo, 
por hnv,w subornado n um vntante .na as,;embléa 
prn·ochiul dn ·mr,sma· villa, secn qne ella tal neto 
prnticnsse. 

((O f1H;to d.munciado o confessado pelo suppli· 
cante é o Ro~uinte : -A meRa encontrando uma 
lista com falta de .tres pe~SOIIS, mnndám no vo· 
t!lnte que a intcimsse; esto pedio ao supplicante 
quo e111 sr.u lugar o fizcss.:·, .e em segundo nu
ltHli'O apparcce o nome do mesmo supplicante. 
Allega esta em. St11t defeza que o votante lho pt!· 
dím que esct·cvesse o seu proprio nome, apezar 
dello repu:;:nm·, e que só iustado o fize•·a : que 
este facto fóra. publ1co nll neto_ da eleição, e que 
a mesa .. duvidando de r•!CP.be~ a-· lista por aquclla 
causa, fóra ouvido o suppl1cante e testemunhas 
qufl presenciarão o facto, e se re.;olvcu aceitar 
a . lista, c sahindo o ·mesmo eleito sem a menor 
duvida se lhe passou o .competente . diploma ; 
e~quecenllo pot·ém fazer-se declaraçã<) na .. acta 
do acontecido •. Allega mais que a questão de 
subo• no st!ndo privativa do collegio, ·onde se diz 
h ·r·ier, a elle cxclu.;ivamcnttl · compete o conhe- · 
cimento e decisão. do. mes.1.o. Que nenhuma prova 
SC .!éra contra clle, sendo julgada a sua . CaUl!a 
p\;r escrutínio) c decidido por 18 votos contra 17. 

cc A commi,;siio tendo ·em vista tantas irregula· 
ridadcs pra~icadl\s por este collegio, oncle se niio 
duvidou nceitar votos de pessoas que nrio tinhão 
as . condições deter111inadas p~1.1 constituição; con
fessadas ató po•· nlg•unas dellns, e a maneira 
irregular e precipit:ld.l com que . procedeu em 
11egocio tiio melindroso, julgando mesmo não ser . 
de . sua eompatencin a .. 'lec. ísiio '.1•:. suborno hnvido 
na nssembléa paroc!Jial, e ·nem mesm•l que a prP.
soute. questão tinha a natnreza de suborno; é de 
parec~t· que se adopte a seguinte 1·eso!uçüo : 
· (( A nssembléa gernl etc. 

ic José Bcrnar,io Pimentel é eleitor da freguezia 
de Maceió . nn província das Alngõa~. 

(( P11Ço da camara d·•s deputados, 24 de Maio de 
1sao. - DiO{JO Antonio Feijú.- Emesto F~n·eiJ•.a 
F'Nm~a. -f, .11. de Alenc:c.w. ,, 

Ficou adindo por opposiçiio. 
(( A commiss1io de orçamento tendo ponderado 

sobro a indicaç1i0 do Sr. Ilullanda C 1valcanti, 
entende quo se devem fixar as despezas publicas 
que .não forão fixndas na s~:s~ão antecedente re· 
lutivns nos semestres que flndüo eu1 30 de Junho 
de 1831, não só pura coarctar cs abusos que de 
tal faltn necessariamente sà devem seguir, como 
poréril hnyerá muita . perda de tempo, discutindo· 
se u'uma sessão dois orçamentos, le.mbra a me· 
dida de ad(licionnrcm-se .. ao · orçamento desta 
sessiio alguns artigos que a fação · applicuvelaos 
semestres auteriores, e deste modo fique em parte 
remediada tiio · lamentavel falta: é purtanto de 
parecer que neste senlido .so organise o projecto 

· âe lt!i do orça1uent'l que Stl·h:t de discutu· ·nesta 
s"ssão. ~ l\!a1·tim F1·ancisco Ribei1·o .de And1·ada 
e Silva. - Gd1·va,zoia Pi1·es F't:l'l'eil·a.- F>·ancisco 
ele Paula e Souza. -Be1·na1·do Lolro de Sottza.
Dirrco Dua1·tc Silva . ...:. Joúo :Meneies Via1uta. " 

Fui api.Jrovndn. 

ORDEM DO DIA 

Pi'il!leiras e . segundas leituras • ...:. Leriio·sc os 
seguintes requerimentos e projectos: 

cc J{.cqueiro que se peçiio ao governo: 1•, l,la\(lnço 
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cxplicnndo: 2•, as flllhos por que Re pogi'io 
o~ ordenudos , o co.ngruaf!, etc. : · ;)o, 118 listao 
norninnos r~ .. ;s empregados em ·.cnrln nmn dils rn· 
pnl'tições. Estas r('messns podem Sl:l' f,dtas ~ogundo 
a ordem rio bu!nnc;o ela . dcspezn d•l cada sccre· 
taria.-Ríln:ii'D de And1'ada . .11 

Tomando a pnllivra disso 
o Sr. :uouandu. Cavi.llcantl: ~ Pnt''l 

q•1e n cnmnra quer ~nber isto? Parn recornrncndar 
... a rcsponsabi\ídud.; dos emprC>gatlns ~ O que mo 

pnrceú mui Lo n pl'oposito é, que na occal)iiio da 
i.liscussiio dos utcios ou da:~ rendas, St) fizcss<l 
conlwcor no ministro os. nbusos qtio exist~m ne:;ta 
ou nnquella !H.Iministrnctio; mas interrompr.r-:;c 
constant~mcnto o trabalho da cuma•·n COIII ni
nharias d~sta 1:aturcza! E com que fim? Para 
it· .á commisíliio, o p11r11 eRla di1.cr quo 1!6 r e· 
commellll•J no · g"verno : mui Las co ti~ as ternos que 
recommendar ao grJVCt'no, mas P.or ora nii.o. · . 

O Sr. Li no Coutinho:-· C1·eio que o. 
i Ilustre deputado . niio .: tem · dil·eito de inq11irir 
para qne é: cada Sr. depulado tem llireitll do 
Jli'OCUI'nr aquelles csclnrecimenL<HI quo clesPjar, 
sem que la,nhum outro Sr. deputnc\(1 pergunte 
Jlnra que fim. ·· 

O St·. d~;pu,tado achou qne devirl pedir ~ssr.s 
esclnrccimcntos, porqne quando aqui se lratnr dn 
lei Jo Qrçnmcnto, se não c:; tiver betn inteirado tl<1s 
abusos que grn:<sanio por c·s;as repnrt1ções, póde 
o minislt'O. retorqui1··lhe dizendo: e~tá enganado; 
JlTi1s pelo contrnno possuindo ti Sr. deputado escla· 
rec:ir01wto:~ não fnrá r~commendnçêies ociosas. 

Emquanto á outra . pnrtl', dizer-si', que não é só 
.sobre empr•'gados de Pe-J'nnmbuco que .se deve 
fuzer recommendnçijes, isto é bem claro, mesmo 
na Bahia UC(Intcco o mesmo com cmpregadns de 
fnz, •ndn, que era preciso darem fianr;n, c quando 
tomaviio conta de seus cargos nãl) se tomava 

· fiança, e a junta niiv ~e cmburaçavn em saber se 
elles tinlJão !Jenl', e no fim de sua ndmillistraçiio 
ellos ficüo devendo. tanto~ contos, o acabou-se 
essa adrníni:stra·ciio. E' o peior systema que ha 
para n arrocadnçiio tias rcndn:s nacionaes, 1'11 de· . 
sejava que: ns rcnd:ts da nnçiiv fossem postus em 
hasta publica, c . se :~!'rematassem ainda que a 
nação vi•:ssen per,lcr alguma. cou,a, porqne ao me· 
no;; contttvn com sua renda · certa. 

Uma rP.ndn que . dõ por ~xemplo . 100, . sendo 
administrada n:io dá úO ; . por cons~quencin é 
prec1so urn novo plano clti nrrccaclr.çlio cla:s rendas; 
Esperemos pois que o ministro da fuzcndn que 
nos disse ter . tantas cnnsns n propõr, apresente 
algnm methr)l\o da nrrccndaçiio clns · rendas na· 
ciott>1es. Son de parecer que se peçiio os escli1· 
1·ecimentos pedidos . pelos :)1•; <lei>Utudo. 

_ Julgaudo-:;e discutido, foi npprrJvndu o _reque· 
runento: 

Leu-se o segttinte requerimento : 
cc Qtto se · pergunte ao governo : 
cc Art. I.• : . · 
" L• Qual éa importnncin real. em nun1erario 

dos dizilllos em cada umR das províncias do 
impcrio nos nnnos. de 18~7, 182S e 1829. 

· ct 2.• Quaes os generos Ott producc;ões do pniz 
exportados pelo portos do mnr, . ou seccos de cada 
provinci.\ em cll\la um dos annos me11cionados. 

cc 3.• Qual a quantidade dos mesmo~ em numero, 
peso ou medida exportada de cada provincia em 

.cada um dos ref~r1dos annos. · 
'' •!.• Q11al o preço · correnlti dos mesr11os nos 

m.;t·cados dll cada uma · ddlas em cada um dos 
ditos nnnos. ' 
· '' 5.• Se todos os generos ou pt•oduccões pngiio 

em t()d,1s · as províncias 50 por cento d~ dizi111o, 
ou so diffurentementc, qua .. s os get)e·ros ou pro
ducções : qltaes as lll'uVi11cias · .em qull se uota 
est:1 di!Terunça; e qual o dizimo que pngüo. 

CC A1·t. 2.•: 
« Qual n importnncin em numeraria ; 1•; da 

TOMO 1, 

dccimn. dc hot·nnçns o legnclos ; 2•, da sizn; 3•, 
~a 111~1n llÍUl élfl c:adn tPIIa das pl'ovincias do, 
Jmpo1·;o, B em r.11d ·1 um .dnH anno~ referidos. 

" 2, 0 Q11nes os gonet•us ou !li'O•.Iucçíies da cul
tltm, pro~uctos d1.1 uossu i1Hlustrin nuscent", 
pesca~, ror nas, ele. 1 d1l consumo neces:;nrJO, ou 
exportados do superfluo, .cada provin.;í 1 no anno 
de 18'29. 

c< 3. • Dentro estes quans os prívntivos n cada 
provinr.i1\ por sun bondade . c perfeição • 

•1. ~ Dcn~l'~':. este$ _qu·ICS os menos tributados, e 
que mrpoilrçno pnguo. 

5. • Qual· o estnuo do cu.Jtum .o a lavra dos 
mesmos, SE- a •. llantatlos ou om comçço. 

" G,o Qual n quantidade em pnso on medida 
d,J carln um do~ me~mos cxporta,ln no anuo 
de 1820. , 

c< 7, • Qunl f111almento o .· proJço corrente . por 
peso ou medida de .cada um dellos nos mer
carlos de cada provincill : como p6Je acontece~· 

.1!.!,10 e8tc~ con~1ecimento.; P.statisti~oa _das pl·oduc
çoes do tmptmo, be:n que da .pwneu·a necessí-
darl~ scjii.o ainda lroj_e iutoir~mento i~nomdos por 
ne~!Jgenc1a oa de~ctudo, ou rgnornnc1a d11 antino 
govc.rno coloní.1l, e pelo rJc:;leixo, vacillaçiio 

0 
e 

contmuns mtt•lnnc;ns do; g.>vernos quo so lêm 
sucecdido depois da indci.~~n Jcncin, púl' is,;o rlevn · 
o governo, quantl•' :1(\:0 possa ministrar á camum 
rcspostn <:«nelurlcnlc nos . quesit'Js f.:litos; ~xpc.Hr 
sem pct·da do t•HilP" M ordcns precisns · para 
cada nma da~ · provincitt!'l, · e cxí~it· de seu.; com
petllntes agente$ a solução dos referido:> quesitos, 
lllltnclnndo. procedet· ao conhtlcimcnt~J delles nu 
anno de 18:31 com tou.n . a cxactidão, ·n . debaixo 
da~ t•egmg aqni upontaclas.~Ribei1·o de Andl'ildct.>> 

'r.,mou .. a palavm 
o SI". Gox•vasio :-O ro.~uedmcnto desta 

natureza é prematuro, . pot·qunnt•J não .sii pólie 
conhece1· a existancía do governo sem receita para 
n sun manutenção: ;n·a, a competente commi:;são 
do fazt.mdt' e orçamento hn dtJ f<~zt.r umn resenha 
de tud•JS os Íllll>uf;tOil, dond~ o govern() .tem 11 
sua rcc<Jita, c por consequcncia a · vrupositura 
dos ímpost•Js qtul potlem persistir, .e tlnquelles ·que 
se devem :.bulir; quo parece-me constitue · ~·re
mntut'•> este ~·cqucl'imouto. 

o sr~ Go1:o:lli(): ~ l'tmdo sido presidente 
da província da Pnrahyb 1 notei a na~ut·eza desse 
irr.pilsto, e por isso apresento nq1~i P.sta indicn,;iio, 
e vejo que niiu dev~ 11ubsistir tal impostu ; e:cpo· 
l'ei á cllmnra o motivo por .. que usim penso. 

Pela cnrta t•egia. dü 1700 !.,i ltlnc;nda ess:1 Jlnta 
pnrn: .se fnzer n fortnlez,,, e foi revogad:l pela 
mesma carta regia, quando d iz: n Inune!liall\· 
lllentll que se concluir ll~ta fortaleza ficará sem 
esto tributo. ,; Ot·a, acaboll n · furtaler.:L o esse 
tt•ibnto ai11dn continún; c · portnnt~J mio h a lei 
que o estabeleça, tendO ·O extinguido ess:1 mesma 
C(l.l't[l J't:!gi1t, ffi11S .COIIIO· ·era CO$tUrnO 81l1igu . ir-se 
cobt·an·Jo u:io se quiz alterar o cost•~me antigo, 
por consequench r~queit·o que se peça ao go· 
verno o meu o!licio, onde se .verá a cópia da 
carta regia. . · 

·Leu'se o seguinte i:',~querimento. 
cc R·1queiro qlle . so pe.;a no goveroo pelv mini:;

terio. da ·razeudn o otlicio do presidenlo dn Pllr<l.· 
hyba,. orn qne propllnha a. extincção do imposto 
em c:tda urna caixa· de assucnr, e 200 rs. em 
fecho, · como contnu·io {I disposiç:io da curta reg h 
de :J, de Novembro de 1700, e qual fui o deferi· 
mento que teve a dita rcprese11taçüo.- Camun1 
dos deputa• los, 2li de Maio de 1830~ -0 deputado 
Gab>·iel Getulio. » 
' o Sl". Gcrvasl() :-Aindtl quo esse imposto 

fl)sse . J'•!slricto até a factum d•~ssa fortaleza, niio 
so11 de parecer pela. sua extincçào, pois que dessa 
nntureza. t~mo~ nós muitos imp,•stos em Pcrnam· 
bttco. para extincçJio do banco do Rio de.... fui 
chamado para dar o meu parecer sobre o~ 

. 30 
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meios do so hn~cl'om os cnpitaos nocessnrioR; . o 
foi condicc:ion:!l a impoHiçiio ntó a exti11cçfio do 
lmnco do Itio, o· cnt1·etnnto clln ninua contínún; 
o desses l:n tnuito~t , niio ó um só, o m•1 parece 
que a commissiio de fur.r:nun ·ni\ r.-: senhu q lHl 
1izor dcssr)l! impostos qnn ccmLinuiio ainda, npeznr 
de ~stnrom llnrlos na fórmn dn lei, hn de · npre ; 
sentiu· ncstn cnmarn o . son parecer pnra 11 . ca· 
mnra cn1 sn11 sr,bcdcJt'ia •lr:tcrmiuar o ·quo julga 
mais conveniente. 

o Sr. Ernesto:..;.. En apoio o rcqucl'imento 
pela cxposi~ii·J quo ncnba de fllZCL' o Re:.t i Ilustro 
autor·, bem s~ v !) que é ncccssnrio ler os cscla· 
n.cimrmtos pedidos; . po~to quo n commissiio do 
fazenda -. tenha de nprcsr:ntnl' h·abnlhos a t:sto res · 
poíto, melhor trnballHlf{~ ellr1 tendo {L vi;.ta P.Btc,; 
csclarccímnulos, c nenhum mal acho que virú de 
se tratar -deste negocio com indiviúua•;iío. Creio 
que mais tempo se gnetn ern reprovn1· um rclque· 
rimento, do que em adoptnl·o. 

O Sr. J>nula o Sou:r.u :- P•trece·me qttrl 
o que pede o illustrc clcputado; são certos officios 
quo estilo na secrct-lrín, ll parece-me - que ó do 
estylo . da cnsn o podir-se isto, c que uiio sll pódc 
úeixnr do observar. Ouvi no Sr. deputado que 
1tavia mandado . extinguir esse imposto como pre
sidrmte de. provínCia. · · 

O Sn. GETur..ro :-Eu disco qu.3 a carta regia 
o mandava . cP.ssnr immediatumnntc que estivesse 
concluída a fortalez~t. 

O . SR. PAut,\ E SouzA : -.E11 sou lle outra 
opinião, as le is do orçamento fnzem·Sil baseadas 
nos tributos existentes; é por isso que _desejo 
venhão esses . esclarecimentos, ó sobro toda~ ns 
províncias que peza o mesmo mal, IlãO é só em 
uma que se ficaráõ pagando G, l:i, 10 annos, e 
o governo lançou · mão · licsse meio para tributar. 
ao po\'0; por isso· approvo o rcquerim t;!nto, tanto 
mais que a ·commissiio do or.;amento Pii~> póde só · 
eom o orçamento desempenhar a sua tnrdu 
sem esses ~sclarecimentos, e oxalá que os ·Srs. 
deputados p~c;ito 1i1Bis aquelle,; e5clarl!cimentos 
quu forem neccssnrios. 

Afinal npprovon·so o requerimento. 
cc Não tendo ns commis~õc;; do go\•emo c b~ nco 

npre;;entado ::té . hoje á esta. r.nl{usta camara o 
estado de seu,; respccti;·os trlli)!dhos nos t.ermos 
do art. 20da lei do :2:3 de :Sete1ubro Je 1820, o 

.~ qnando tivessem não . podendo n commissiio .espe
cial p:n·a o exame das opcrpções do weamo bauco 
examinar esse r t:btorio seniio {L vista. dos do· 
cnmentiJS que o 11rOV1lo e lispecialmcutc pelo qtie 
resr,eila a divilia do governo, parece IL mesmn 
commissão quo . se de ve úfiiciar ao mínístr.> c 
secretario de estudo dos negocios da fazenda para 
que haja de dllr as ·ordens uecesaada~, -afim de 
que esta camtu·n possa pessc.almentc verificar o 
estado de:ssas opt:l'ações e du divida do governo. 

cc Paço da · cama1·p. do!i deputados, 26 <.I e M!Lio 
do 1830. - Ger.,;asio Pires Ftwrcira. -1VIa1·tim 
.lt'rancisco Ribeii·Q de Atldrada, '' 

Foi approvndo. 
cc Requeiro q~e _se procut·c ao governo pelos 

rlifferentes ministros, se se tem mandado dar a 
hespanhóes americ~nos que de proximo têm vindo 
para o B1·azíl , alguma qu:1ntia ã titulo de orde· 
ll8dOS que OS Jll!:SmOS tínhiio Je empregos que 
exerciiio na Cisplatina quando esta estava unida 
ao Brazil, e quar.do assim tenl:la acontecido (como 

-consta haver·se praticado com um F. Gortiuas que 
foi empregado ·de secretaria do governo das armas 
daquella província , o hojtl residente na de S. Paulo) 
que o mesmo govemo informe sobre que base 
assenta este pt·ocedimento.- Paula Sou::a. » 

Foi approvado. 
cc Requeiro quo se peçiio no governo cópias das 

o!'dens exist<:ptos em vigor a respeito do monte· 
p1o dos offici!lcs da . armada nacional c imperial. 
- O depqtado Cunha U attos. " 

Foi approvaclo. 
cc ll.equoiro quo a 2a cnmmissíto do fazenda soja 

diviliida om unas, a saber: uma de emprestimos, 
divida publica c rend!l - outra de . pensões e orde· 
n t\dos- o que cac\n. nma de,-tns com missões soja 
composta de, 5 membros. - .Fei'J'eira da Veiga. , 

F ni npprovndcl. . . . 
· cc R~quciro quo so peçiio ao governo esclare" 

ciment()S LendenLes á cnsa da misericordia na pro
víncia ,Je Sergipe d o BI·Rei, quando deixou de 
~cr casa pin, o por ')ne? Ou de porão seus !undos, 
sen nngmentv, c quanto montrio. · 

1c Paço da camara .dos deputndos, 21 de Maio 
de 1830.- O deputado Fenla~1des da Silvei1·a. " 

Fl)í approvado. 
cc Perg1xnt•HJP. ao ministt·o da fazenda que fiança 

prestou Lui~ Francisco de Brito, actual adminis· 
trador ·.da f~brica do . tabaco de Pernambuco; que 
dinheiro tem recebido do erario para despezas; 
e .com qunnto tem tJntrado para o co!t•e . .,- Hen-

_,·iques de Re.:endc. " 
.l!'oi approvado. _ 

REGIMENTO INTERNO 

c1 Em todos os cBSOil ein que o nctual regimento 
pcrmHtír falia r duas yezes, será licito fallar tres; 
e ·. O nela . Se permittir fallar Ulllll vez poder·Se-ha 
f111lar duas. 

cc O autor do objecto em questão ou relator 
da commiss:io. poderá fallar mais de uma vez. 

cc Não será ltcitl) fallar mais que as vezes 
indicadas sobre qualquer objecto de qualquer 

· pretexto que seja, nem _se concederá a palavra 
ao depntado que pretender, declarando-se sim- · 
plçsm llnte a razão da denegação.-E-rnesto Fer.· 
I 'Cll'a F1•ança. >1 

Ficou para 2• leitura . 
'' Requeiro que . se encarregao . n •:ommissiio 

. cread11 para receber · 83_ emendas ao codigo cri
m_inal, de examinar o organisado por Eduardo 
T..tvingston para a L11 i:~iana, e interpôr . o seu 
pcu:ecer áeercu do merito deste codigo compa
t·nttvamente com o que serve actaalmeute . de base 
ás emenda~. 

cc Paço da camara dos deputados, 20 'de Maio 
do ld30:-E. F. F1·ança .P 

Foi approvad•J. 
cc O _ deputado _ Joiio r.(ondes Vianna pede a 

est!'l augusta cnmara haja !)e díspen:;al-o do lugar 
de ?• secrlltario, visto q 1,1e !lO torna quasi íncom• 
p:1t1vcl este - exercício .com o -do membro da 
com missão do orçamento, para que teve a honra 
de ser nomeado ; e isto . n.l_ f6rma do o:lstylo 
adoptado nas sessões da legislatura passada. 

1c P .1ço da · cnmara dos depntados, em 26 de 
Maio de 1830.-0 deputado JtJao Mendes Vianna.,> 

O Sn. PaESIDENTJ!; consultando a camara, !oi 
dispdnsado o Sr. deputndo. 

" A as.;embléa . gel'lll legislativn resolve :-
« Artigo unico. A attribuíção de conferir cartas 

doJ seguro aos militares de ta e 2• linha pro
nunclados por Cl'Í!!IOS civis grav~s, e que não 
poss!lo ser concedtdas pelos aud:tores, ·compete 
ás. Juntas de justiça nas províncias respe· 
ctlvas. 

'' Fic_~o revogadas todas as disposições · em 
contrarto. 

<C Paço ·da · camara dos deputados, · i9 de Maio 
de 1830. · ~ O deputudo Antonio Pereira Re· 

· bouças. " . · 
Ficou para_ 2• l eitura·. 

. « A assembléa geullegiillativa resolve : 
« Art. 1. 0 O emprego d11 juiz almotacé acha~ 

se abolido pelas !ois da · creação ·de -juizes de 
paz e das ca.maras municipaes, em conformidade 
da constituição. 

« Art. 2, 0 A jurisdicçlio que competia. ao em
prego de almotncé abolido, a respeito de edi-
11çiOf! c . servirlões n" conformidade da ord. 
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liv. 1• art. 06 § 22 e seguintes, e . das mais leis 
respectivas, . ftca competindo aos juizP.s do direito 
do 1• instan<fla, ou o1·dinarios. 

cc .Rovogão-so todas as disposições em con
trario. 

cc P.u;o da ~.:amara dos ·· deputados, ~;m . 19 de 
Maio de 1$80.- O .deputado .11. P. Rebouças.,, 

Tomando .11 palavra .disso 
O Sn. Lui~ CAVALCANTI:- Parece·me quo esta 

mataria jfi foi rejeitada nesta ctlmara. 
O Sn. MARCELLIN<? DE BnxTo :-Julgo que RE! 

deve remetter . á ·· commisslio , para isso no· 
meada. 

o Sr. Drnosto:;..... Não ponho duviüa· que 
vá á commissão; v{,. ou não, eb desejo que 11. 
commissão . dô o --'--scu- pareccr. sobre a ma
teria uest<F'Codigo . comparativamente com .. o que 
serve de base ou emendas; apparecem dous 
.codigo!l, um na língua inglezn e outro nn fran· 
ceza, e pois pelo direito que esses sc,nhore~ têm 
pnra receber . emendas, ~ulgo não vem mal nenhum 
convidar esl!eS se1ll10res para examinal·os; na
turalmente têm de exam1nal-os, c eu pelo re· 
querimento que faço, aqui declaro o meu parecer 
ã respsito. · 
Declarando-a~ ficar para a 2• leilura B supra-

. dita indicação, tomando a palavra disse . 
O Sn. REBOUÇAS :-Peço n urgencin, porque é 

mn!to n_ecessaria; ~u en~endo quo o- uegocio é 
mu1to simples, podJa·se d1spensar de ir á com· 
missão para se imprimir. · · 

o Sr ••.••••.... :-Entendeu-se que . o negocio 
era muito simples e pedio-se a dispensa de ir 
á commissiio e de . Bt3 imprimir, eu acho que a 
~i das camaras tem ainda outr11s muitas la· 
cunas; ora, se nós temos de fazer alterações 
diversas, achava mais justo quo fosse á com· 
mio~sil:o eo~pecial das eamaras municipacs para 
l<~rmar um projecto ou emendas á lei das mesmas 
camaras municípaes. · 

o sr. l'lobouQas:- O Sr. dAputado quer 
que so ajunte . esta providencia applícadn ás la· 
CUI'!!ll! da lei das · camaras municipacs, mas isto 
é independente; osh providencir~ tenclo princi· 
palrnente a remediar a fulta que . h a dos juizes 
almotacés, a rrnem competia por lei expre>sa 
certa8 attribuições que hoje se . ignora a quem 
competem, e por consequencia níio se sabe a 
quo juizes pel'tencem certas . causas contenciosas 
o . q·ue pertenciiio outr'ort~ aos juizes almo· 
t!lcP.s. 

Eu entendo que ó preciso um projecto de 
r.mendns á lei das cnmarns municipaes, igual· 
mente sob1·e juízP.s · do paz, pois na pratic11 ha 
f!:llhas · d.e muitas cousas . ircdispe!]saveis ; mas 
apresentei este projecto uuicamente n respeito 
da falta de jurisdicçiio contenciosa que ·pertencia 
aos Juizes · aJmotacés. . · · 

O . Sr. Luiz: Cu:vn1can1.1:-'- Pnrcce·me 
melhor .. que este projecto . fosso primeiro 1\ . com· 
miss!io ; mas ago1·a este privilegio de urgencia de 
un1 ·projecto sobre outros, uào me pnrece muito 
bem; eu propuz o projecto de uma lei que me 
parece muito urgente, logo nos primeiros dias 
de sessão. no dia 6 de Maio e niio .mo animei 
a pedir . a urgencia, porque não gosto de. pedir 

· urgencia ; ·foi para a ·r.ommissão e nínda lá 
existe. 

Sobre este projecto a~orn pedio-so il urgencin e 
vai preterir .o outro meu, entendo pois que todos 
devem ir á com missão, porque entendo que · este 
projecto não é mais urgente que o mQU. 

o Sr. l\Ju1a : - JA vai sendo regra a dis
pensa de irem. os projectos 1\ con~míssão; Esta 
regra vai alterar o rugimcnto o .a isto ·ma op
ponhP ; parece-me que este projecto deve il· á 
commissno, assim como todos os outros que se 

ollerecerem daqui por diante; o ainda por ontra 
razs1o julgo que Qtte p1·ojecto deve ir á corri· 
missão; porque entendo para mim (e muito3 
senhores pensiio a~sim). qull isto niio pôdE! ·passnr 
por uma rosolução, o demais ó prec1so emenda 
qull exelna o 1• artigo; não smt do parecer que 
a lei das camarll!! tilnhn abolic.lo os ulmotacéis, 
ainda njio ORtiio nbolido~; têm diminuído 119 suas 
aLtribajçÕ•lll, mas ainda niio se deu a 011tra · au
toririnuQ a jcuisrlicç:1o contllnciosa dos nlmo~ 
tnr.éiil : . compete-lhes ainda essas attribuíções. 
E' ·certo (j!le é preciso dar-se provi·loncia sobre 
i ato, e tnrobem ·sobro mais algumas co usas; por
tan~n requeiro qu11 vll á commissiio . 

Feita a 2" leitura dn · suprnr.lit•l . rosolu~,;ão, 
julgllndo·!!Q ohjcet··· do dclibora,;:1o foi re rno~tid1~ 
a commissiio c:spc1;ial dfls c::unnrns rn unicipaes. 

Foi á ffi•Jsn o seguinte pt•ujecto: 
cc L• O prnsidontn ela provinr:ia .· ó n primeira 

autoridade clella . Todo o empregado civil, milHar 
e ecclc!linstico lhe ·é subordinado. 

<c ·!.• 'l'rlri dentro da província o tratamento de 
Ex. e mai~ hunras militare~ concedid·cs aos te· 

· nentes,genarne~. . . . 
cc 3.• Em toda ·a província . os · empregados lhe 

darão . as demonstrações de respeito e distincção 
devidas ao seu alto emprego) • 

cc 4.• As camams municipae~ da capital ou villas 
onde o prosidorite se achar, farão apromptar á 
rflqui~içiio do mesmo o necess.ario para a sua apo, 
sentadori.l a susten taçi'io até 15 dias; pagando 
porém esta immediatamente tod.l a despeza, não po
dendo por pretexto algum r!eixa1· do .o fazer, ainda 
quando tal · pagrtmento lho não seja pedido ou 
expressamente delle o queiriio desonerar. 

" G.• Os pNside:ntes da Bahia c :rernambuco 
rcceberâõ o or.!enndo · annunl . do 4:000fl ; os das 
mais · provincius da primeit·a . ordem 3:20011·; . os 
da segunda ordem 2:4008, excepto os do Espírito 
Santo, Piauhy e .Rio . Grande do Norte, que re· · 
ceberáõ 2:000fl. · · · · 

cc G.o Ao presidente compete: 
rc l.o Determinar a exeuçi'io das leis. 
cc 2.o Exigir dos empJ"ag'ados as informações o 

pa1·ticipações quo j ulg;u· convenientes pat·a boa 
execução das · mesmas leis, 

cc 3.o Inspeccion11r toüas ns repartições para co
nhecer o estndo tlell rlS e dar providcnci!ls ncces
saJ•ias par:. que cstejiio, e se conservem segunda 
11s leiii .. 

cc 4.•· Fnr.er respon~abilisnt· n todos os empre
gados pela fórma mo.rcada nas leis. 

1c ii.• Dispór da furr;a a bem .da segurança o 
tranquillidnde de~ província. SórnQnto porém nas 
casos extraol'flinnrios o indispensaveis farú rc· 
mover as milícias · dus parochius rc:;pectivns, nüo 
consentindo quo os P.xercicios de diciplina, mos· 
tras ou paradas se fação fórn. dellas. 

" 6.• Determinar pot· esc1·ipto (JS pagamentos 
quo em virtude da lei se . devão fllr.cr ou que 11. 
salv:lçiio publica indispen~avelrncnte o exi~:ir, fa· 
zondo · tJOrém menção da lei ou dn necessidade 
urgente, sem o quo tal ordem não ser!l executada. 
pela thcsouraria ou junta dn. f:lzenc.!!~ . 

<c 7.• Nomcat· e prover os empregados qne a·lei 
lhe incumbe, e pt·ovi~oriamente uorni)~W. os em· 

.pt·arrndos cuj:l ne>rneaçeto pertence ao imperador, 
· qua"ntlo por lei nÜ•l esteja designado quem os 
deva suoslituir. . . 

cc S.• l\'Iandar cumprit· as ordens e despachos 
do ftOVIlrno dopo i~ de certificado dn sua .. authen· 
·ticidal!c, sem o que mio se cumprão. 

cc !1.• Receber juramunto e dar po!l;'le aos em· 
pregados, cujo exet•cicio se Cl!tender a toda a 
provincin. 

" 10. Participar ao govet·no os embaraços que 
encontrar na \'xecuçt1o das leis, e .todos os acoil· 
t~cimentcs notavuis ·quo tiverem \~Jgar. na pro· 
vincia; ajunt:1ndo-lho relloxões sobre a origem, 
circumstancias e resultados dos mesmos. . · 
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<< 11. Informnr com uroviuauo os r·ol]uo;·imentos 

nu rcprescntl}•:ões quo por .l'ieU intnr'ln<Jdi~! RO ~
z~rem no g.,vnr·nn. D"ru uss1m fLS pr,nw<:u•lii nll· 
Jillli'OS quo Jlru devu111 ser pr•c,;oHt~s,. p;Lr'r~~ oh11· 
S•)bro olln:-~ scn p~rccer, St!lll o que.n.a•• ptltler.nu s.~;r 
confirrundns; 1.'11\'tfllltlo tndo CX·Ldlrclll ~·. Ht!Cictnrm 
eomp•~tcuto com doclarnçrin na sobrescr'iflltJ do
serviço particul:;r ..,..ou publico- pnl'll rcgulnrn1mto 
do cunr.io. 

'' 7 ,o O p1·csidên.tcniio o~l~rír. á lc,f.n do rcpaE· 
tição nlgumn. /l.s Juntas de JUStrça c fuz,mdn ser·ao 
pr·esididas pelo nuvi,!or da comarcn, cnrrptnnto do 
outra Horte so nãn pr·ovidenciar, o terá voto. 

11 H.o O conselho ger·11! ru) principi" dtJ snas 
sessões. pr·oporá no presidente seis cll.lnJ:ios, par·a 
qnc cllc clt!signo por ordr.rn nurucricn, o qutl "del'u 
~ubstituir na fnltt~ 011 impedimento. Não o f·•zendo 
pm·ticip:tr no cou~clho dentro r)tll oito dias, dep .. i:! 
quo rr~cebar a proposta, snbsi~tirá a .ordem por 
que forão os mesmos pr"postos pelo con,sclbo. 

cc B.o O conselho rcm<:tterá n cnd'' um dos pro· 
postos um diploma assignntlo pelo seu presidente c 
sJcretnrio, em quo tlcclare ter sido nomeado para 
vice·presidentc da província em ·primeiro, ou s~
gundo, etc. Conimuuicar(' isto me:lf!lO ás. CJllllarns 
municipaes, pam que e~tns o fa.r;ao publrco pot· 
cditaes. 

<< ·10. No impedimento do presidente e:. te chamará 
o vice-pr. sidente; mns quando falleçn, 011 fique 
impossibilitado de chumaJ.o, o consolho g··ral e . .;
tando em scssii.1, c na falt:l deste n c11mnra t!a 
capital, chamurá o que m.ars pertJ se acl'~t·, pup~ 
,e lhe encarregar· provisorramento d!l prMSllleucr••, 
e avisará nqucllo a quem compettr pe~a ordem 
numerica para que vcnha.tomnr· posse. _ 

rc 11. O presidcuto c vtcC·presul.mte llll? P,O· 
Jerá entrar em exercício .. sem prestur pnrncrro 
juramcuto d~ trem servir o seu emprego uns 
mãos. UI) presirlcnte do conselho. gPral, estnudo 
este em sessão ; e na f·llta nas mi'íos do da cnrnara 
mnnicipnl da capital, fazund~·sc immediutanrente 
pulrlicli a sua posse por· cdrtnes das camuras de 
toda a província. . . 

cc 12. ·O conselho geml cada quatro annos l':J· 
novará a l'na proposttl dos sais, podendo rer.ahu· 
11 nomellçiio nos antecedentes. 

cc 13. O vice·presirlcnte vencar:'L ordenado igual 
·a dois ter•;os do in arcado ao prcsUc!lte : goznrt\ das 
mesmns honrus, e Lerá as mc~anas ullt•íuuiçõcs. 

cc 14. Emonnnto o cCinscllro ~r.ral n:1o lizel' a 
primeira prôrostn, servir{~ ue . vice·pra:si~cnto ~ 

·membro do conseiJr·j pr.:srdencrnl que mrus voto:. 
tiver. 

cc 15. O presidente lP.ri't um $C'crct:ll·io. nomcnd? 
pelo impe:rndot·, encnrregndo do cxpedr,:.nte, d1; 
recciio, policia, a boa o1·dom ua· sc.:r.:tana. Tora 
o t~atanrento de senhoritr, o rect:bct·á ordenada 
ioual t\ terça parte do que rocobo o pr·esidou~e. 
"'rc 16. Fica revogada a lei tlc :!U do Outubro do 

1823, fl as mais leis e (.lispo::içüe::; quu ::;e ovpu· 
zerem á p1·esente. 

<< Paço da canmrn dos deputarlos, 2:2 de :Maio de 
18M.- Diogo .-tntonio Fclijó.» 

Tornando a palavra disse 
o Sr. J:''cijó :-Tenho do notar. que jt\' em 

1826 propuz um projf.cto de lei para regirntmto •los 
presidentes de província, este proj~cto já fui .á 
cornmissão, e até já se deu pur·a ordem do dia, 
talvez jt\ poucos exemplares existão, lembroi-me 
de r·enovar o . mesmo projecto, alterando algumns 
cüUsas, uu diminuindo, porém a sua mnteriu é a 
mesma, e é uma lei regulnment:u· .. ::lr·. presidenLe, 
ha 5 nnnos que· e,;tamns o1·gnnisados sem tenn••S 
feito uma lei regnlnmcnttw, tnlvt:'z das mais IIC· 
cessarias : os prestdent".s são verdadeiramentfl nb· 
solutos: c essa !oi que existe convém ab .. lir·so, 
lembrava·me pois se u cnmnra.quizesse, que fosse 
logo a imprimir, para se distribnrr, e entrar logo 
em discussão, visto que n sua mntcria ó quasi a 

mosmn qnc ,it't pn~son, 
n onl•Hn d•J cl ia. 

r1uo nló foi dnun para 

So<IIIO npoiada ll lll'gt.)JlCÍ:l, tliSfiC 
O~"· C.hu•Jll'it•o da. C unta a :- Etl voto 

ennlr'l' tL u;·g~ncin, n proj!Jcltl 11ií•J 6 ur•gr:ntu, uilo 
Ira rHll:c,sidalirJ do RO augt~renLnl'•llll os oroltJUados 
ao:; pt•esideot•JS qnnndo l<Jtlu~ osornpregndus cstiio 
na mesnra nccns~i.htd•:, '' L\ll1Pl'ugaotos qr!tl f!Stiio 
em poiut·us ci•·.:runstRtll:iurl qat·•· os. prestrlcntos. 
N•!bLO caso achnvrtrnelh•Jr' qtw se o tllustt•o Llopu· 
tad•> lro!lVO!WJ Lltl rcrpttli'Cl', devia contemplar ll 
LOÚ\•S OS em PI'Cgndus. lJ!l COIIS!L nrn is IICCI!Ssaria 
cJ,, •I uo n iustl'llcr;ii•) pu!Jiic:n? E a instrucçllo pu
blica .r;stú 110 et:Hnda q110 uó; todos . sa~Jemo.s ; 
cnult~ce•,.;tJ lli!Sta cll!'!a tjltfl ~s esc<olns dn 1ntr.rrnr 
todas cstns V;tgiio, mnil!lS lia a qu•J.OS pr·esidentc:> 
l'lll conselho, 0\l por·~~~~~ in!llll;lllCia ou put·ntt•:nder· 
á:; circumstancin~ da f:.!ZC111In, n:io 'JlliZt!l':lo au:;:
mcnt ll' os tJr'\l~nad•JS actuntl.i; .. s mP.stres de escola 
do interior em Pi:r'lllll!lbac:u tõm 200H e tôrn um 
exrun.J; dil sorta qutJ não lHL '!ma esr.:ula no inte
l'ior• do. Pl.!rnambttco IJll.:l ost••Ja provt.Ja, 13. agora 
vamos ungmcnLar. o ordenad" d•lS pr~:;identos, 
quanrlo niio se nugmentn o ordentldo daqnelles que 
dr.lvem ensinar· nossos !ilhos. 

Qttnuto a•• r·cgimeuto 11<lo o julgo nrgo •• te, por
que elles tõ n u:n tal 011 qtlal. rcgirn•lntn, c nós 
temos outras ctmsas mais uccessurias a faze1·· 

o S•·· Llno Coutin.11o. -.Sr. pr•.:;sitlente, 
levanto·me para apuiar· a urgencin, o reg.imento 
é muit(l preciso; ó nmito nrgentr! IJUO huJ~ uma 
boa lei de pr·csidot~tes, porque elles nté h·•JC tom 
obrado Sll"Undo o seu nrbitrio. sGm ob.itr·vnr· lei 
nonhuma,"' e de cer'Lo com n lei qne eltista ha 
lugar panl muita!' tangeutos por onde se po?em 
esquivar á responsabilidade. Portanto deve eXIStir 
uma lei mai'> r:ircumscripta que designe ft;c.ameute 
as .suad attribttiçües c rnnr·que o setl rogmumto e 
qunnt,) antes? I.>or que, Sr. presidonte. Ira c,,ntlictoJS 
em nlgumns das províncias? E' porque o povo 
brazilun·o seja anar·chicu? N;,o, ~r .. pr·.•siLi•:nte, 
todo o mundo cunheco qunnto o povo brazileiru 
é pacilico; m ts os presidentes tót!! ft:ito a des· 
graça de todas. as provincins cum os l!eus nct•JS 
arbitrados niio :>u qu11rendo curviH' a ici nenhuma, 
atteuta a imper·fectibilidade das que sQbl'O cstu 
oiJjccto e:xist~m. 

Por conscqullncia se esttl lei ll·atnsso só corno • 
•liz u illttslr, deputado, do augruoular ~~ ordennclo 
desses homun~, cu mo opporia u e lia de certo.: ma,; 
a lei n:'ío contém só i;;to, este ó um arllg•) .do 
pa;s·•g•llll, por assim diz..:r, e que S•l JlÚ•.IO rejcillll', 
o mui:; cs::;uncial ó marcar· as oul'igacõcs dc!is>.ls 
hom•ms que repre;;entiio por ~ssi.m dizer, o ~ro· 
nurchn om cada uma dn~ pr·ovtncras c LJUO lllllltus 
vczc~ têm subido no poLI frio 110 ntt!Smo ·monnrcha 
sobro todo o impariv ;. hll pr·esidente quo ó mais 
quo imperador. 

E-ta lei é regulamentnr, dove·so considerar ur
gente, e quaudo He trrttar desse lll'tigo ele. ordena
dos, poderá o i !lustre deputado que filllou oppór
::;c ao artigo, mandar emcudns etc., mus emquan~<> 
á utilidade d:L urgcn.:rn é innegüvel, tanto ma1s 
que estll . pr'11jecto miu é nov••, pois fui on·orecidq 
pelo illustre deputado o Sr. Feijó om lt:l2G e ate 
Já se deu para a ordem do dia. Este decr·eto 
pe1·deu-se, e o illt1.stro d.,putado o apresentou de 
novo par·a se. mandar imprimir, di_=;trilluir·:le e 
entrar om discussão ; logo, a urgencra ó mar.cada 
pela propl'ia cit·cuaustancla. 

O Sr. Carneiro da Cunha:-Não nppl'0\'0 
a ur·gencia por um motivo muito pondct·oso ; será 
ruzonvel qutJ He nugmento ·o ordena !o a estes ho
mens ? Julgo que wio. á urg-enta po1·que uão póde 
ser· : como esta materra ó toda uma sern este 
artigo ela ld, de nngmentar on diminuit· onlnnnQo 
não a julgo nrgente. 

o.sr. Albuq.uorqut):-0 Sr. depntldO qne 
se oppoz á urgencia uiio Callou senão a r·cs~Jeito 
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uc . ortlon~dos, 1l01n .so lemlJmt· que . isto niío é o 
llii!CO : robj~JCLO du lc1, . sr.m SO lembrar C]lill a lúi 
ó .mu1to hou, !Hli'<]UH trata do rufOI'Iuar umn lei · 
11111, .ror ollu . OH S1·. dr·pututluR lll!iio cunhcc;cmdo os 
ilüfC!IL(tH 'PIO llfl. ·pf•l'll Se pnclf!I'Cill C:UICildnr, O ·so 
r~ ll•l rd.'io tr:rn ~IdO ref,,t·muun ó porqtw nn J ~ "'Í:i
l!lturn. pa~sudn, Jí iiRSari'w nlgumus l,.Js IJosr.ndns 
SOlll'<! C•SSII tn~SUl!l lei tlr: ftJÍlliiiSII quundo HIJ drJVÍil 
tl c:l'Ognt•, f!Ol' IS:;O Clllll[II'O pi'O'IÍU~Il•lÍill', ficlliiUO IIS 
outr·,~s lc1s derognun~ pol'. esta. Voto pdn m
gcncJIJ. 

o Sr. M;da: -Sr. president••, se nquí so . p~do 
pam n_fw ir <: Rto. Pl'r •jecto t'l cMumi:isüo 11 ser jâ 
IJnUitHIJUlnrnentc uupresso, opporrlro-mo a isto; as 
J'llZÕtls quo S<l ~ôm dndn ~;>i o. contr.ap•·orlnc.· llt• s: 
clrz·S•J f'Jilú é. prcctso tlnHl hnn 1•!1 pam os pt·csidr~ nl"~• 
estou por Isso, o f:!'sn 111csmn t•;oziio dn noc r.ssi · 
rtnrlo ~I fi _uma hoa l(•Í exige qnrJ . c· til proj r.cto .vi\ li 
comnussao, plll'rl nelta se1· lwm f\OIICI>!rnc.lo c <:X!\· 
r.ninnd~ e p11tl t" '· Sll npre>~~•:.tar d~ptrí~ {r cumara; 
Isto_ rmo !•lfeuc.le n .. 1wnhnnr tit•. dcputnclo; ontra 
l'llZfiO lJa pnra que vs\ o ~ te p1'11jecto r1 commiss:lo: 
clissc o ílluslr() cleputndo quo c11tc projct:to jri 
fllí apresentado nn lr-gíslntura ]JRs~ada c. qu13 se 
perdeu, tornando !lgnm . u refundíl·n ; c·sta razrin 
é contr~nprudncoute, porr!Uil sa ello . s•J. produzio 
nn lr ·~pslatnra passar!n, e toda .11 lrgíslatura se 
l•llssou f:iCrn fJ!l" Jollo ~c tr:tt.tssc, fJ que nn l egis· 
!atura nóo se Julgon sufficiente: P.llo veio. sr"un.io · 
me lt!nlbro, mbturndo com o project·) dns ca~raras 
Jntl!tici pu e!'!, juit~s do por. o .olltl·os ot.jf:'d"fl , r:X· 
clutO·H'J este proJI:clo do br. dc,putado Fcíjó, en 
cumnrn so aprfls~Qll n u·atnr ,J, .s outro11, tnl\'CZ . 
qull n cnmnr,, · rl'j fl itlls~~ o J'egirullntrl prlfl u:io 
nclt·•r sull)ci .. nll) ; cssus . rnzõas sl1o contraprodu
c• .•ntc~, o projcc:lo deve ir í1 ~0111missiio me~mo · 
pel11 n~COii! Bidnl!'l do umn boa lt:i, o pnrn l!fl cxo· 
cutna· o l'<'f:tlllH•nlo sem ~XC••pçtio nem privill'gio 
sobro ulgunR dos pt·copinuntes. 

o !'!ir. u.abouç"'" :..;.. Sa·, pi'O!lÍ•J!ln-tn, en voto 
contm n.urgtJnch\; tui.r hn nct,hnma\ lll'gcncia do 
lr:i n~guluu1uutnr dos pro~iJon tes do província, ·· 
lm '!'"" lei P~·•VI.so•·in, Ira nmn buu lei; o que se 
pr<Jclsu ó <In lt·l du ro~pollllllbili.J:!clo, lc.ltl•> qunnto 
os ~r::~. litlJIU!ndos lõm dito de mnu ó da fulta 
tio lei do I'CRJlOIJSill•ílíJntlo; se n lei de 20 do Ou. 
tubro ·fosso. hum •·xecutntln, ern ·uma boa lei e 
pvrquo clltL niln ó hom ext~cul!lçln nito se segno que ó 
11Jr'1 !oi ; tror conscquoucia eta VC~to contrn a ur
gcnciu. 

o l!ilr. t:.ul.;.. cu,·n lccLl'i.tl:- .Julgo n~cos
snria nmn lol regulnmr.ntnr dCIS pt'I"Sídentcs c.le 
JII'OViiiCÍI\ ; IIIUS t!HIR ld que SO prupÜe, CUll!ll •IO 
Hf!t' nnti·conslituciuunl, lerei este artigo. (LetL) 
Qno qnllr isto . dizer? Porcce·se que o Sr. depu· 
tudo uutor dosto .proj•Jcto diz, o pl'e:~idonte ó dahl· 
Rll•l·• do ch•lfd da nnç:io, quando m'io ó do o::hefo 
dn OllljiiO, sim elo miuii:it•·•·iu. 

A cunstilniçilo considera os p1·esidentes au;ui
nistra•Jores da~ provincins, e fnz-er dosti!s homens 
o ímpernuor da provwci11 como o faz o pmject•'• 
parecu-mo (repito: muito'antí .constitucionnl. Este 
prnject(l vdo uqui n sessiio passada, deu-se para 
ordem do dia, fallou-se conu·n .elle e comr1 sobre 
elle n'ão . se tomou · delibernçilo, . vota1·ei sempre 
contra .. f-Ile to~ns a . .; . vezes que .nppaa·cce1·. 

o. St>; :Feljó :-Como se tem visto em al
gumas pattcs dv Brnzil Lrarltnr·se pnrn o absolu
tismo; onde J'esididl no Brazil o absolutismo? 
No governo: o so nós qt\ r. remos com E'fi' i to uma 
ltli ptO\'isorin, na qttal se cotisiderào aqllelle:~ ho
mens como nc.lmmi:;tl'lldores gcrll!!S da província, 
na qU11l olles i1inda lõm o po<lct· de ~;uspanllor llla
gistrndos, npezar du ·que diz 11 con::~titrnçiío, na 
quul tem nm contielho quo t~1n tlltl"iblliçv!!s iden
ticas dos con:~olbos ger.,e~ ; e>mlim, se se julga que 
ó melho1· essn lei, e que o meu projecto J'llil' é ·111'· 
gente, concordo pel11 minha p:tl·to, ba'iln ·mo ter 

nello Lrahnlhnil•.l, nii•) rospondcn:i ús ponderações 
quo . Sl3 lurn tixpendiJo, porquauto ns corrsidat·o 
fórn lia urtlom; 1Jli1Ul•ln pnr'llC•ll' opporluno tmtar-so 
dslll•J IU• •Strnrd o 111tlllO pn· que ontcullo •~ . condtÍ· 
tuí•;lio , scg1muo o pouco q1w cntcnrlo , · 

o 8r. P .• utu <• Souzn :- NHsLn legi~lntura 
foi. ulé ngnm usual Slll' tuclo con~ídorarJ.t Ul'f:ltlnto; 
orn, llf: r.stn tem sitio a Jlrnticll, pOl''JilO uão huvemos 
julgnt· o mosmo dcstr projccto? Por est<J principio 
npuÍlll't!i u urgr.ncia. () 'llle l:iO te:m cl1to conl.ra a 
lei, p :ll' llCO·UIIl Ufldtl \'t)llJ :'1 qt.tr!StfÍO :111;01'11 ·do 
rpt•J so trnta 1rnicnmonte 6 Stl 111'>d•J fnzet··se n 2• 
laiturrs hoje mc•l)llst•, I r á c:nlnlllíss lio, o llliL is ó nlhr.io 
n e;tn discus~ rio : ua uduhn opinit1o índivíllunl, 
I')U<llldn se dovi11 rolputnt· qnai •(I W I' llltl leriri ur·gcnto 
é quall(ht o nr~ocio (oHSfl da 1u1tior iurportancin, o 
uiio sr: dr:vin dr,;p,:nsar" r~ginrr:nto ; IJia-; o esLylo 
tln cnmnra Lem sí .lo outro, c·pnrn niio s~1·mos m
cons•: < JU<:nte:~ nc~t•'J S•Httí.Jo, d.:vorno:; votnr peln 
urgencia, ·n1esuso porquu ó 11111 prc•ject .. importaute; 
pois ni11guem dirú quo ns . proviucías do B•·azil 
I!Slli•J bew admirrístrnd ••~ pola llli IJIII! introduzia 
o cclr:bre conselho d•l A'••verno, que só serve para 
CUibai'RCill' ti<JS · tll"t:SÍUC!IIÍ.eS ; 111119 tudo isto Ó fóra 
d11 ordem : o. r1 Ut:ôtiio é :u: sr) devo ou nãu fazer a 
2a lciiUI'll. · 

Vencida n nrg•mCin, fcz·se a 2• leiturn elo súpra· 
citad•J projrJcto, jnlgnurlu:so obJ~cto do delil>crnçiio,' 
reqncreu o ::il' • . Maia su 11<•n1en~sonma commis:~tio 
CS(II:ciul, e nssim so veuceu: d•:cidil•llo·sa igual
mente qne fusstl nom.,.nda ptllu Sr . presidente,que 
ficou para ot·Jem do din. 

O :,;n. PnEsxoex·re nomootl pnr.\ n com missão 'es
P•'cínl r:ncnn·,•gllull cltJ or:;anisnl" n.n&llli gerul de 
St:SIIIllrín!l, ao:~ ::;rs. Lino Coutinho, Mirnn,ia Ri-
bdro o Paula d..: Araujo. · 

.8cgundn pnrle ria ordum do dia. 
Primcir·a discn~stio do proj ecto da·lci n. G, cxlin

guinclll o j nízsJ do pl'OVc:dor o c>scri v:iu da casa 
do~ s~g1uos : 

Ntin h:IVc~tuo r1ucm pcuis.;o n palavrn, passou o 
rm•jccto a 2• Jíscu:~s:io. · 

Passanuo se n discutir. tiS .emondus feitas o t:p
pr-~vndtlS pela ~enntl•J 80b1·n o desempenho das att.-i
lmiçõos dos · consolhos gerlli!S dllli pt•,viucias, posta 
em c.liscu<s;io a enrcndll suppt•es~ivn ao . art •. lu, 
t.>mútt u pahw1·a e disso 

<' S•·. :\ruiu:- Eu oppnuho,me ás ementias 
de:ilo 1 o ni·tig.•, e cut~nd<~ t) n•J o lia' Sll clt.>vem ro
jHítl\r, H o lu nrti~·> do pl'Ojeclo original, q1~e .Coí 
rlest11 camnra paru o sennd••, nra Ro:m duv1c.la o 
menos lll!r:esstii!O que havin no rlito pt•ujt:ct~, e 
agora depl•IS d!l flrrlr!lldu quo lhu põzu iitu rndo,Jsto 
é, suppt·essiio tbs ultirnns pultivrus, · ftco11 est•J 1• 
artigo inutilisaclo, ftcnndu o projecto nssim.(Lcm~o.) 
Esta tli~pvs1ç:iu p1n'ece·mt1 inutil, e d.:snectl~sada 
p:r rque o presídeule dtl provL.ch\ entendtl niio se 
snjt:itará a dtn· nos couselh•JS ·g.:rucs ns instrucçõus 
nct:essurias se 11iio houver uma disp•1síção logis
lntivo, em GUil seja rcsponsaV'úl quando ueguo no 
conselhu get·tü dã província n; instt·ucções precisas. 

Por tanlü vot•> contra a e meu da porque inuti-
hsn o projecto. · 

o SL• • . l\turtitn :Frnncisco:-Opponho·me 
n. tlldt\S a.s cmet~tlliS nms fnllurei dl\ .primeira.. 
As nLtribul•;ões dM consdlho:~ dr;~ provincia. versão 
sobre. tudo qllC for •lo utilidade. !JNVíncial. . Será 
Je utilidade pr·ovincíal conheca da violação da 
J~i pcrpetrad11 pelo pt·esidente da província? In
dubiluvelm•l•lle . . Stl I! nmn lltll'ibuiçiio <lo conse
lho da provincin, curl\1' .. du. que ó util, ctimo u 
cousellto tlll província niio pó1lo tomat· disso co
uhêcimtlittl>, uUI'indo as nuturidndos contrn quem 
Stl t'cclnma? C 11110 n1to S<l qui! r que se ouça o 
prtJsidcutu '! Orn, opponho·OJO ll e~t". emenda 
IJasa:•tlo M . ~ · ·1• tlu . mt. 83 (liJu o SI 4•). Como 
a repl'OSOilti'ÇilO h!L t!e tltlr Jllt)Li \'1\ •ltl se O Ct)O• 
solho nüo ouvia· lltlS accusn•ios '? Oppllnllo·m~ n 
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estn emenda do senado, quo ató considero anti· 
constitucionv.l e o mesmo fnrei com as outras. 

o Sr. Paula. onva.Jca.ntl:- En voto 
contra alguma8 emendas mas voto n favor deRtn 
primoiru, porque entendo que a lei poderá paRsar 
com algumas emendas. Não causaria mnl algum 
que se approvasso esta emenda, porquo o . con
selho limita-se n dirigir umn represenlaçíio, o 
quer ouça o presidtlnte, quer nüo, ello não decide, 
c competirá conhecer dessas queixas ao supremo 
tribunal ele justiçn, a q1tc:m a eonstitl!ição in· 
cl!mbio da responsabilidade d<•s pre~identes. 
Portanto julgo que approvando-so a omcnc;la niio 
se iria fazer grande l!la!. 

O Sr. Lino OoutJnl10:- Eu rcpro\'O n 
emenda do senado. Disso o illn~ta·e deputado 
que o conselho ela província nada pôde fazer ao 
prcsidentf'l nem pôde impóa··lho. a respon!labili· 
dade. Assim é; mas entrr.tanto pôde formar 
umn representar;iio muito mais ·baseada ao corpo 
legislativo sobre qunlquer quPixa do prosideute, 
de um cidadiio que se lhe apresente, El isto é 
muito diverso do que fazer. o conselho umn re· 
presentac;ão por seu livre arbítrio sem ouvir a 
parte. 

Cada vez mais me convenço qua se quer fazer 
dos presidentes de província outros tanto>R cnpi
ti'it>S·genel'nes; se nós nüo fizermos dos presiden· 
tes da~ provincius homens constitnciouaes, quo 
só obrem nn conformic.lndJ:. da lei, nada temos 
feito, pot·quo o despotituno, como dis~:~o o Sr. 
Foijó, i:lepcndemnis u<;stos bacb{ls que govcrniio 
as pa·ovincias. Oro, .quo lucro tem o senado· em 
11npprimir estaR pnlavrns? Qnercrn o somado 
detxaa• os preRhlentos obrnr como lheR parecer; 
violar a constitulçt1o, vl(llar n~ garantias ln•ll· 
vldunos, c os cidndi'los flcnrorn cum umn rolha 
un bocn som poderem fnliRJ•? Niio vl\'emos. mal8 
em n tempo do rolhn11, ó forçoso quo cada ci
dndi'ío Re queixe, o portanto oR conselhos do 
provlncill'l devem ouvir os autoridades que so 
nccusüo. 

o Mr .. na:~:ondu ' -Apprnvo a omonda do 
Ronndo, pot•quo o nrUgo original ''a.i Mnhecer 
dn conducta do pr<!&idenlo, n pór o presidente 
debaixo c.lu tlmn certn nutoridndo do conselho, o 
quo nl1o ncho · convonlrmto. 

Pedir osclnrocimontnil sobro aR operações do 
prot~ldllntll s11ppuo . uma autoridade uo conselho 
p11ra tomnr modlc.las. contra ello, suppõe uma 
defezn dn pnrto "!lo presidente no meu conceito, 
o o proshlonto nato. devo estar sujeito no con
selho. 

O Sr. PnuHt c Sou~n:-Niio queria (allnl· 
porque suppuz cnhiria n emcuda por si mesmo, 
ma~ como alguns senhores a sustentár1io direi 
nlg1,1ma cou!:'a .. Direi que a emenda do sepado 
ó prejudicial aos presidentes; pó de. o conselho 
fazer. queixas e queixas não oem fundadlls;. a 
ouvindo os presidentes deixar de representa1· 
contra ~Jles, em razão de instruir-$e dos moti
vos de q\leixa: portanto ·esta emenda é pre
judicial ú ~nor!ll Pllblica ~ á com;icler!!ção do!!! 
presidentes· de províncias, que pôde iutervir a 
calumnia em algum11 queixa, o quE! SE! poderia 
evitar, o não sei quo isto seja põt· os presiden
tes debaixo da t1.ltella dos conselhos. 

Direi mais que esta emenda se. afasta da lei 
de Outubro de · 23; essa lei diz que os conselhos 
fnção queixns dos presidentes o ''ice·presidcntes; 
Jogo, como uma lei do anno de SO set'ú menos 
libt!rnl do que outra feita ness~s diafl de terror 'l 
Até . o senado por esta emenda quer tirar uma 
attribuiçiio .quo os conselhos já têm. Alóm de 
.quo os conselho.s niio podem desempenhar o 
Si 4o do art. 83 da constituição senão deste modo, 
porque corno hão· de mo ti vnr as representações, 

se acaso ni1o tiverem explicações? Voto pois contra 
a emenda pelaH razões cxpendidas. 

o Sr. :S.:avlcr da Oa1•va111o:-A necessi
dade> da reprovação desta emenda ó evidente. 
Os conselhos de província siio obrigados a receber 
as· quoi:x;a$ contra o~ prflSidentiJs, e fazer sobro 
ellas rcproscntações motivadas; e como motivar 
estas rr.prcsentações sem audiencin r!o p1·esidento? 
N1io ~do toda u. ju::~tiça ouvir o prosidente 'l Voto 
contrn a emenda, quo me parece injusta e anti· 
constitucional. 

o Sr. MaJo.:-A emenda do senado só se 
poderiajustificnr se o senado niio tivesse rejeitado 
o 2o nrtigo do projecto original que diz: (leu o 
art. 2n.) .So o senado tivesse doixado passar o 
artigo, então podor-se-hin l'CjtJitar a ultima parte 
d,, artigo Lo; porque comprelaendia·se na dispo
sição. geral desta artigo ; mas uma vez que se 
OfJpoz por uma emenda de suppressffo a ello, 
n:io se póde justificar o negur nos conselhos 
de proviucin ouvir os prcsidentcR nas queixas 
contra o!les. feitas, porque a lei desta cnmara 
quiz c.lnr uma providencia prompta, para virem 
us queixas 'motivadas o documentadas. Quando 
se fez este projecto na cnmarn, muito bem so 
nttendeu que os conselhos· do provinciol, depois 
da lei de 182:3, erão mail! .adequados para receber 
aR qnoix~l! contrn empregados, por consequencia 
tnmbcm mais promptos para ouvirem os presi
dentori, em quncsqtaer queixas em contrnvençiio 
da· lei, o sendo o conselho enc(lrregado da flsca
lisação d<sllas, et·a de necessidade que os conselhos, 
recebendo ns queixns dos cidadiios, ouvissem as 
partes, contra· as quao.i se l'Ocluma. Portanto a 
cmendn niio póde JUstitlcal'·se. 

o SE". Punia. Oa.vnlco.:nti:-...,.Eu já. conto 
quo a camara vai rejeitar' e~ta emenda porque 
estou acostumado a ver rejeitado tudo que eu 
dort:ndo; mas en conheço. 11 força da razão, e 
sei quo a opposiçi'io quando é fundada ua razão 
Hompro produz c:!tl'~ito, e !!e ora não produz, pro
duzir,\ amanhii ou depois. Devo exarar os funda
mentos que tenho para vo\ar a favor d.a omendn. 

Disse o Sr. d!1pUtlldO que os conselhos .geraes 
silo um Urt'cmcdo da .assembléa geral; mas é 
pelo que ·respeita a nego cios economicos e não 
a re11pcit•• de negocias políticos, porque o conselho 
geral pela constituição, ncio se póde converter 
em conselho politico, niio ó .isso que está na 
constHuiçrio. Disse o Sr. deputado qufl os con
SP.!hos gomes já têm esRa attribuiçiio, porém per
gunto eu, os conselhos goraes siio. herdeiros dos 
conselhos da presidencia 'l Creio qu.e não, pot·que 
ao c<.nselho do governo deu a lei a ntttibuiçiio 
do decidir essas queixas contra o presidente: 
e se ha duvidtl reclamo a letra da lei. E~ta lei 
manda quo se ouçiio os presidentes e não que 
c.lecidiio, e do que proveito servil ouvir e não 
decidia· 'l Acho que o. senado teve razão em sup. 
primir uma causa ociosa. Disse mais o Sr. depu. 
tado: nós não fazemos em o anno de 30 uma 
lei menos liberal do . que a de 23: estaremos 
discordes, mas eu entendo que é m!lis liberal 
a lei que concorre para a felicidade publica e 
não a lei que confet·ir mais attribuiçõ.es aos con. 
selhos populares. · 

Disse· lambem um Sr. deputado, então os con
selhos geraes niio · ouviráõ. queixas dos cidadãos, 
e citou o Si 4° do art. 83. (Leu.) A constituição 
outorgou aos conselhos o direito de petição, 
segundo se collige, e quando tiver queixas pedirá 
informações a quem quizer, para motivar suas 
representações. Depois nccrescontou-se, é mais util 
que o presidente seja ouvido pelos conselhos 
gernes,. pnra nüo ser julgado . sem ser ouvido; 
mas o presic.lonte ha de ser sempre ouvido ain:ia 
depois· da · representnção, a difft~rença é IIG deve 
ser. mandado ouvir por despacho do conselho, 
pelo tribunal supren1o ou pela secretaria: portanto 
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não acho aqui uLilicladc, para ser ouvido por 
despacho do com10lho geral. · 

Julgnndo·so a· mnterill bn.;tnnterncntc dis. cutida, 
não foi approvndu. 

Proseguindo·se na discussão dns mencionadas 
emendas, disse 

O Sr. :Forrelra. <lo Mol.Jo•-Estn emcndn 
S1·. preKidenle, ó nntí.constitncional, a consti: 
tuiçiio d~tcrrnína no at:t. 78. (Le.u •. ) ~lla mnrca 
ad qualidades que devJa ter o ctdaduo para ser 
eleito. membro do con~;~elho geral, c o senado 
qniz reotringir e~t;,s direitos, que são direitos 
políti~os do cidadtio no meu modo de pen,a•·· 
Persuado-me poi:~ que a. emenda deve ser rejei· 
tada in limine, como ofi'ensiva do art. 75 da 
constituição. 

O Sr. Robr;>UQIU:-Voto contr11 a· ii!Uppl'CS· 
siiJ, e como acabou de dizer o Sr. deputado, 
~al suppressão é contra a constituiçãv, e me fundo 
Igualmente no ·art. 83 ~ 4• dn'constituição. Ora, 
dà qQe serviráõ 11:1 queixas dirigidas no governo 
ou ao . corpo .legislativo, se ellas não víe1·em 
competentemente motivadas, se o conselho não 
empr~gar todas as medidas conducentes a alcançar 
os esclarecimentos nt:cessarios para dirigir repm
sentações dignas de serem attendidas, obrando 
com mais cQnhecimento e mais prudencia? Por
tanto julgo que n1io ha. razão para que o senado 
admittisl:le urna tal suppressão, que n:t minha 
opinião é contra o artigo da constituição, que 
é. motivo mais que sobejo pnra ser desprezada 
a emenda suppreasiva; é contra a just1ça das 
partes, e é mesmo restrictiva das ntlribuições 
i:lo co!lllelho geral, cstnbelecendo·se essa regra g.jral 
em contrario. 

o .sr. l\Jartl:m. FrnncJsco:-0 quo tenho 
a dizer é, que está prcjudiçnda, visto que não 
passou a emcnd n do senado no art. lo. Se a 
camara ntio admíttlo a outm emenda, se n cnmara 
julga do seu dever ouvil· .:In boca do p1·esidento 
da província os motivo~ do queixas coutr.~ elltl 
inteutadas, como niio quererá que se ouçiio os 
outros empregados pnblicos? Se a primeira auto
ridade não póde me1·ecer da cnma1·a a conslde
rnçi'io quo roslle l'iscacta csliln parte do art. 1•, 
como uo art. 2• lm de n c~marn tirar o direito 
quo o consclhiJ tem de ouvir nos mnis empro· 
gados? N1io volo a fttV•)r da. supprcssiiu, só digo 
que a suppt·essiio pedidq 011t:'1 prlljudicnda pela 
emenda du senado que nâo pullsou nesta ca· 
marn. 

o Sr. Pa.ula. o Souza:- Esla emenda 
deve · tambem ser rejeitada. 'l'alvoz Cosse mais 
utll quo os consdhos nno tivessem regimento, 
e que as suas nttribuiçõea devessem ser aquella:> 
que estito envolviJns ness9. artigo da constituiçãn, 
que parece bent nmplo, porque tudo que fór 
negocio interessante é obJecto das attribuições 
destes ·conselhos. 

Nós temos visto que nall sessõas .anteriores, 
respeito á lei do orçamento das provínciAs nada 
absolutamente se tem feito, como pois o senado 
supprime o mais esslmcial '? Deve tudo o mais 
ser reprovado·; salvo se o· senado julga que não 
é mister que os conselhos gernes ·teu hão esla 
lei. 

o Sr. Pnuln oava.lcantl :-'-O.artigo da 
lei que foi da camara é. ·(Leu.) Voto pela sup
pressão feita pelo senado. Diz a constituição que 
o .ministro · do estad\J apresentará . á ass~mbléa 
geral o balanço do thcsouro . nacional. (Leu. o m·
~igo.) 

Ora, o thesouro das.·. províncias é par~e .do 
tbesouro nacionol .segundo a lei que nos . rege : 
a constituição só separou ·do the11ouro llllcional 
as rendas das camaras municipaes. Se11d0. isto 
assim, se o ministro da fazenda no fim do anno 

.. 
dovo .apresentar o balanç:> da •·eceita e clospeza 
de. todo o imperio do anno findo, como haveria 
tempo fillrn o conselho fi:>calízar essas despezas 
quo saguramento só para aqui vh·i!io no fim de 
2 nu a nnnos? Seria prec1so que com toda a 
presteza rcmottessom oa conselhos essa. conta de 
L'eceita e dcspeza ; n1as note-se que as sessões 
dos conselhos da provinzia si'io em diversas 
épocas. Domais essa fiscalísaçiio seria coutra a 
constituição, porque então o orçamento não .se 
fixaria nu t••rmo competente. 

As rendas não são negocias peculiares . das 
províncins portanto nada tem que fiscalisar, a 
constituição só !lcparou do thesouro nacional as 
rendas dos municípios. Voto pela suppressão do 
Rcnado, e entendo com o senado que o artigo 
da. camara dos deputados é anti-constitucional. 

O SI:'. Llno Coutlnno:-Sr. presidente, 
que tdm o artigo que· foi desta camara para o 
senado com o orçamento? Eu leio o artigo. (J,eu-o.) 
Pois não sel'll. util. que os conselhos geraes in· 
formem. á nssembléa geral, p:m~ quando. se apre
sentai' o orçamento das províncias, estar ella 
mais inteirada do negocio? Que envolve isto 
contra. o artigo da constituição que o illustre 
dtJpulado leu 'l O governo ex:ige das juntas do 
fazenda das. províncias o seu orçamento, e niio 
será· melhor que entregando tambem estas contas 
aos coust~lhos de província, para elles poderem 
fazer suas observaçõus e envial·nlil á camara dos 
deputados'! Não serí11· isto uma fiscalisação mais 
depurada e exacla? Diilse-so: . são rendas . do 
thesouro nacional que se compoem das rendas 
particuLares; porém alguem di r~ que .as rendas 
dG Pernambuco são as rendas do Rio de Janeiro? 
Pois os. conselhos · não tõm obrigaÇão de fazer 
com que. as •·endas. da sua proviucia sejão ben1 
arrecadadas,. bem guardadas? Não será um be1n 
quo o conselho fiscalise para esclarecer a dh!· 
cussi:io do orçamento . nesta casa? Como se di:6 
que o artigo ó anli·constittlciono.l '! O senado é 
que obrou anti·constituc!t;~nalmelita supprímindo 
o nosso arLig•>, c parece nesta conformidade de
sejar que ni\o 11c tomem o.s contas bem. 

O Sr. Gorvu.•to Plro•:- Não sei como 
este. .nugust·1 .camnra pôde examin11r o balanço 
aj)rt!son~ndo pelo thesouro , independentE! do co· 
nhccimento da despeza. e receita das p1•ovincias; 
sendo memb•·o <la -eommissão de f11zenda do <,r. 
li'tmento, vejo·me na triste uecessida,le de requerer 
n dispensa da minha parte, porque não Stli me 
haver. 

o Sr. RcbouQa.s :--Diz o artigo. (Leu.) A 
constituição sómentc . exceptuu os presidentes das 
provinciRs, os commandantes das armas e os 
secretario:~ dos. governos provinciaes ; mas o 
senado na sua emenda exc~ptua. todos quaqtos, 
lendo·a, referi. Pur conseguinte a emenda do 
:senado tí contr11 a constitui~ão: pois que a con
stituição excluindo aq11.elles tres emprtJgados firmou 
a conformidade estabelecida om todos os outros 
seus artigos, que dizem ·que os cidadãc.s brazi· 
leiros activos, e qualificados são geralmente elo
giveis para o exercício de qualquer emprego 
politico Olt administrativo, mórmente de inter· 
ferencia nos. nego cios da sua respectiva pro· 
vincia. 

Além de ser a emenda impugnada contr!!ria á 
constituição, é mesmo anomala das leis existentes, 
tal con10 a do jury de liberdade do imprensa. que 
daixa ao senadur e ao deputado o que•·er-ae 
excusar do emprego deJ'uiz de facto, o. u···a· c.eit.al·o 
e exercel·o ; n1as a boa a emenda nem lhes deixa 
o arbitrio de aceitarem ou não . o emprego de 
membro do conselho provincial. 

Accresce que sendo todo o Ctlndamllttto de 
qualquer neto le.gislativo constituclonl\···1·, a utUI· 
dado de gunernlidnde ou ao menos da maiol'ia 
de urn povo, da doutrino . da omonda, lo11ga de 
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so scgnit• nl~ttlm h~m (t pmvincin, R~gnit·.so . JJin 
muito 111rtl. Parec.:c·mfl que aindn niw hrL pro~virH:in 
noBrnzll t:io ndí !ltt(.ndto . em r:ívilisn•;:ill que pn:~sn 
nomr.nr scnnd(lrn~, dcpntnrlos, . c:ons"lhr.ir•1s do 
nrúvincin, con~clhoirtts 1111 pt·csille:u:iu, j ni~r·s do 
fuct•1 etc . , Rem nt•r:nnntlu•· nl~nos tlcstnB •·rnprr.g·•B 
r.rn r:•·rloR int.lividu.-.s: n n•· .. viuc:in dn 13<Lhia, é · 
sem dnvídn a l}ne tnm utníor· nnmct'•l rle cít.IHtl:ioK 
illnslrndos (pOI'IJtiO Oil scns untut•ues ttim·so dn.lo 
mnís {\ litt,;ratnrn\, se hern qno1 0111 outras pl'O' 
vincias tnlvrz haja anais ínl•msit.lntle de ~abcw, 
qncro dizer cídarl:los mnís abalísndns em instrtw;iio 
e com lu lo cu sP. i pot• cxperír>ncía que se niio 
podem. eleg•11' índh•ídnnl H dístínr:tamento lrP.r.o 
deputados, vinte c nrn co:tsdliciro~ dt! provinci·t, 
seis r:ons.,lheiros do gn\'tl'llo principal, se>scnta 
juizes rle facto, um promotM, etc. 

Na lcgi~latura passada nlgun.; cidadão~ accit· 
mnln•·iiu estes ompr~gos, na . pr•iscnto nela mr.,.mn 
man~irn. Só po(IP.ri:l t:io prr•ju.ticial c c·x ·: ti~:a 
emenda vit· em .f•II'Or do:1 orgulhosos e d,ls ma·. 
draÇtlS. Dos orgulhosos, porque sendo sennrlorcs 
on deputado~. so •h•dígnnri:lo de s r- r conselheiros; 
dos mntlraço.<, po1· sn nno darem gratuitamente 
no intervnllo dn:; sc~sües ria legis!ntum nr, desem· · 
penho dcs eucarg.ls e negocíos pmvíncincs. 

Por que razão jnsla pnr rxempln, cu, CfJmO con· 
selheiro na miuha província, hei do se1· prívndn 
de promove•·, como · [mtlet• o seu bom estar'! Pos;w 
~er juiz , Je f!\ct•l, que parece env .. lvcH· algum 
Jnconvement<', umn vrz que um tal ext:rcicí,l 
implica n qnnlidnrle de legi~lndor e t!P. CXI)CUl<or 
da lei: e até póde o deputarlo . muito ítt1lnil· 
nas discussõ~s r.ntrc os mais. jurndo;;, por sua 
opinião provnvelmentll con:;idcrnvcl S•lure ns cr111· 
s.ns políticas; nísto 'occ.n'l'P.m t·•es inconvenitmtes 
c torh\·ia a lei consente qno •> deputado seja ]ui?. . 
ele f•cto •. tt.uando Ih~ admitte o p .. rlet· s~ csctti>nl· 
do ~x·~rc1cto re~pect1vo por esta raziin • 
. Em sumn1a a erncndtt dtl senado 13 ínntlmí.'4sívul 
por contrnrin {I constítuiçii •• , c ao;; intero~ses 
prnvincine!', incutindo em regra um·1 espccie intei· 
ramente heteroJoxa á nosfia legislaç:'io: vuto cuntm 
e !la. 

O Sr. Erll.csto :-0 art. 71 da con,:tiluíçiio 
diz. 1Lrm.) A conslituír;iio· s·econhrwe e gamutc o 
diroílo de í"tet·~·i•· lodo o cida•.b1o nos n<·"'OCÍ•tS 
de sua pr•lvíncirt, qne s:in immedJata:ncnt,• t · t:ll'~tivos 
n s~us interesRes peculíns·es. N:lo vejo motivo 
nenhum pnrn. que o ,;~nat.lor . o •lP.pulltilo n:1o possil. 
ser conselhetro do sua província, c l'•:~ lrín,ir·se 
~ prol!ihir·se quo ? ucput:ulo ou senador 't>Ossn. 
mternr nos negocws de sun l)l'uviucia . Se recor· 
rermos n nr~um .. utfl s praticos, vem•l~ que ,.,.r·an.le 
numero fltl dcputnt.ios têm j[, excrr;itlo nH ftlrlcci'tcs 
de nv~ntbrn do~ Cr•ns··lhos prtivíncínr~s, e fdto 
grande.; s~rviços. Ató ser.í tuuil.f• uttl p11rn o .~ ne· 
gocios prn\·iucino~, que os deputauus sej;"to mem· 
!Jros dod conselhos províuciucs. 

Eu julgo quo ó prcineíal, é auli.constittiCÍQnal n 
emenda do sennd.o. V utu contra ella. 

O Sn. J:IExaiQUES DE REZEXDE fallon ~roure a 
ma teria, susteuta .. do .-1\ ernrm•Ja do senado · e 
concluio que do contra'río se s~guia infrin"'il: se 
a constitní•;:1o. · 0 

· O Sr. Paula. o Sou..:a :-Diss~ o Sr. da
put~do f]U•l se infríugia o nrtigo da coustituiçiio 
em Jr o dE> .put:tdo ser~ir na sua província cargo 
de conselhe1rú .de provmc1n etc., . m:H s•Ht ollri· 
gado a . díz~:r que ján)lliS nós .dcvcmoR iufringir 
nem JlOr ~ombras a constitui•;fiu (ct110iados); to
davia eu creio que se infringir:'~ se se fizur l> que 
o Sr. deputncJo quer. 

O St·. liiJptttnt:l·• prodn;r.io mais rnzüu~, mns uão 
so pót.lo . cotltet· o :;eu discurso. 

Julgnnt:lú·tlll tiS cm•,nllns disculiJns f,)l'fio to,lns 
rojRiltlll:lH, dilci.Ji,,uo · su fJU<l nesta cottiOI'Ilthinde 
llll otllctu~~u 1.19 RlliiiiUl), 

l'or llslu occJiihlo I'OfjliCl'Cll o Sr. 1\Iuniz Dnrrcto, 

rptr. s.1 clnr.i•lisso se o projecto era ou n:io vnn· 
t tj<~St) 1 •J nn c11so rltJ d•:cidír-so pela nf'!i•·mntivtt 
A•l t:•.lllVi<la::lif• l o senado I'L rr.uni:io nt:slJ cnso 
prn~cl'ipt.n pol.L coml.i tuí r; iL<"t. E susr.itarlo 11111 
IJt'•lVC ,Jr:halw o rcqtwt•í:nento u:io foi appi'Ovndo. 

Entr.tn•Jn·~C na uíscmwin da cnH!tlllll fositn. pr:lo 
l!Cila<IO Íl I'P.!'r•lttr;iio, appt'•l\'lllldO dífT.:t'o!IILOS tnCI'Ct'! ~ 
pcCllllirii'ÍIIS d't!lll.l'll a:; COIICoHiitiJ\i pn!O gn\'1)1'110, 
c l'oJmetLídns :'L appt'<tvaç•1o lln nsscmulé1i, tom·Jtl 
o. palnvt•a 

O SL·. Lin:> C:nutlnho:-St•. presitl•mLe, 
volo wntm a ••mendtL ll•l sonll•lo• e:u toda sun 
ext•!IIS:i••· olla ó inju~tn, nil•J dístl'ihuo as !Jcnsõr:s 
cnrn aqnH!Ia justir;a cnm .qttn Rll t!,JV•lltt distribui!'. 
E' ractn r1uc m uitali pensõe.; tàtn sido rladn!! a pnss.ons 
que llii•• ns mer•:cim1, 11 pessnns illlmigas da nossn. 
putría, inimigas t.la wnstituíçiin, e pot• cons.•quencia 
•:ottto havl!mos . ·appruvar todaR ;ts . pcnsõ,•s quo 
índí~namr.mto ~" tem conco:tlido S••m fuzer l'en· 
tricçrio · n lLtli'? E' justo., Sr. pre:!ídent~. que se 
J~m plln,ões n c••rta!! pe~soas llenemcritas, .em 
con!:lequencia d>l le i. escripr.a em remuneração de 
SCI'VÍÇIJS, VÍ 11 VIl~ tiO f:llljll'~glldOS pu bJicos, e !lOS 
q•1ee:;tüo nposonta•Jos ti Til li vez que não accumulem 
•H:tro or.lenndo, Sr. prtHiJonte, havemos nppt•u
var todas n;; P•:ttliÕil!! qttol so tem dado, quundo 
~nbemos 'i uo cllas R e tem f,Jitn el\t,msivas a .humens 
r>xr.crndos, n ltomcms indignos o nosStiS inimigos ·t 
Istn não pód•} sct•, ;~ind ·a h a pOLICO:l dias vei t\ 
um:t prop,stn do go\'et·no dandu uma pr.•nsfio de 
GQO,~ n um militar, iJUI'l no anno passado nas 
galerias .de.,ttt cantara HC dístingnio pelo seu 
tle:;afumuo mo<lo, o;rítant.lo, cr(Úl'(l patifes" e algu:n 
uia votarei a favu1; u<J set~~olhantd peu:;:io? Nunca, 
S1·. p!'t'Sidente; voto coutm a emenda do senado, 
só as . tn:s clas;;es propostas peln cnmura tlolS de· 
putados sito as que devtlm ser approvudai!, as 
outra~ nfi<J pouern :;er nppr.lvaJas. 

o ·SE". So:iro"' da n.ocha :-D.)st;jn saber 
u, conuuí,-;;iiu l'e<pectiva se clltt póde entrar no 
e:xnme pt•oftlll<lo d•Jstn mesma . :notaria neste nnno 
ou no nu no St)gttíntl) ? Scgtuulo tenho ouvido dízet• 
por ~cnltores mesmo d~ commissão, esto trabaiho 
não so concluir{~ .nesta sess:io, nem nn outra, 
por consoquencia ficnr:lõ upprovndas estas pensões 
:'t•tueltas p~ssoas quo recebcn1, e parece-me . que 
jí1 ist•J S•l tem pratica.Jo nns sessões passadas ; 
npprovando·sc provisol'inmcnte pot· um ann'l. O 

· qu~ fez agom <J senado? Approvou pruvísoria
mcnto ·por mais al~1ms annos, ató qne se entre 
no ""'·JaJeir•• C•llrh~cimento pnra quo se determine 
o que se d,·:va deter minar .• i:'ot· consequencia acho 
que não ha ncuhnm inconveniente em pus:;ar 11 
rcsolni;:1o pt·ov!soriamentc. · 

Appruvo u ement.la d<J senaJo. 

o Sr. Evari,.te> :-St·. pt·esiJcnto, não posso 
nppt·ovar a elllP.tJJti ,j,, s;,nado. O.; mini~tros tem 
acbaJo um mei•l muít'l f:1cil de lanç;u- o odioso 
so1Jr,1 o corpo legislativo, •:oncedend<J pensões e 
au~menks de ordenados a quem .bem lhes parece, 
até a homens otliosos como ao Pinto Madeira, 
inimigo .declarado do sy.;tema constitucionaL
O quo dizem ellcs ou qué 'tlíriio provavelmente? 
E !la vai para 11 . cnmr.ra, el ia h a de ver-stl na 
nr:cessidade de approvar tudo quanto quízermo!'i, 
ou entiio o odioso recahirá sob1·e ella. A~sitn viio 
adqnídnd·• sP.ctal'ios e afilhados; iJ nó.;; se acaso 

. decidirmos a fav•H' delles n naçfi•l nns cxprobrnró, e 
neste caso dev .. mns uP.sgostar antes aos nfilhaclos tló . 
que iL nnçr1o. (~lpoiacz,s.) Ha lraltallto pura sR entrai' 
na ,;uaanaly;;e ; porém porque o trabalJto · é ex· 
cessi v o havemos tle sanccíonar tontos abusos que 
os minístms têm commettido ? 1'nmllem a lei de 
or,:atmntu tem muita díllicu!Jadc, porém por bto 
estn camal'a. ha de · apprC~var tantos crimes que 
o ministerio tem Cllmllletti.io? 

Pnrtunto n1i0 posso npprovnr 011 emt-ndns do 
senado. · 
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SESSÃO EM 27 llE ~1AIO DE 18:30 
O S.l". J;Xol.lonaa cavalcont1: -Sem 

duvida nenhuma a emenda <lo senado deve 
cnhir, Certamente o senado niio p'liiS<Ju ·no mal 
qu~ faz !lHt'l omcnda, nii.o só aos nossos tra· 
linlhos como a íntlnidado ue homens desp;l'tl· 
IJild"'l· Niio é pn;•n impugnar, Sr. presidente, qne 
mo levantei, ó para ino,trnr quanto é prejudicial 
esta emenda, porqnc desneccssario ó impugnai a, 
quando tlldtJs o~ Ss·s. que tem faltado a este 
l'Cspeito hii,1 sufficientemente domonstra<lt> não ser 
admissivel. 

Lembrar porém esta matería e as círcum-"~t.!ln· 
cins l)m que se acha n camara, Sr. presír:lente, 
nos nl)gocios das pensõP.s é de meu dever ; n 
confusão e a desos·dem é . o qne appnrece. Os 
abusos CoJntinuão todolil os dias, e só proponho 
á consídcraç;io da camas·a que lbes proponha um 
termo. 

O Sr. Lino Cout1n11 o.:-Sr. pre~ídente, 
o illustre deputado qu•rr qae se approvcm jAto:las 
a11 pensões •ladas pelo rroverno, com receio que 
fiqu~rn de;;graçadas alguruus famílias, e as:~ím a ca
mara só rot· esta razão, appt·ove todas as pensõe:;! 
Sr. presidente, pela letra dll err:enda do senado, 
que estabelece urna medida provisorin, está claro 
que têm sido injustas. 

Poít~,. senhores, ha de dar.se at=~sim o dinheiro 
da nação, só porque o Sr. deputado tem medo 
que fiquem algnmns pessoas sem comer? E se 
,elles forem inimigos da causn, se forem lmpen· 
síonnveis, não terá mi!do n llluslre deputado qne 
a fll\çiio vá dar dit•heiro áqueltes mesmos que 
lhe {uzem n guerra, aquellesque têm .massacrado 
o.s líberMs 'l Poder{l. a . camara apprôval' as pen
sões dadas a estes infames absolutistas? PrH.JSO 
qua não ; as pensões são d•1das d~l>"<ilw de jus
tíça e do serviços prestados á nação, que deve 
socco1·rer a seus bons filhos e níio a ingratos; 
portanto o escrupulo do illustre deputado ntio duve 
militar. 

Disstl.O íllustro deputado: approve-stl esta emenda 
do senado, senão vamos fazer mal a estas tres cl11s· 
ses que mesmo atcamara dos deputados escolheu, 
mas não sabe o St·. dep1,1t!!do que temos tido o 
eo~>tume de todos os anuos ,Passar uma resulut,no 
pnra se continuarem a pugar as p~nSÕilS? Pol' 
conseqnencía em Agosto a camara fará outra 
1·esolução provisoria por 11m ann,,, para se conti· 
nuarem a dar estas pensões. Sr·. prtlsidente, esta 
emenda é a mais caviloSll, e mais prejudicial 
que aqui se tem apresentado e deste modo 
ficaria a camara dos deputados sujeita ú discJ•içiio 
do senado. 

o Sr. Ernesto F~rrclrn:-'Sr. presidente, 
fullarei nfl hypoJtbese de que .as pensões tonhiio 
sido . concedidas a familias desgraçadas. Acho 
muito . melhot· o projecto cQmo foi desta camat·a, 
porem hei de votnr pelas emenclas. q11e se achiio 
peiores que o projecto. Sei com eifdto flUO o 
governo póde nbusar disto, poré•n tamb~m soi 
qua nós se não appruvarmos !lsto. emenda ua 
l>ypothtlsa que estabell.lci, vão ficar s.;m pão muitos 
desgraç~dos, e penso que ó maior e"te mal, do 
que l't!SUlt~ria de privarsnos aos que recebem 
pensões sem justiça. 

SElesta camara resolvesse em pouc(IS dias sobre 
este negocio, tambem votat·ia contra a emenda. 
Não temos codigo remuneratorio, e assim como 
se fez uma commissfio para o co,ligo. penal, totm· 
bem achava muito util que se nomeasse uma partt 
o codigo que ha de marcar .as recompensas. 
Assim o governo não poderia applicar senão o 
que a ,lei lhe determirl!l!!!!e. Nós temos muitos 
meios de cortar o. mal; os mmistrus que têm 
abusado de seus carg"s, d!!ndo pen:;ões a homens 
que não estão n:~ razfio de .as ter, estão sujettos 
ás penas em que incorrem os mínistrudelllpída· 
dores da fazenda publica. 

Julgando-se a ·ma teria sufficíentemente discutidn, 
'1'0:110 1 

niio r.,i approvada a emenda, resolvendo-se que 
nesta conforrnidado su ol1icíasse ao senado. 

Ortlt:lll ·da din: ~omear;oio Ja com missão para 
examinar os projcc.tosde 1ei olT.,recidos e eín uis· 
cuss1io na p •ssarJa lllgí,;l,,tura. NomeaçãcJ de uma 
oUtl'>l commis~ão de fM:A•uln; Segund11s leituras. 
Parece1•es aJíad11s o prlrneiraR1eiturns dos projet:tos 
que estilo sobre a mesa. Discusslio da l'tlsolucüo 
n. 1, qua Caz publíc 1s ns ses~ões das relnçõe; 
com as emendas do> Sr. Muía. 

Levantou·sc a sessão de11ois das 2 horas. 

Sessão em ~':J de Jl~io 

l'nESIDENCIA. DO Sa. COSTA. CA.llVALliO 

Dep(Jjg das ·lO horas fez-se a cbamadfl, e BQ 
achárão presentes 7'J Srs. deputa•los, faltantlo 
com causa participada os. ~rs. Hollanda Oa· 
valc,•nti, Ornellas e D~us e Silva; u sem ella o 
Sr. Le<lo. · 

Aberta fl ses3ão, leu o Sr .. sect·etal'io Corrêa 
Pacheco a actr da antecedente, q11e foi appro-
vada. . . 

O SR. S~.:ca&TAt~toM~ncELLI~o . or.: B~:u'l'..> passou 
a rl11r C11nta doJ eXpP.diente. 

Um officin do tniní~tro \Jo imperio em resposta 
ao que se lhe eltpedio por or·dem de:~ta camara, 
em datn de 21 tlo corret1te, peJíndo íufunnaçõe,:; 
sobra as provídP.ncías un•l••S para se construít· 
uma po11te no Rio P1m~byoa; : onde d11clara ter-se 
já levantado a planta u feito o crço.menlo da 
cte . .,peza provavcl com a dita pontG.- Remt.~ttido 
á secretaria. 

Um reotuerimento do padre Thomaz de Vílln
Nova e Portella, pNfessor publico de ga·ammatíca 
latina 111~ Ult' Q,·ande, pudin.j,. aug.nentu d•l 
ordenado p.,r ser. dsminuto o do: 210fl qu~ actu ,}. 
mente tem.-A' cornrni:~são da instr11cção publica. 

O Mr::SliO SR. lo· SecaWXA.niO leu os segalntes 
paree~res : 

« A com missão de ju;;ti.;a civil, a qu r.m foi 
pres-ente o requeriniórltO doi b;tcharel Man•1el Cae· 
tano Soa.re~,. em •111e ;so queixa do &e lhe ter 
negado uma certidiío qne pedim da secl'etaria 
do imperio ; denegaç~io que ellc niio prova, mas 
presume por so não ter, llnviiio mezes, ddet·ido 
ao seu requeri meu to), é de parecer quo deve .o 
supplica,te documentar o sett requerimento para 
entito se lhe defetir. 

« Pa.-;o da e;\m.wa. dos tleputados, 27 de 1hío 
de 1831.1.- Mtmi:- Bm•J•eto.- Paim . ..:- AZ-meicl't 
To1•yoes. » · · 

Approvauo. 
<< A commis;;iio cltl jastiça civil, a qu11m forão 

pr·eseutes os ro'IU()fÍ!IIHntlls d« Ri c u·.lo Ft·andscn 
Nunes e D Anna .ftlcHrn d~ C•stro Seuro, Hm 
que p~hl~m pt·uvi.(,.mcias snbre se~rnar•hts, 13 .ue 
pnr.•cHr oJlli;S us supplicuntes Oripereru [leia let geral 
á tnl resp;út.,. 

<< Pa~·· !la carnlll'll t} •• s rloputA•l •R, 27 ,J., Mdo 
de 18'30. -Muni~ 1Ja1•reto.- Pa.im. - .·llm<!itla 
To••1•es. u',. . . 

Approvad·:~ : renwttendo·se os papeis 1\ co>rn· 
misrlno especial nomeada pas·n orgnaiaat· n lei das 
sesmari:\s •.. 

n A. eommissão de ju$tiç•l ·criminal tendo eXA· 
minado o pt·ojecto do lei.otrerecído pelo St• Ri· 
beiro de A.ndra;la ;;obre ns · garautiat. da libQrunllo 
civil, é de parecer qua o mesmo se imp1·imn parn 
entrar na ·•rdetn dos trabalhos. · 

« P:•ço da cam!lt':l. dos depntarlos, em 2G do 
Mllio de 1830 -4. P. Limpo de A.bY'eze.-José 
Antonio da Silva Maia.-~1ntonio Pinto Chich.ori'O 
da Gama. 11 • 

Appt·avado. 
cc A. commissão especial para o e:x.a.mo das n· 

31 
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SESSÃO E~l 27 DE MAIO DE 1830 
presentar,õo.s o pr'opo~tns doa cnnsetho!l gal'aos . das 
provincié•f!, vio a J'aprllso••taçiio mntivndn qn<J {I 
nssernLlúa geral e no porlet• executivo fnz '' Clln· 
::Hllhn gcrnl da pt•ovincin dns Alagôns, com rlattL 
do 27 do Fcvercir11 tloslo nnno, pa1'11 quo fi•rue 
pc1'tcncondo {I l'Ol:llii\o o junta de ju:;tiça da pt't>· 
vincia de Pa1'nambuc,1 a decisão de to•ias . as 
cansas crimes o cíveis, occlesinsticnR o toilitare!l 
dr.,;do os extremos do sul da. província das Ala· 
gôns; o achando muito uignos da att•:nç1io os 
motivos dllrlnzíuos, c qnll a morlid•& ó do ntilíc!ado 
aos habitantes da provinci!l, que S11lfrem no estatlo 
actunl de terem o t'<lcut·~o para ns nutnl'idndns 
judiciarias da província da B:l!lin, triplicadamontc 
mais longe, o do mais difficil nccesso, ó do pa· 
rccer que para entrar em discus:;rio conforme o 
art. s;:, da constituição se rcd uza uo sr.gu in te 
projecto de lei : 

cc A ns;;emblén geral, etc. : 
cc Art. 1.~ At~ cnueas crirnell, c civois, acclcsins· 

ticus e· militares elos habitnntoJS da pr•.~vincia das 
AlagOas desde as suas extremas ao sul, tel'ltO oa 
recursos competente;; pnt:a a rclaç:io c tl'ibunads 
da província de Pernambuco. 

«Art. 2. 0 As causas da sobredita provhcin dad 
Alllgó:Js, qttll existit·em no tempo da publicnc;ão 
dGsta lei na relação o mais tribunaes da pro
víncia da Bahia por via de recurso, senio dcci· 
didas na mesma r<!lação e tribunaet~ em quo se 
acharem. • 

c< Art. 3.o Fieão revogadas as leis e orJcns em 
contrario. · 

cc Paço da c:1mam das deputados, 27 de M•lÍ•1 
rle 1830.- A. X. de Cal"?:alho.- SebastiO.o do 
Rego Bm·ros. - Bcrnanlo !Jeli:a1·in soa1·es de 
Sou:a . . , 

Foi approvado, e se mandonimprimit• o projeeto 
de lei. 

Leu-se tamb(:m n seguinto declaruçiio .: 
cc Os mcmb•·os da commi~são nspecial dil poderes 

p1rn as sessões preparntvrins, abaixo nssignados, 
âeclnt·ão que 1.a rowisito das re.-p,ctivns neta~, 
succeúeu p"ssnr poa· um t.lrmo .. spocial quu se 
Mha no 1im de uma u:1:1 netas ri•> collegio das 
Alngóas, e isto não só pelo P•lqueno espaço que 
l1ouve' para rever tantos papeis, mas principal
mente por vir nqnclle ter1110 •Jspecíal dcpoi;; das 
assignnturas dn respectiva neta, por isso l'clqucrem 
que ns nctats dn província das Alngõns . sej:io 
remettidns i& commissiio rle. podores, para quo 
~xn.mia;mdo-ns dê :>obi'G ella:~ o seu pnrecflr. 

cc Paço da cnmnra dos deputhdos. :W de Maio 
de 1830.- Muni;;- !Jal'l'é.to.- E. ]i'. Ji',·ança.
A. X. de Can;alho. 11 

Foi approvado. 

· ORDEi!vl DO DIA 

Declarando o Sr. presidente que .so ião nomear 
os membros.pam n comrnissão "special, que 
deve examiunr os projeetos apresentados que 
estaviio ern discussão n;t legislatttra pnssn.:la
decidio-se - '1Ut.l tal nvmeac;ão fosse feita pelo 
s.·' presidente. 

Tomando a palavra disse 
o Sr. Fcrl'oira da Vcig:l. :....: Eu devo 

informar A. cnmara que o titulo que se deu a 
esta co '"missão .de fnzeuda quando se nomeotL foi 
de- cmprestimos, divida publica, CJrdwados, 
pensões, etc. - Nn. cnrnmissào ptlrém, . uchiio-se 
varios pr11jectos que julgo nno pertencerem á com· 
mis~iio t!o faze,da, c p(ll' ISSo elln julgou mlo 
dever tratar dclles. Eu proporei n. div1sào da 
commiss<it• em duns, uma pnra pentiôes c orde
nados, etc., e outra pnt·a o excedente o . m!l.terias 
do fuzcndn. 

()c Sr. Pa.nla o S()U,.u,:- Quando 1}0 
principio se ct·cariill e,;tlut~.cummíssües h,ouve llma 
longa discusstío, o afinal voncou·liu quo hotwosllo 

umll commis~ii:•1 tnl, como foi lembrada pelo Sr. 
Rib•Jiro de Andi'Ild<L ; eu fiz subso•ptentamante um 
atlditamento pam no caso de. vcncer·Sfl a. ind1ca· 
•;ão do Sr. Riboi!'o elo An:lra.Ia; tnns a indicação 
que flr. tondia a hnvor tros commisdÕeil; e um 
Sr. deputnllo roquorou que a camara explicasse 
o que perLencia a esta cornmíssão; mas isto não 
foi tomado em consideração. 

Hontern o Sr. deputado requet·eu a divisão 
desta commil!síio em iluns, e niio houve resultado; 
resta agora saber se davem haver trcs commis· 
sõc:1 r[ f) fazenda, on a requerida pelo Sr, Ribeiro 
~le Antlra.•h, noste cas•:> digo qne fique cStll 
co,nrni;;ào, cujos membros já . estão nomeados 
para pflnsões e ordenados, dentre os q~ª"ª um 
JIÍ foi da Sllssfi.•l passadt1. Desejava não obstante 
csclarecer·me sobt·e isto. · 

O Sr. :Forrclra .da Vol~;t;~.: -Como o 
intuito da camnl'll quando votou para os membros 
daqitellrl C•Hnrnis,;ãl), foi que elles tratassem de 
todos os ubjectos. conjunctamente, pat•ece.me que 
se! deve agora fazer uma nova. escolha para no· 
nH:ar os membros de ambas ns commissões, pois 
a commíssão pa•·ece ficará incumbida de todos os 
objoctos, e por isso acho. quo a camara deve 
nomoar outra commissão novamente. 

o Sr. Vtt.sc<>:ncollos :-Sr. pt•e;;ídente, eu 
não assisti á sessã·> de hontam, e como ignoro 
o que so venceu, peço ao Sr. 1• secretario queira 
ter a bondade de me esclarecer sobre este objecto. 
(Foi satisfeito.) 

Sr. presidente, já o illustre deputado autor 
do requo;rímento entendeu que est11va a cargo da 
commissã" a que elle chamou sHgundtl, o;.exame 
do~ impostos e divida publica. Este exáme tinha 
sido comrnettido á commi~siio do orçam,•nto, que 
d1stribuio esses trabalhos pelos . Aeus. diversos 
membros, e recahio esta pArte· de impostos e 
divicla public:1 ao il!u;tre deputad•l o Sr. Paula 
e Souza, o parece mesmo que esta parte do ramo 
de fazenda deve ficar a cargo da commissão de 
<H'Çillll•:.ntu, porquo é ella que tem a rever as 
despezas que se hão de fAzer com os impostos, 
e por isso deve estar ma.is inteirada da existencia 
des:~es impostai! : eis por que este negocio já 
estava commettido á 1• commi~~iio e . niio á 2•; 
c ainda mais quo esses papeis flcárüo na 1• com
missão, o nã•) n.1 commissiio que o illu~tro deputado 
cha111ou segunda. 

A commis:;ão de f11zent1a ·acha· se encarregada 
do ot·r,amento, das contas, de impostos o rendas 
pub!icas, porrtue c:~tando encarregada das contas 
p11rece mais propria para a incumboncía das 
rendas publicas.· A outra. commissão fica e!lcár
regarht do:1 nagocios das pensõ~s, ordenados, 
gratific 1ções, etc.; eis como eu dividiria a com
mi:<sã.o do fazenda. 

Participando-se ter chegado o ministro da ma
rinha, fui .introduzido no S•llrio na conformidade 
do regimento, e . tendo tomado assento leu as 
seguintes· propostas : 

<t Augusto$ e dignissimos senhores represen· 
tantr,s da nação. 

<( Sendo indispensavel alguma providencia legis
lativa na intendencia da m••rinba da cõrte e suas 
depenc.leucins, parn cohibir os abusos que com o 
tempo se têm intrtJduzido na administração e 
dscnlisação da fazenda desta importante repartição ; 
tenho1 a honra de ofierecer de ordem de S. :M. · o 
Itnpern<;IOl' á con:iideraçlio da camotra dos Srs. de
putados . a pt·op,lsta seguinte, emquanto uma 
legislação mais ampla e geral a semelhante res
peito, a qual por isso requer tambem mais tempo 
e modHação, se não ap1·esenta, comcl cumpre ã 
importa~cia do . objecto e tanto convém aos in te· 
rel!!a!ll! da fu.zc;nda nacional. 

cc 1. • O major-general ela armada será sempre • 
llScolhido · na classe dos officiaes generaes da 
mesml.l armnda, c terá. a inspecçio do pessoal e 
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material da marinha·, debaixo das ordens do 
re11pectivo mi11i.slro n Sf)crdurio de estnrlo, em 
cujo nome as dará, c semelhantemente o seu aju· 
dante do ordens. 

cc 2. 0 O major·genernl tr.rá nm ajudante de ()rdens 
tírad1> d,; entre os üfficiacs da flrmadrL até á pa
tento de cupitdo·tonente inclusivnmcnte, o tanto 
ao major.genel'al como ao seu njudante se abo
naráõ a~ vantagens de cmba,·cado. 

11 3.• O inspector do nrsenol de marinl1a da 
cõrte será tambem um official general da armada. 
Continuará~ per~eber os vencimentos que actual
men te tem conforme a sua patente, . habitará a 
pernoitará dentro do mesmo· arsenal. 

cc 4. 0 O inspcctor terá dois ajud •tut••s de menor 
gradua.;ão, que serão . tamb1:m o:Olciaes de mal'i· 
nha, aos quael! se abonaráõ <•S vencimentQs de · 
embarcado, o a mesmn grntllicação para . cnsa~, 
que até agora perct:bião. DevP.ráõ porém habitar 
o mais proximo que fór possível ··O arsenal, 
pernoitando ne11te sempre um delles, pod;,ndo 
euncordnr entre si para esse serviço, com bene· 
placito do inspector. · · 

cc ó. 0 O lugar de iJttendente da marinha da 
cõrte será exercido por um ç,ffioial de fazenda. 
com o ordenado de 2:400$ cada um anno. 

cc G.o Todos . oa .apontadores, porteiro do arsenal 
e mais indivíduos que servem na repartição ·do 
mesmo arsenal serão d'orn em diante propostos 
pelo inspector, ficando todavia a escriptnração 
dos primeiros sujeita á fiscalisação do inten-
dente. · ~ · . · . 

« 7 .o Estabelecer~se-ha uma nova classe com a 
denomiJlação de-feitoria dos armaz.en~-. Q!Hle 
está ·em deposito uma porção dos 'generc;s que 
entrão nos armozens do almoxarif11dn, á exc1,pçiio 
dos mantimentos, para que o fabrico, construccão 
e apromptamento dils navios se faça com a maior 
actJvidade ·possível e · a · qualquer bo1·a du manhã · 
ou · da tarde, c em dias feriado<>, possão ellt>s ser 
soccorridos com os objectos de que necessitarem. 
A mencionada porção de generos será regulada 
pelo consumo . presumível dos mesmos n11vios •. · 

<< 8. 0 Terá a .feitoria um commissario e escrivão, 
potlendo ser este o mesmo que faz .·as cliversas 
guias do arsenal, e todos. os pedidos 4o!! navios 
em fabrico (JU armamento, sendo dirigidos ao 
inspector e · rubricados por elle, depois de exa
minados, entraráõ na feitoria, onde serão prcrnpta· 
mente fo1rnecidos, guaz:dando-se a es~e reapeito 
todas as formalidades que se observiio a bordo 
das embarcações, · pelo alvará de 7 de Jano:iro 
de 1797. 

u 9. o · As nncoras e amarras do ferro · ficaráõ de 
ora em diante pertencendo á sexta classe do 
almoxarifado, e todos os objectos ne~ta contidos 
s erll:o d istribuidos por despacho do inspectOl' a 
atreito de pedidos, na fórma determinadtl no para
grapho antecedente ácerca .da 'feitoria. 

n 10. As sete clatlses do alrnoxarií!ldo se redu· 
ziráõ a menor numero possível, devendo desde 
já a setima . classe ou subdivil!ãQ eucorporaNe 
â quinta classe. O governo dará aos . individuo;; 
das classes extioctas o destino . quo lhes fór mais 
apropriado . e conveniente, podendo delles . ser 
en}pl'egados na feitoria · os que forem ind.ispen. 
saveis. 

n 11. Haverá. no arsenal uma junta de. admi· 
nistraçiio, na gual se tratará·. da. compra dos 
generos para fornecimento dn repartição da ma. 
rinha; da venda de objectos a ella pe1'tencentes, 
dos . contractos. de a fretamentos e de quaesquer 
outras transacções que até agora . se. tro1tavão 
perante . o intendente. Será presidida pelo major. 
general e composta do inspector; do intendeme, 
do contador e do auditor fiscnl; · que tomarr:\õ 
nssento pela ordem com que vão aqui design 'ldos, 
devendo ser ouvidos o almoxarife, o commandanta 
gene•·al de artilharia, o phisico·mór da nrmaJn, 
o constructo1' e bem assin1 os n1cstres das o1licintls, 

quanclo so . trato ele ohjcctos que lhes sojão 
rBlntivor.;. A junta nt~rneará um d()S cscriviios da. 
intcndencia pa•·a seu secretario·, o qual porém 
niio t~<rá voto. 

cc 12. O fornccimcnt•1 do mantimentos poderá. 
ser fei.to por · UJ'r~trnataçiio de tanto~ por conto, 
conformo so ajustar, .1wbre. o pre.;o que no mer
caüo. tivc:r o genero na occasiflo do fornecimento, 
o quul preço sorá apresentado á junta pel() 
l!rremntanto com todas as legalidades necessarias 
pnru seu devido . pagament". As condiçõetl df. 
urremntnç•io sor1io submettidas á approvaçiio do 
governo antes de snr aqnélln ~ffectu(lda 

11 13. T .. dos os podidos de dinheiro do thesouro 
publico s•:riio feitos pela junta, bem como por 
ell& subirll ao m~swo thesouro em seus devidos 
tompos a conta da receita e despeza das· quaí1tias 
alli recebidas, deveudo .em um e out•·o caso diri· 
gir·se a juutn pela respectiva secretaria de 
estado. 

11 1-t. A' junta competirA .a distt·ibuiçüo dos 
dinheit·os •Ja cnnsig-naçãu e de quaesctuet• outros 
applicados lls . des pezas desLrt repartição. Nenhum 
p~gameuto, á t!XCepçiio das depezas ordinarias e 
miudas, se poderá filzer· pelo· cofre da marinha 
sem preced.;r approvação e . despacho da .junta, 
uem. se emprestará . cousa alguma do arsenal ou 
dos armnzens sem con~entimeutro della. 

cc" 15. Tanto a feitol'in como .:ada uma das classes 
dará contas á j tmta no principio de cada mez, 
das despezas quo sll fizer:io no mez precedent'.l, 

11 JG. Tlldas as contas, quer do almoxnrifo, qnel' • 
dos cnmmissario,; .011 dispenseiros das ~mbarcações 
da armadn, quer da f~;itoria do 11rsenal serão 
tomadas pur uma commissíto mixta de dois officines 
dt: mo.rinhn da patenttl de capitrio de ma1· e guerra 
ou ,ie fr:•gata, o de dois (lfficines do fazenda de 
r.-conhccidu intelligencia e pratica nos negocias 
dest:1 repartição. O major-general nomc11.rá aquel
les e a junta estes. 

te 17. Nas cuntas do nlmoxarife deveráõ os 
conhecimentos em fórmo, potssados pelos . com .. 
missnrio:1 c dispeuseiros dos navios da armada 
do" gunero:1 que recebem para. bordo dos mesmos 
navios . ser lambem ·a:;sígnados pdos respectivos 

• com mandantes e officiaes de detalhe, que attestem 
a sun veraci.ioldol, ou pelos counnandantes sómente, 
n1io hav•mdo aquelles. 

.c, 18. No tomar das contas aos commissnrios 
e dispensehos se terá em vista niio só cotejar os 
livros de suas receitas o despPzas com os conho· 
cimentos em !óJ•ma, que elles exhibem aos almo" 
xnrif.:s .,u a· quem faz as suas . vezes, pelos 
g~ueros que recebem para bordo, assim nesta 
córte, como nas províncias, ·mas tambem con
frontar com os Jivr,ls dns receitas dos almuxa· 
riftls os conhecimentos em fôrma. que os 'litos 
commissarios e dispenseiros co!Jrã·l destas pnra 
su1• · descarga pelo:; genero,; que entregão ::os 
nrmazens do almoxarifado. .E para este ·fim deve· · 
ráõ os intentlt:ntes de marinha dns províncias, 
ou as nutorirlndes a quem se achar incumbidas 
as ob1·igaçõc!' destes, enviar r~gularmente a est;, 
intcndcucia da côrtc cópias por olles authenti· 
cncias, tanto dos mencionado3 conllcçimentos, como 
dos termos olu entrega d•JS generos, extrabidas 
dos sobreditos livros das receitas dos nlmoxa
riCes. 

i< 19. Nas contas da feitoria se praticará o 
mesmo que fica determinado a respeito dos almo-
xarifes. · · . 

cc 20. A contadoria será suberdínada á junta, e 
por esta, conL pl'oposta do contador, se fará a 
nomeação dos cummi~sarios, escriviies e dispen
~eiros que devem embarcar nos n!lvios da armada. 
Igualmente o contador apresaptará · à junta . a 
prnpusta dos inrlividul)s que estiyerom habilitados 
pnrà os lugares fJUC vaga1•11m na mesma conta
dorin, nfin1 do sor depois ron'!etti<IR no governo 
com inform:l~''io dn junta. 
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cc 21. Na ftllta · llo mnjol'·~:teneral presidirá o 

ÍIISfii'CLol' ll na desto n intenJc,te, e quando 
ncoJJLecn ulgunm vc>z hnver empate n"s votus, 
suhir{L por conriultn o IH!gocio á respPctiva secre
liLrin dll estado pnt·a se resolver C11mo fór justo e 
convr.nicutn. 

cc :22. A jnntll torú. ns snns sessões dunR vezc:~ 
nn semnnn, ,, todns as mais vezes quo o major
gençral pl'nsit!ento o julgar p1·cciso, ou dois 
membros dlllln o r~quet·~:u.m, ou soju em acto !i e 
sc:!Siifl 011 fóra c.lesL:l por 11ota dirigida no pre. 
siJ,·nto; nnncn pm·ém tomnrá delillo•·ação definitiva 
ne111 fp.rá consulta sem que e~tejão pre.sentes 
tn·R rncmbr11s: estando só dois poderáõ tiio sómente 
man•la•· . lonçnr despachos prepara torios e de 
simplll5 exp~cliente; na fa!La do· ~ecrE:tario snrvirá 
no expediuut\l em juuta o membro dos qutl c~ti~ 
verem qnc tomar o lugar ultimo. 

:< 2:.1. Quan\lo seja urgente uma p1·ompta pro· 
\•idoncia em nrg••cio~ da cumpctencia da ju11t>1, 
P. so mio posSII t;;Slll immediatamente convocar, o 
i nsp~cto1·, o írltC1111ente e o contador, os quaes 
diariamente devem comparecer no · arsentll se 
congregnr•\Õ o conferenciando entre si, provid~n· 
c:inriíõ como cnt~nderem, dando dcpoí:~ conta á 
junta 1111 primeit·n scssíio para seu conhecimento, 
a qual Ko nlgnm voto <li>~CI'tl{l:lt' da npprovad'i.o 
dan' parte du acontecimento. dirigindo consÚita 
ú. sccret11rin da C11tnc.lo com os fundamentos •las 
J'elações e ns razões expandidas contraria~ aellas. 

c1 2.1. Logr.~ que a junta. se installe cuidar{L á 
vista do antigo regimento dos provedores dos ar· 
mazans e d11S mais leis e ordens que reguliio a 
administração e fiscalisaçiio da fazenda da ma· 
J·ínha do or(:lanisor um novo rE>giment<l para ~er 
Rubmettido á approvaçtio do governo, devendo 
ontret .. nto r"gular-se pelas. leis ,ra em vigor. 

a 25. E,uquanto se não toma uma resolução 
ge1·al sobre o augmento dos ordenados, fica o 
governo nuto1isndo pnra conceder uma gratllicação 
men:~ol átlllclles officiaes dn fazenda ela marinha 
qu'l o tnl3t'o!cerom,. e segundo n qualidade e im· 
portancia duR seuR trabalhos, comtnnto porém 

• quo est1l · gri!Uf\cnçlio não exceda á metade dos 
meamos ord!!ntLdos. 

a 2tl. Nas fultus on imj)edimentos de qualquet· 
emprl'gado cesrnrá immcdiatnmente a respectiva 
grutítlcoçlio, 11 qual se deve entencier compatir tão 
sóm~:~nta no r.xarcicio do Jugur. Est-1 mesma po. 
cil'ró. ser l!U~<pensn, quando o empregado 111io con
liuuo a b11m c.le.wmp~nhar os deveres du seu officio. 

a Pular.io t.lo Rio de Janeiro, em 22 de. Maio 
de 1830.- Mm·que.; de Pa1·anagud. " 

11 Augnatos e. dignbsimos senhore~:~ . represen· 
tantefl da naçiio. 

n Concedcn-:lo a lei de ·18 de Setembro de 1828 
qne das sentença!! proferidas em ultima in~tancia 
so possa dar. rl)vista nos tP.rmos decla•·ados na 
1nesmn lei ; todavia os cidadãos millt11res no que 
toca ás cansas do llollU fóro, SI' achão fóra do gozo de 
tl'io . favoravel recurso ; porquanto, d~termmando 
n dita lei que toes !'avistas passar:\õ. a ser • de
cididas em uut1·a. rclaçuo, suppõe esta disposição 
só as sentença!! pruferi•Jas no fóro ordi11arin, e 
uiio as .qufl o silo no fOro militar. E com effeito 
sc~t<lo as causas de~to fóro julgudas nm segn11da 
e ultima instancia na cól'te uo conselho. supremo 
militar,· c nas província~ nas juntas de justiça, 
compostas dtl offi•:1aes do E"Xercito e de juizes tnga· 
do~, parece que suas riCntenc;as só em juizo nualogo 
n estes deveráõ ir procurar a dec1são da revista, 
t\ qual aliá.a déVe ser solicitada no supremo b·i· 
hui:al de justiç(l, o unico autol'isado pela consti. 
tuição do impel'io para concedel·a •. Convindo por
ta\.tO cleclarCt.r·IJC qual o tribunal para decidi1· as 
revistas dlll! sentenças proferidas em 2• insta11cia 
no t'óro tnl!Hur, tenho pnra este fim a honra 
do aprutlentar do. OI'UC\11 ue S. :M. o Imperador 
1\ l!llmnrp. doR St'rl, deputttdos a prupostll seguinte, 
cujo lmpprtunto objecto, quando ella não tenha 

a fortuna do agt·adnr, terá a de ser tomnda am 
cons•del'llçiio purn qunlqnel' ontm providencia que 
n Jnosma cnmnru parecer. 

1r Lo Fictio rovoga,las as disposições dos ~~ G, 
7, S, \J, 10 do nlvar{, uo 1° do Allril do 180ts, n1' 
parte relativn á. crenção d1~ conselho do jttstiça 
sup1·emo militnt· nerita corte, rJ das nttribuições 
que sa lhe designarão, consen•ando 1:0 mais o sou 
i11toiro vigOI', 

rr 2.o . 0.; militares assim dn nrmatl!\ impel'ial 
como do exercito seriio julgados n·os crimes do 
fóro militar em consellws clo guerra segundo 11$ • 
lei!J. O jn1zo po1·ém sení publ1co até a sontença. 

rc 3,o b'o•·maL'·so-ha nesta capital uma junta do 
j11~tic;a pal'll julgar l!tn segn11da c ultima in::~tan· 
cia : lo, os processod do~ COIIS~Ihoi de guerra a ' 
quo sa proceder contra os indivíduos da impe· 
rio! nrmad11 em qualquer das províncias do im· 
pf'rio: zo, os processos daquelles conselhos da 
guerra a que se proceder contra os individu'.ls do 
exercito ntlsta província do Rio de Jnnoiro e mais 
lugares que formão o districto da relação delln: 
3o, os processos de prezas. 

« 4.o A junta de justiça será composta. dos o 
offich~ll!i de maior patente fJU mni,; untigo~s qu· 
residirem na córte, us <juaos pnt·ém SOI'tio da mari, 
nha Otl do exercito, confot·mo o f,,rem os pt·occssos4 
c de 3 clesembargadore:1 d11 rolnçiio. O o1Hcial 
maí>l gr~c]uado será o presidente e o magistrado 
mais 11ntigo o relator. 

cr 5.• Não poderáõ ser tneml.lros da justiça os 
que forem membros do consellto supremo militar, 
os qui} tiverem sido voga.os uos conselh<ls de 
guerra ; o go-veruador deis nrmas e o mojol'-gfl· 
neral da armádll, 011 o commundanto em. chute 
da forc;a. n1tval, se o houver. 

~ 6. 0 l'•1nto o presidente como os mais membros 
da ju,ta, poderâõ ser dados . de suspeita nos 
termos legaes. 

cc 7 •. • Quando n suspeição do presiclcnte so jul· 
gar proc!tdente, será este substituído pelo official 
que lhe f(lr immediato em gt':H\uação uu. antigui
dade dentre os mo1Íib1'0S da janta. 

1c S.o St1 peill falta do presidente ou de qual
quer outrQ membro ficnr a. junta sem .. vogaes 
necessarios para o julgameuto na confnrmi•Jade 
das leis, ser;io substituídos os ofliciacs da mari· 
nha. ou do .el'.ercito por aqu~:llcs . residnnte~ na 
córte qne se lha seguirem na . antiguidade, o. os 
desembargadores . por outros que o governo no· 
mear. 

1c !J.o A junta so regulará no conhecimento o 
decisão dos proc~ssos pelo que se. detel'lnina nos 
soureditos ·~~ 6, 7, S, 9, 10 do alvará. do I• do 
AbriLde ll:lOd para regulame11to do couselho. do 
justi<;a supremo militar c nas mais leis, alvarás, 
dflCl'etos, 1·esoluçoes e cat'tas regias a que se re
ferem, na parte em que não estiverem revogadas, 
e as su •• s sentenç!ls serão dadas â.. execução sem 
mais r~>,cul'so algum, salvo o da l'evista. , 

11 10. O conselho supremo militar continuará no 
exercicio ~ sómente das .attribuições q ne lhe são 
conferidas pelo alvará. uo 1• d~ Abril de 1808 
nos ~Si 1, 2, 3, 4, 5; e co:~hecerá em gráo do 
revista dtlS scntença.s da junta <Je justiça c1·eada 
pol' esta lei, e da,; outra!:! quo crtJon a lei de 
13 de Ontubro de 1827, quunJo as revistas forem 
concedida:> pelr, tribunal supremo de justiça. No 
julgumAnto uà~ revistas terá por adjunto tres 
de,emb:~rgadores que o governo nomear, dos quae~ 
o mais antigo será o relator. 

rc Palacin do Rio de Ja11eiro,. om 22 de Maio 
de l8:i0.- l.!c.wgue.:r de Parcmaguci .. 11 

'' Augustus c d1gni:;simos senhores represen· 
tan tes da naçiio. 

'' De ordem de S. l\11', o Imperadot' venho apre· 
sent~r a propo~ta para a cr~uç!ln das. oacola11 do 
nnutl!:a, como já tive a honra d1.1 annunclnr, dando 
110 mesmo .tompo a rllziio dusl~ provldouclu na 
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oxpoaiÇi'io quo fiz neste. augusto rocinto do estado 
actunl dn repm•tir;iio da murinhn. 

TJTULO PRIMEIRO 
CA t'ITULO t1NICO 

Das cscolns ele nautica · 
<< Art. 1.• Crear-se.·lHl umn escola ele nautica 

nos p(Jrtos dn .Bahia, Pernambuco c Mnranhiio, 
do que serão inspoctores os presidentes tias ro~
pecti v as p1·ovincias. · ·. · 

rr Art. ~-" O cn•·so loctivo destas escolas cons
tnrA de dous nnnos. 

rr Art. ;J,• IInverf1 em cada .escola dons profes· 
sores, cada um r.los qnnes tcn·i\ o orJr.nndo nn· 
nual de SOOH. O primeiro •msinará nrílhe1~1eticn; 
geometria, trigonometria plana o scn usr1 lll'.ttico, 
fl os princípios de nlgebrn até as equações rio 
primeiro gráo inclusivamentll. O sognnr.lo oxpli· 
carA a trigonomct•·ia espherioca, a arte cl'' navegaçiio 
a. a pratica das úbscrvnçõcs. astronomicas quo tôm 
uso na pilotagem. 

rr A1·t. 4.• Nenhnm individuo poder.á ser admit· 
Udo á lente destas escolas, sem mostrar qnc .fui , 
app1•ovndo plenamente em todo o· curso u11 nca· 
demia imperial :los guardns-marinhas ou qnalqut!l' 
tias acr.demias de marinhll de · Portugal antes. ria 
independencia ·do Bt·(l~il, .on ·para o futul'o, em 
algumà destas escolas proferindo, ~empre os dis· 
cipulos dnquellas aos de$tas, e a. uns e outros, 
os quo . al.ím destes requi~itos mostmrom tcL'. a 
pratica da nav~gação. 

rr Art. 5,• Haverá um substituto com o ordenado 
de 600$ para supprir o ensino nas aulas no caso de 
imnedimento legitimo de qualquer dos lentes pro
prietarios. O substituto ,dever~ te•· os mesmos 
requisitos . que ao exigem . nnquelles, · e passará n 
ser cathedratico na falta ou jubil,açiio de alguns 
dos 111esmos lP.ntes. 

rr A•·t. 6.• Haverá. um guarda·!iVI;os que servirá 
ao mesmo tempo de secretario . com o ordenado 
de .· quatro . centos mil réis · e . dous gnnrdns . ou por· 

· tt~irus, cada um com . o ordenado d!l tnzento~ mil 
réis, os qua·es farão indistinctamente o serviço que 
lhes fó1• ordenariO pelos lentes ou SOCI'dario. 

11 Art. 7.•. Para _qualquer ser aclmittido ãs nuh!IÇ 
des<as escolas, deveraí. em um exame feito pernnte 
o lente do primeiro anno, mo;:;t,·ar qu•t cst:\ CMto 
e expedito na pratica das quatro regra~ funda· 
me;itaes de n•·ithmetica. Pllra o que fnrA pljtiçno 
ao mesmo !e•; te do primeiro anno, e na sua falta 
ao do segunrlo, declurando ' nella o seu nome, !Jai, 
patrin e idade, quo nunca será menos do ((Un· 
torze. annos compiP.tos, n que justificará ·com a 
certidão competente, e sendo 11 pprovado neste exame 
se apresentará com despacho do t·espectivo lento 
ao .secrtltari.,,q,telhil abrirá o e. ·;sento de matricula. 

<< A: t. 8.• H tverá luas nulas para as lições e 
um observato1·io. dunde se nvistil quall)uer parte 
do céo, e oude e:<tej•io, e se l(uardem os instru, 
mcntos . necessarios · par., as observações .. 

<r Art. !),o O tempo t.le cada lição durará hora 
e moia, começando as lições do primeiro anno ás 
oito horas 11 acab·mdo As nnvu e mei:l dil. mnnhii. 
Quanto ao segundo ·anrio; .ficart\ ao nrbitdo do . 
respectivo lente a escolha do tempo d:ts lições, 
visto que a;; devo combinar com o uso dos in~
trumentos nautico.~, e ob~ervações asll·onnmicns, 
que demandão tempo proprio e determinndo. Fica 
igualmente no arbilrio de cada lentf) determinar 
um · ·dia em cada semana para exercício liltei'BI'io, 
ou repetiçtio das materias que tizertio o assumpto 
das li~ões .precedentes, SPguindo-se nisto n pratica 
estabelecida na academia imperial du:; · guardas 
marinhas .: ·· · . · . . 

« Art. 10. A ·•·espeito dos dias feriados e mezes 
de terias, se observará o .mesmo que se acha 
determinado ácerca da dita academia. 

ti Art. 11. Todo o discípulo qne f~ltar a vinte 
lições sem justa cau11u, nào será admittido !\ exnmo 

o perclcrá o anno. 'l'ambem perd•l;á o anno o que 
tivM Sf: RR IHitn fr1ltns com justa causa. Sr,rãiJ por· 
tanto upontados por um UCI:I guat•da~, todos os 
di~s ÍIOÍS minutos d1Jpt)i~ do principiai'CIIl OS lições, 
e nnlros tanto~ antes .de acrtburem, nqnelles que 
naio estivet·om presentes 1\ cllas uesttJ occasiiio, . os 
qunes ainda quo appareçiio ·ao depois, ou . tenhiio 
ant,•s compal'ccido, serão reputados como se iutei· 
ramon te t1vesRflm f&!tndo .111\R nulas. 

u. Art. 12. N•> fim do nnno lectivo . serão exflmi· 
nac]os pelos rlou;; lentes . ~· > dos os discípulos que 
csttvcmmt para •~so h11b1htndos. O exame durará 
uma 1\l>ra, ar~umentn.ndo cnua lente meia hora, e 
serít a mat•!rla r.lclle o qn.J se tirar por sorte 
vinte c qaatt·o hora,; do dito CX•lmc, procedendo-se 
a este rr:spfJitn 11::1. fót•ma pruticadu na academia 
imp•lrinl do~ gunrdos rnarinhus. . · · 

11 Art. l:J. N•l cas·• de haver emp1te de voto 
no julgnment•J depois do. exame, dociJirf1 o lento 
li•• nnnr), cnj11s disciplinas fizerem o assumplo do 
dito exame. Os rept•ovad.,s podarl\õ continuar no 
SP,;uinte nnno u f••eiJUentar a mos ma aula . até me
recerem s•~r approvados ; . 

<< Art. U. Aqnclle:~ q11e tiverem concluído o 
cur~o lectivo de~t&s e~colas, poJeráõ rcqne•·cr aos 
rc:'(ICCtivn:i lentes a sua curta de approvaijão, os 
qnucs lh'a mandaráõ pac;sar pelo secretal'io e ns; 
signnrftõ, declarando nella o nome, pai e patria, 
daquello ·a qnem . estl\ se passar, como lambem a 
qualidndo de app••ovaçiio qno mereceu em cada 
um dos annos do ditll curso. 

TITULO SEGUNDO 
Dos pilotiJs 

C.\PlTULO PRlltEinO 

Dos examo e habiZita~ões 
u Art. 1.• Nenhum individuo poderá · embrircar 

como pilot•J on sota-pilot<i', sem apresentar o com· 
petenttl titulo da sua qualificaçiio, 

Art. 2,0 üs qufl prete11derern este titulo rcquereráõ 
directameute · á academia elo mnriuha da eórte, ou 
a al:;u!Jlu das ('Scola,; de nautic·1 nas províncias; 
·porém niio ser:io ndmiltidos no competente exnmo 
os que não mostrarem havtll- embarcaria pelo 
menos · dt>is annos como praticant•lS e niio upro· 
sentaram suas derrotas. 

Art. 3.• Os quo so destinarem a servir como pi· 
loto~ na muri-nha militar,· devrmio ter feito pri· 
meimrnent11 o cnniO de nnutica em ·alguma dus 
mencionadns escolas, ou na acndemia, do que 
apresontfmíõ :l resp,lctivn carta de apresentação e 
a•sim a·strls, como os quo estando nas mesmas 
cil'l:umstancias :~o destinarem n.> serviço da mari· 
nha uwrcante, se•·ão só examinados nu manubra 
e pratica dn nnveg IÇã.), ;\ vbtn dns derrotas, 
qae npre~e:ntarcm. 

u Art. ·~-· Os indivíduos porém que niio tiverem 
o curso compl~to de nnutica dos ref~ridas acade
miltS ou escolas, .. seriio · cxnminndu;; segundo as 
di;;posiçõos do copitulo scguinttJ : e sendo appro· 
vados se lhes passllráõ titules on ·cartas de piloto 
ou · do ~otll piloto, .com ns clausulas e restricções 
que !lB julgarem convenientes conforme o mereci· 
me11to de :mas . derrotas ·e· experieucia de mar. 

rr Art. 5. • Os que rr.querersm cnrtas geraes de pri· 
meiro ou segundo piloto, devet·úõ além doR exames 
indicados nr.s arts. 3o e 4o, haver .feito pelo menos 
duns viage,ns nos p(•rtos do .Pacifico ou da Asia, 
de quo apresentnráõ as . dcrrotns para serem 11Xa
minad its. 

<< A.l'L G.• A' ninguem sA passará carta alguma 
de piloto, sem haver feito primeiramente mais 
de \Úlla . viaj:tem como sota ou segundo piloto. 

<r Art. 7 .• Os pilotos de carta serão obrigados a 
RpreS!!Iltar na academia imperial dos guardas ma· 
rinh!l n!' · có1·te, o nas escolas de nautica lUIS 
proTinçias, no . Um de cada viagem a derr~ta res· 
pcctiv:1 . o os secret:1ríos dellns lhe,; passaráõ imme
diat&Ulente o . c9mpetente recibo, sem o qual não 
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podet•áõ aquelles · de11pachar navio ou continuar 
a embarcar como piloto. . 

<< Art. S.• Os pilotos ficiio igualmente· obrigados 
n fazerem aquellas observaçõeH do que forem. in
cumbidos pelos lentes das sobreditas aclldomias 
ou escolas nos pontos ou paragens, para onde 
l10uverem de navegar, afim de Stl rectificarem 
muitas ·posições geographicas e de se emendarem 
os roteiros. 

<< Art. U.• Os pilotos pagaráõ de emolumentos oa 
secretario da academia ou escolas mil e seis cento::1 
1éis pelo titulo de sota· piloto, dous mil e qua· 
irocentos réis por cart:l particular. e tres mil o · 
duzentos róis por carta geral; porém a fazenda 
nacional não contribuirá para· estas despezas, 

<< At•t; 10. A~ cartas ou titul.,s ·serão passados 
e assignados pelos lentes da academia ou ela os· 
cola de unutica, e seJindo.s c.Hn o se! lo das mesmas. 

« Art. ll. O sello conterá as armas imperíaes 
com uma leg;mda em .roda na fôrma. seguintc:
escola de nautica da cidade de N. 

" Art. 12. Não se comprehendem na presonto 
lei os pilotos. que antes da sua publi•:açiio hou· 
verem obtido cartas geraes ou particulares, salvo 
no que fica determinado nc;s arts. 7o e 8• deste 
capitulo. 

CAPITULO SEGUNDO 

Do que àe1:em . saber os r pilotos· pm·a fazerem 
seus sxames theorir:o . p1•aticos 

« Art. Lo Na parte theorica deverá saber o 
examinado: - . . 

cc De aríthmeticn : - As quatro . operações . dos 
numeros. inteiros, d~:cimae::; e fraccionanos, as 
proporções arithmeticas e geometricas, e as duas 
progressões fund3melltaes, para poder estabelecer 
o uso dos logarithmos ni1 multiplicação e divisiio, 
e saber o uso das tabous dos .loga:'ithmos dos 
numeros e dos senos. . , 

cc De geomPtria : - Um resumo do que é neces
sario para pode1· conhecer e demonstr·a1· a igulll· 
dado e semelhança dos triangulos rectilinRos. 

cc De trigonometria rectílinea : - As. definições 
pl'ecisas para P<1der demonstrar as analogias que 
servem á resolução do:; triangulos rectilineos re· 
ctangulos; de que facilmente se deduz que os lados 
estão entre si comn os senos dos angulos oppostos. 

cc De trigonometria espberica:- A defimçii" da 
esphera pelo movimento de rotação de que resultiio 
logo as j,Jéas de polos e de círculos menores da 
esphern. A medida dos angulos esphericos; a deft' 
niçiio dos triangulos esphericos, e depois o uso 
das .regras. de Neper, para a resolução dos trían
gulos esphericos rectangulos. E finalmente as 
regms praticas para resolver qu>~lqucr triangulo 
espherico (primeiro) sendo dado os tres lados, 
( segundo) sendo dados dous lados e o angulo 
comprehendido. 

cc Da navegação·- Os problemas de navegação 
pelo calculo, e a graduação do cordel da barqui
nba, .e um resumo do. que é preciso par;\ poder 
determinar a posição dos astros á respeito do 
horisonte, do equador e da ecliptictl. Deve tambem 
ter idéa ·da ·1oxodromia parrt nrostrat·. que . todas 
as cil·cumstancias de uma derrota se podem rcsol· 
ver por um triangulo rectilineo rr,ctangulo. 

Art. 2.• Na parte pratica, suppondo-se que o 
examinado já saiba fazer uma derrota de estima, 
isto é, que saiba achar a· latitude. e .longitude 
dil . navio, pela carteação das milhas, deverá 
saber:· · 

O sota piloto :-Determinar o ponto da partida 
e sültar o rumo pelo calculo, · achar a latitude 
pela alturrt meridiana do sol ; . a varinçiio da 
agulha p~bs .amplitudes (verdadeira e magnetica) 
e pelo az1muth ; e saber como se faz o calculo 
da longitude, ainda que nüo esteja m11íto destro 
em to111:1r IJem alturas. 

O piloto de carta particular, ou 2• de carta 
g,Jral : - O que fica dito a respeito do sotll" 
piloto, o além disto saber determinar a latitude 
pela. altul'tl. meridiana djj .qualquer ustt·ella ou 
planeta ; e fazer o. calculo da variação da agulha 
pelo prirneit·,l vertical; tomar bem as distancias 
da lua a qualquer nstro para o cnlculo da lon· 
gilnde, pam o qno se faz preciso que saiba 
achar o tempo pela altum do uma estrella, e 
saber nsar elas cartas reduzida~. 

O piloto de carta geral : ..- N iio só o que se 
exige para carta particul!u·, ma~ tarnbem usar 
do!! clil'onomrJtros; achar a latítud6 por duas 
alturas tomadas fóra do me1·ídiano; fazer . o 
calcqlo da longitude, tomando só as. distancias 
e ealcula11do as alturas; ter ídóa das monções 
corrente~. variações magneticas, sondas, descri
pções Je baixos, configurações de costal.", esLabe· 
lecimentos dos portos e cautelas na entrada e 
sahida dos mesmo.•. 

cc Art. 3.o Deverá servir do preliminar ao exame 
indicado nus doisartigos 11ntec:edontes, um P.Xame 
pratico dos instrumentos de reflexão feito pelo 
lente do terceiro anno na academia dos guardas 
1narinhas, e pelo lente .do segundo nas escolas 
de nautica ; devendo estes no acto do julgamento 
informar do estado ean que acharão o exarni· 
nado. 

<< Palacio do Rio de Janeiro, ·em 22 de Maio 
de 1830. -Mm·quez de Pm·anaguá.11 

Forão. estas tres propostas remettidas á. secre· 
taría para dar-lhes o de1>tino conveniente. 

Retirou-se o ministro da marinha. 
Pt·osllguindo a discussão sobre as attribuições 

da nova commissiio du fazenda, põz o Sr. presi· 
dente á votação, e se app1·ovoa. que á com missão 
de · 5 membros já exintente . fossem commettidos 
os negncios ole pensões e ordenados ; ficando 
pert•mcendo á nova commissão todo~ os mais 
negncios que. não estaviio a cargo das úuas 
cemmíssões. que existíão, devendo a nomeação 
ser f~ita pelo Sr. pr~sidente. .. 

Pe.Jindo a palavra disse 
o Sr.· Castro Alves :-Peço a esta camara 

me dispens.:t da commissã.o de ordenados e pensões, 
porque .:> meu e:;tado de saude nã" é compatível 
com um trabalho tlio a~siduo, não me escusando 
P•'ra outra qualquer commissão que envolva menos 
exerçiio. 

C<uJsultando o Sr. presidente á camara, decidio· 
se que fosse dispensado. 

O SR. Luiz CA.VALC.\NTI :-Peço a V. Ex. queira 
põr á votos o . meu requerimento, para ser igual
mente dispensado da commi~siio de fazenda. 

o Sr .. caslllon.no :- Ell creio que não é 
util a dispensa para o Sr. dep11tado, porque tem 
já illustrac;ões dos negocies d11 commissão, e é um 
membro conhecido por seus abalísados conheci· 
mentos. (Muitos apoiados). 

Venceu-se que nãv fosse dispensado. 
Entrarão em discussão os pareceres adiados na• 

sessões precedentes. 
O SR. SECRETARIO leu o seguinte parec.er · 
cc A mesa examinou a indicação do 8r. Hollanda 

Oavalca11ti, em que p1·opõe que os projectos apre
sentados pelos Sr:>. deputados ou commissiio,.sejão 
logo impressos, para que distribuídos entrem nas 
discussões uo regimento sem dependencia de outro 
algum processo. A mesa, reconhecendo. que as pri
mei.l'a'i e segundas IE'ituras exigidas pelo .rc;lliment_o, 
ass1m como as remessas para as comm1s11oes, nao 
servem senão de retardar o andamento dos pro· 
jectos, e de sobrecarregar áquellas de trabalho, 
e que tambcm a decisão se são objectos ou não de 
deliberação, sendo pela simples leitura na mesa, 
é ·quasi sernpro precipitnda, e muita~ vezes sem 
conhecimento do.J cau;;a, e S<Hna ma.Jur(>za e exame 
nccessnrio se pQdem assim abafar e rejeitar na 
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~UIL nascença projectos que possiio ser muito uteís, 
e ?e parecer que todos os projcctos tenhiio uma só 
l~1tura na mesa logo depois do expediente, o sem 
d1scussiio viio a imprimir. na fôrma proposta pelo 
me~ mo Sr. dnputado, ·'·eformando-so ne,;ta parte o 
regimento; 

<< Paço da camara elos deputadoR, 21 do Maio de 
l830.-Costa Carvalho.- Ma1·cellino de B1•ito.
Corrda Pacheco.-Jolende~ Vianr,a.- Viei1•a Souto. 

Pedindv a palavra disse 
O Sr: Lln<> Ooutlnl~o :- S1·. presidente, 

parece.me que quando V. Ex. propõe se é .objecto 
de deliberação, é Jepois da 2• leÍLur•t. Ora, pôde-Me 
fazer a 1~ leiturn. do proj~;cto e V. Ex. perguntar 
se é ol.Jjecto de deliberação, e mandar-se irnprimir? 
A commissão quer dispensar a 2• leitura, e não 
dispensa de se votar se é objecto de delíbernção. 

o s~·. Va.scono...,llos :- Parece-me que o 
par11cer da commissão não póde pnssar sem algnmn 
alteração. Entendo em primeiro lugar que, que· 
rendo-se seja o. projecto . remetlídu a u'na ·com· 
missão não deve o .seu autor ser inhibido de :;er 
examinado .o· seu p1•ojecto. pela commissiio; e~ta 
emenda ao p;lrecer da commissão é indispen· 
savel. 

Quanto á. outra parte sobre a revogação do re· 
gimento, isto ó,. que se pergunto se <• projecto é 
objedo de deliberação, eu não approvo o parecer 
da commissão, poi~ assim poder-se·ltião in.primir 
muitos projectoM, que não devem ser tomados em 
consideração. Que damno prilvém em se regeitar 
um ou t>utro pl'ojecto ? Não antolho sequer um, ao 
passo que se poupão discussões,· porque mandou-se 
immediatamente imprimir um projecto de indiffe
rente natureza, ha de entr11r em discussão, o que se 
podia. talvez evitar rejeitando-se na sua orig•:m. 
Faz-se uma só leitura, o seu autor. motivn, declara 
as razões em que ~e funda a utilidade do projecto, 
não havendo contestação alguma a este discurso, 
que precede. a sua leitura, é muito provavel que 
seja declarado objecto de delib~ràção, ex:cept? no 
caso de ser absurdo. Eis o meu parecer. 

o j!õ!lr, Paula Oaval.oantl.:- Eu entendo 
que o parecer da commissão está muito bem re· 
digido •. Depois das l~itlm!!ll e;"l;ige·se uma votação 
antes de se dif!cutir, attende·se primeiramente, 
bem que o autor. ·.tenha .. ex ... pendido as razões em 
que funda o 13eu . projeçto, por motivo desMa 
votação, por muito tempo deixei de . offerecer aqui 
p1·ojectos. Quer outl'o Sr. deputado que não se 
dispense ir o projecto .à com missão ; ella é uma 
mesa censora, quo nada deix:u passar. Quantas 
indiscrições escaparem nas minhas falias,· impri· 
mem-se, .. só um projecto não se pôde imprimir I 
Não observo motivo para quere1·-se que não se 
imprimão os projectos sem passarem por seme
lhante fieira. Adopte-se antes o que faz o senado, 
onde apresentando-se nm projecto, este · tem 1• 
leitura, discute-:se, o a~tor é_puvido, e se é appro· 
vado passa. para a 2• d1scussao, e manda-se impri· 
mir para s.e discutir cada artigo de per si; com tudo 
o melhor é o methodo proposto pela commissão. 
Quantos projectos não têm morrii:lo aqui por nllo 
se julgarem objectos de deliberação.? Voto nesta 
conformidade pelo pa~ecer da c.ommissão. 

o sr. Llno oout!nb.o :- Esta votação 
se o projecto merece deliberação, não pôde deixa~ 
de ser. Quando o autor do qualquer projecto o 
faz lêr na mesa, expõe os motivos por que o apre· 
senta, e a camara â vis~a desta exposição, vota se 
é objecto de deliberaçao. Esta votação não faz 
morrer os prJjectos em sua nas~ença, e temos 
o testemunho de 4 annos, em CUJO decurso nfio 
;morrerão· talvez cinco projectos ; elles cabem na 
1• discussão ou na 3•. 

Quanto á outra emenda, nada de mais justo que 
o seu ct,mteúdo : se eu me não fio nas minhas luzes 
não devo ser inhibido de pedir que uma commissão 
examine o meu projecto. · -

Emendas. 

r1 La Quo· depois da Ia leitura so ponha á vo
tação, se o objrJcto é digno de delibernçrio, e dito 
que sim, v6. entiio a imprimil·. 

(( 2. a Se o autor do projecto pedir que ello seja 
remettido a uma commissiio, assim se pra
ticarà immediatamente, e só depois do parecer 
de commissão se mandará imprimir, julgando· 
se o objecto digno de deliberação.-J. Lino.,, 

Forfio apoiadas. 
(( Quo .haveudo qualquer deputado qu6 requeira 

que um projacto vá á commissão, · vote-se sem 
di!!cussào primeiro sobre isto, antes do imprimir· 
se.-P4ula e Sou$a. 11 

Foi apoiada. 
o Sl" •. l\lala. : - Quando ouvi discorrer os 

Srs. deputados, entendi que m:mdarião incluir 
nas SUII!i emendas a obrigação de que cada um 
dos Srs. deputados q11e apresentasse um pro
jacto. motivas:le as razões por que o apresenta, 
pois tenho ordinariamente observado· que geral· 
mente remette,u-:;e os projectos à mesa até sem 
o aut•Jr os ler; portanto farei uma emenda neste 
sentido. 

Emquanto a ir á commi!lsão o projecto por 
requerimento do Sr. deputado mo parece desne. 
cessnri,,, porque so · elle quer ter a prudencia 
de consultar á commissão ácerca da sua utilidade 
pôde o fazer antes de apresentar o seu projecto 
a el3ta camara. 

O Sl". Paula e Souza:- Podem haver 
. projectos que necessitem das emendas de uma 
commissão; e .eu requeria se estabelecesse uma 
regra para que se algum deputn,Jo pedisse que 
o seu projecto fosse. a uma commíssão, houvesse 
sobre . 1sso uma votação sem discussão e fosse á 
com missão: 

Da maneira que se pretende vai, além de 
despender inutilmente. muito dinheil·o na im
pres&ão, embaraçar os trabalhos com uma accu
mulução superfiua na imprensa e que muito nos 
estorvará; qutindo esses projectos podem ser 
rejeitados n:l 1" di:>cussão •. Mandarei a emenda 
à mesa. 

O S1•, Ferreira .da Veiga :-As emendas 
p1·opostas pelos Srs. Vasconcellos e Lino parecem· 
me .uteis. Q11•mto ao q11e disse o. Sr. deputado, 
não é exacto que o autor do projecto, se quizer, 
cons.ultarà a commissão; este argumento é es
pecioso; um deputado pedindo â commissão in
formações talvez com rapidez, a commissão não 
apresentará ·todas ns idéa:> e reflexões c:J.ue se 
possão fazer àquelle projecto ; o que não acon
tecerá indo o. projecto á commissão por incum
bencia desta camara. Quanto ao inconveniente 
de se imprimir grande numero de projectos; julgo 
que todos. os inconvenientes se evitão . pela 
emenda. do Sr. Vasconcellos, vencendo-se quo 
nenhum projecto se imprima sem se votar, se 
é objecto de deliberação. Pelo que respeit•l ao 
objecto das segundas leituras, julgo conveniente 
se reprove porque nenhuma utilidllde dahi re· 
sulta. 

Emquanto. não houver votação, se o projecto 
é objecto de deliberaÇão, julgo que se seguirião 
grandes inconvenientes , despender-se-ia muito 
dinheiro na impressão de muitos projectos e 
empecer-se-ia o bom andamento dos negocies 
desta. camara. 

Foi á mesa a seguinte emenda: 
Do Sr. Maia:-Os membros da camara, etc. » 
Foi ·apoiada. 
o Sr •. Ernedo :-Voto pelo parecP.r. da 

c•>mmissão. Um Sr. deputado mui satisfacloria
mente e:tplicou as razões por que cumpre· que os 
p1·ojectos se imprimão ; e nem sempre pela pri
meira leitura a cam"ara ficará persuadida das 
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sua; vantagens. Quando n naçiio escolhe um 
membro . pa;·a a l'epre<cntar, coufia nas suas 
luzes, c por iss? devemos suppór que nrio pro· 
ponhiio cou"as pl·ecipitadatl ; COIISC!!Uintcmeute 
uüo ha inconvHnienttl ern S•J 1mprimirllm o~ pl'O· 
jectoil·c distrilluírem·se pelo publico para Sfl co
nhecer a opini:1o puhlícn; creio neste sentido quo 
o parecei' dn commbsi;o com :1 nddíçrio ~o rcquo· 
rímento que por ndm foi nprcsentarJ,, em lti .do 
corrcntt>, preencho este~ fins; é necessarío avo· 
rígunrmos a opíniiio publica n respeito de qual
quer projecto ; e escusaremos quu os prnjf'(:tos 
pu8sem a essas commi;;sões qne, como muito bem 
disso um Sr. deputado, f11zem as vezes de
censum prévia. 

o Sr, VasconccJJos : -Continuarei ~US· 
tentando a minha emenda. Niio convirá muitas 
vezes quo· um projectu pela· sua natureza seja 
impresso, poder{L cnntcr abusos taes ( pP.rmítta· 
se-me esta I:Xpr·cssão) que niio seja prudente 
se imprima ; eis umu dus primeiras razões : ('fi 
segundo lugar a despeza lia imprensa por este 
modo. 

Uro illustre deputado, cujas opíniõ.:s siio abra· 
çadas pela maioria dtl camarn disse que se intí· 
midava em apresentar projectos porque esperava 
pela rPjeiçtio quan.Jo se tratastie .. se era objecto 
de delíberat:li:o ; . mas ello não tem razão, lem • 
brar·se deve que os projectos serão immenso!', 
e u despeza da impressão exorbitante;· e estou, 
não obstante, persuadido Que sempre se obterá 
uma votação, se o objecto é de deliberação, uma 
vez que não envolva p:olpa>eis absurdos. 

Quanto. a l'cmE:tter-so o projecto á commissiio, 
niio :sou da opinião do illustro deputado quo 
entendeu ser sutlicioute . consultar o autor do 
projecto á commissão ; esta consulta que faz o 
uutor do projecto niio equivale a uma determi
nação da camara, incumbindo a uma commíssiio 
o ex.ame de qualquer projecto ; por outro lado 
ó preciso que nem stmprc con~ideremos os 
homen:~ como devem ser; a commissão pótlo ter 
idéas que julgue muito ímportantRs, que lho 
fação muita. bonrn, e não querer privar-se dn 
gloria de as. apre~entar c<rmo suas. Por conse· 
quencia o projecto deve ir {I com missão, tanto n 
requerimento do autor de qualquer projecto, não 
havendo discussão. 

O Sr. Casslano:- Eu acho muito !H:ertndo 
o quo acabou da dizer o Sr. deputado, principal· 
mente pela consideração que ft1Z de que um J.lrC•· 
jecto apresentado . pôde conter doutrina tal que ã 
primeí.ru vist.:. pareça absurda, mas pnra isto se 
conseguir julgo necessarw oduici•mar~sc ti emenda 
1.10 ::it', Maia, de. ser. c• brigado o autor. do pro
jecto a apresentar os motivos em que funda o 
seu project.:. para poder ter lngnt· a doutrina do 
St·. Vasconcellos. 

o $r. l\I;rllll. :-Se ó exnctrt .n minha l··m· 
l>ramça, a índícnçiio que fez v Sr. depl!tndo Er~ 
nesto, é a respP.ito · da motivnçiio dos projectos 
por ascripto, e ern consequencin rcquP.l'ei'Jn vioMBP. 
ÍL mt>sa para cntrnr em .discussiio, porque ulguns ~tl· 
nho.r!.ls tlcnr•iu tulv.cz privados de aprosenbl'••m seus 
projuctos, por niio so qnererem ~xpôr n molíval·us 
vocalmeute, se pcrmíLtindo-se·lhe q11e o fnçiin por 
escri pto . não haverá mais rnziio de o~cusa; e 
admittíndo-se isto p8l'OCe·nlC que poderá . pas.snr 
a emauda ~em ir ti commíssão o projectu, havendo 
n unica vutaçiio sobre, se é ou não objecto de 
deliberação. 

O Sn. PnEsiPENTE:- Se o illustro aut.,r da 
indíc~çiio a guer otl'erecer como emenda, pôl·a·bei 
em dtscussao. 

O Sn. ErtNESTo:-Não terQi duvida de otl'erece1· 
co~10 emeud.a esse meu rt;querimerito. 

:::lendo apotado o requerupento, disse 

O SR. PnEstPENTI~: -E~tr, em discussiio conj nn• 
ctam•mte o requerimento do Sr. Ernesto. 

O Sr. Pnula Cavalcanti: -A emenda 
diz-podllr(L dnr os motivos-com esta pnlavru
potlerá-•:ntendo quo sG ncha bôm redigida; por 
que ser. 11brigatorio n motivar não acho acertado, 
sr.rifl preciRo. uma votaç;'io pam jülgar so está 
nH,th•utlo o pl'(•jecto; podP.ria tnr pnlavras e ni'io 
ser o motivo dellt•, c quP.m decidiria? Portanto 
vai contmdizct· esse sy~temn, !!e c) quo elle 
pn~sar. 

Disse o Sr· .. di•pntado que poderâõ apparecer 
projectos nbsm·dos, mas o remedio é imprimir-se 
só os necessal'io~ para a casu, o se r!lpnr~irelll 
pelos 8rs. deputa•ios. Quanto ao requeríménto 
para qn•J o projecto vá {L cornmis~ão parece.me 
des!lllcessario e ocio.;o, qualquer Sr. deputndo pó,Jo 
fazo:r qunlqucr requerimento para quv pois decla· 
rar semelhante permissão? 

o Sr. ne.r.cndc:-Paroce-mé mais liberal, 
mr1s conside1·o mais inconveniente a ídé:l .de que 
se imprima logo o pt•ojccto, P•>rque, se passa a 
emenda, que determina· pos~a ser o motivo por 
e:;cripto, vai-se imprimi!' o -prnjecto com o motivo. 
porqne o !!Utor du proj~ctu ha de qqerP.r que os 
Srs. deputados Ieião tambem o m.,tívo. Em algu· 
mas assembléas isto. é prohibi4o; mas esta camu1·a 
parece . querer arrt)ç}ar-~e dessa regra, .posto quo 
cu ni\o. acho m!dto conveniente Q!HI Qs Srs, de· 
putados pudes~em em sua casa escrever cad~:1·nos 
de papel par1l os vít· uqui lêr, no que se g!lstaria 
immenso tempo. 

E' mu.í liberal; mas é m11.ito inconvenicnle, 
eis porque vvto contra essa emenda. 

Depois do díscutídtl a materia das emendns, o 
postas :\ votação furão. npprovaflas as dos. Srs. 
Li no Coutinho, Paula e Souza e Ferreira Fr•mca; 
ficando approvadn igualmente o parecer salva· a 
reda~ção. Tamb~n1 se venceu qua estas o outras 
mnterias vencidas que respei~iio no rPgimento se 
reuuzisscm a artigos pnra serem impressos . e 
dbtribuidos pelos Srs. deputados. 

P&ssou·se a ler o seguinte parecer de commissão, 
adiado em 21 do corrente: 

u A commissiio de guerra examinou o officio 
do ministro e S•lCl'etario de estado dos. negocias 
da guerra datado de.l7 do corrente, que serve 
de resposta ao .que por ordem desta augusta 
camara lhe fôra remettído no .dia 13 precedente, 
n respeito do assentamento de praça de tres 
filhos menores do tenente coronel .L''rancisco 
Jus.} Martins, enca1·regado da policia da província 
de Pernambuco. 

" A commissiio achando pela cópia da porta1·ín 
de !J d•• Ma1·ço proximo passado qne >em coberta 
pelo officio do ministro, \'erillcada a noticia .que 
t'oi communicada a esta camarn . por um Sr. 
deputado. sobre o referido a~sentamento de praça, 
te111 a honra de expôr ã mesma augu~ta camnra 
que o procedim~uto do niinistro é opposto a todas 
us leis que tlxiio e detenuíniio ns Idades dod 
índívioJuos qu~ alíst1lo voluntariamente no exercito 
ou pal'l\ olle s1io rPcrutados. 

" A 1• · e rnnis untígn lei de recrutamento rc· 
gulnr quo se acha em vigor ó n do 10 ele Dezembro 
de lú7U, cujo ~(lo declara quo os nlistlldos ni\o 
tenhiio lllt'nor idade. 

" A 2• lei que appareceu foi n de 29 de Agosto 
de W45, cujo.~ .4:3 permittia o alistamento de 
homeus de 1G annos de idade. 

n A 3• lei é a de 20 do Fevereiro de 1708, 
cujo cap. 109 referindo-so ã dispo~içiio da lei 
antecedente prohíbo o alistamento de pessoas 
que niio tenhão a idade competente (16 ·annos), 
e que não pos~ão entrar immedíatamente em ser~ 
viço effectivo. 

'' A 4• é a provisão do conselho ultramarino 
dataà,, de 5 de Novembro de 1728, e p1·ivatíva .ao 
Bl'azil, a qual declara que poderáõ ser .admittidos 
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voluntarir.s do 1·i nnnos do iclrvln, se tivQrem 
P.Statura. e robustez proprin. para o .sorvit;o 
militar. 

u A õa é o alvará de 1(i do Março da 1757, que 
exigia lú unnosde idade naquelle~ <.[Ue pretendi:io 
as~enta1• praça de cadetes em t1naf:Hquer •u·mas. 

11 A. u• ó " · novo reg!llamentc.> do infantaria, 
cujo cap. 15 ~· lo exige a idade de 18 annos nos 
individuClS quo f•••·em recrutados. para nqur.lla 
nrma. Este regulamento é datad•J do lS de Fe
Yereiro de 1763. 

u A 7i ó o novo. regulamento de cavallarin,. 
datado de 24 d~ Ago~to çle.l76-1 que no seu C'lp. 1::. 
fixa em 2·1 annos a mínima íd.a:le dos cnvalleiros 
rec•·utado~. 

" A S•tlnalmente, é o decl'eto de 10 de Julho 
de 1822, que d!ltermina a idade ele 18 nnnos como 
a mínima nn nli~tameutt> ·dos recrutados para o 
exercito do imperio. 

11 Além dt)Stt\ legi:;luçÜL), quo tem vignr no Brazil, 
appareceriio no tempo em qull se achav;l uni·lr, 
a. Portugal algn nR · nlvnrfts e purtarit&s da J'l•g••ll<:ia 
dnqu,.Jl., r"1110 ern te!!lp' crHit:o, IJ!~an•to 1 uução 
est•va a brnç .. s coutra um harhar•• inva!:lor; e 
tanto nos ditos alvará~. como nas . portarias se 
fix 1 a ida•.le de lB a unos com., a mínima para as 
praçnR flUB sa alistii,, n•• !!X .. rr.!tl). 

cc De tudas as leis acima ap•mta•Jns é a provisíic> 
de 5 do Nov .. mbro dH 172,:; que fixa u i1ladd 
mínima dos soldn•los vohxntar10s; a sabP.r: B · 
annos; e o alvará de lü dtJ l\:Iat·ço de 1757, que 
determina a. de li'> anpos para aqudles qu•J 
desejiio servir coa:u cadt!tes. Ora, os tres tflhos 
menores elo tenente-coronel M:artin;; niin Stl ach:io 
nas círcurustnncias. exigidas por esta legi~l!l!;ãn, 
quer sejtlo simplices s~>ldados, quer se .reconheçiio 
cadetes ; e por. isso mesmo não devião ser alis
tados em nenhum C<)rpo militar. 

te A clnu~ula determinada pelo ministro da guP.rra 
sobrA as vantagens destes tres menOL'es de ser 
na conformidade dus leis, isto é,-:- ncnhumas,
mostra que o aviso foi odoso· sem .. comtudo 
deixar do :;er ille~ul, ou que ft>i extorquhlo do 
governo .para. o illudirern em temp.o opportuuo ;_ 
e neste caso o minbt•·o não foi 'prevhlent.J nem 
atilado. Se os nwnores nno p~1dom tm· vanta~ens 
que c•msistcm ~rn vencimento de. temp,,, soldo e 
rações de 6tupo, o fardamentos ; e se elles etTe
ctivamento não servirem como exigem o c 1pitulo 109 
elo r1>~imcnto de 1708, e a. provr:>ão tle õ Je 
Novembro de 18;!8, dnvem ser considerados como 
paizanos, c síio · tres prnças imaginarias que 
obstiin á entrada de outm:o tantas qurJ devenio 
estar completas o activ,mtoute empregadas. So a 
portaria do ministro tendia a permitth· nos .trus 
menor·es u u~o dos nuiformos milita1·o~;-iHso 
mesmo era illegnl c•·,mo oppu~to r1 ~xprcssa de, 
terminação do alv11:·á. de 20 d<J Outubro 1le 17G3 
que manda. punir cnm severas pena!< aquctles qutl 
sem :~&rem milita1·es, usiio do uniformes e insi· 
gnins correspond.mtes ou privativas ás pessoas 
quo servem no exercito o at·mada. 

«.A commissito reconhece qu~ durnnte o antigo 
systema do governo de Pürtugul o rio Bruzil, o 
amda depois do juramento da constituiçiio, têm 
sido alistados .muitos menores nos corpos militares 
de mar e terra, e a maior parte delles cum as 
vnntngens. que só . competem às praças actual· 
mente empregndns. 

c< Estes abu~os do tempo presente, nssim como 
os que .se praticárüo nos tempos passados, sempre 
fol'iio p1·ejudiciaes ao thesouro publico e ao ser
viço e disciplina dus ·tropas; .. as leis não os 
tolerão, nem os ministros respon~11Ve1s pet·ante 
ellns devem seguir exemplos fnndados em um 
systema de aclmini~trdção absolutamente contra
rio .áquelle que a cl)n:>tituição prescreve. 

<c A commissiio portanto é de parec~r qne se 
declare no' ministro da guerra que ·_os 'assent,l· 
mantos das praças dos tres filhos menores do 

TOMO 1' 

t~nonte·crironel José Martins, e de todnR os out,1·os 
quo se acharem nru identicrts c!rcllmstan•:iat~, quer 
percebendo as vantageM rcl•1tiva~ á~ suas praças, 
quer com t& unica esperança de futuroFJ VP.nci· 
mentos o accr,ssos, si'io C()ntrarios ·á .legislação 
actual, que fixa e determina: as mínimas idadl's 
que devem ter o~ volu11tarios que se alistiio no 
exercito cum praça de simples soldados, ou,qu•J 
pretendem ser reconhecidos cadetes em qu11esquer 
armas; e q1ze o g•)Verno conseguintement•J cum
pl'irá a:'l lllis mrmdanrlo-lho~ dM baixa. 

11 Pn•;o da camara do.~ rleputados, 19 de ~aio 
ele 1830.- R. J. da Cw11ha Mattos . .- viei7'a 
Souto. -Pinto Pei:coto." 

Toman1lo a · palavra disso 

O Sr. Cun.tHJ. Matto'5:- Sr• presidente, 
corwr doi:> illu.stre;, deputados pedir:io a palavrn 
para ~e oppót·orn a este parecer. d>l commis~ão, 
e cmtunclo q11e t:liiJil o tizerão ou para emendarem 
a formalidade do mesmo parecer ou parn tratarem 
du sua mattJria; em qualquet· dos ca;os, Sr. pro· 
l'idente, seria co11veniente que os illustres depu-, 
tndos Sfl achassem presentes, ::>Orque tulvez elles 
npreseutem ulgumn disposíçiio legislativa ignl)radl\ 
p~la commissrlo. Ella reconhecu que têm havido 
mu1tas resoluções de consulta f[ue nunca furão 
impre~sas; e póde muito bem acontecer q11e 
exista alguma que não seja conhecida pela com· 
missão. 

Sr. preshlcnte, ea tl)nho a collecç:io completa 
da le::;islaçiio 1nilitar, e niio encontrei nenhuma 
'lei fllle d1spense na idade estabel<:!cida para aquti~les 
'JUO assc11tiio praça no exercito. Portanto, requeiro· 
o adiarnemo desta. dh!CUSião ·até que appareça 
nlgnm dos SI'"· deputados que se oppuzerão, talvez 
elles saibào de alguma lei quu eu ignore,. a res· 
poitn da idade das pessoas. que assentão praça. 

Sendo apoiado o adiamento, entro11 em diii· 
cuss:io. 

O Sr; Llno CoutlnlJ.r>:- Opponho-me ao 
adiamento. Diz-se que fa!tão dois Sr:!. depntados 
na camam; um creio que é ministro dd estado, 
e .anda sempre occupado em seus ncgocios minis· 
terine,;; o óuti\J é o St•. deputado Cavalcanti. 
01'11, Sr. presidente, porque um Sr. deputado 
podia a palavra e não appareceu agora, luwernos 
de adiar ll,te ne~tocio ·? Se ha alguma cousa 1]110 
dizer sobre o parecer, n:lo c~uio aqui tuuto:~ 
senhores'? Ainda que haja algnma .consult.a d•J 
snpromo tribunal militar, ó nuti·constitucional, 
ello não póde logislnr, pois sú ó por·mittado lc· 
gislar ao poder legislativo) o a mai~ ningllom ; 
tutlo <> quu houver ó nullo, irrito o illugnl. Op· 
ponho-me ao adin?tc:nt•). 

o Sr. Cuntu1. l\lLlttnN.:- S1•, p1'1lKI<lonl1', 
pedi o adlnruent•1 porquo untoudl que tulvc:z uppn· 
recessnm ulgunlllS i·Jún>~: porúm decluro qne tenho 
folhoadl) a lügislnçü.n militai', a nind!l nilo ochc:i 
nndr1 a tal t•espcito. Sr. prcsidtmtc, ou podorill 
dizo1· mnitn consn, poderia c•)ntnr rnllitus cnsM ; 
eu jt\ vi, $r, pro:~idonte, um mn•·.eahnl que morre11 
com setenta. o oito h!IUOS dt1 p1·uc;:a, tendo de 
idade setouta c d,J\s, 

o Sr. Augusto X.uvlor: - p,,ru que nd· 
mittir um n•linrncmto só porque Í11lta um ou outl'il 
S1·. deputfldo ? Set·ia abl'i&·. po1·tn fL·a11cn. paN 
abusos? Nl'io est:io aqui tantos St·. Jrputados? 
Ha de fica1· pnralysada n decisiio do,t • cnmal'IL 
sobro um negocio • embora· não seja urgente, 
uma. vez qua so entrou na ordem do dia li ovo 
tratar·se delle, e po1· i~so voto c•Jntra o adin· 
lnlH,tO. 

O Sa. Rr;:zE:;oE QXpendeu mais nlgurna;; razões 
contra o adinmt'nto, e post,; â VQtação n\\o f<~i 
approvado. 

Prnseguindo-so na lliscussão do parecer, ped~l) 
a palavra 
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o Sr. Lui:r. Cavnlca~ti:~D•lVO info:.~••nnr 

á camarn que cu vi llfl muitfJs ann"s IIIOIL •lill · 
posi•;iio, n:"w me lemb•·a. ·'!! e~a nlvará _· .. u l(IIC 
era, nutorisando ao caj,Jtuo-gelwt·al de Pert~am
buco a asSMJtar praça a •ws menores, r. auto· 
risnndo a :~ssentar prnça dalli em diant.J, cuso 
scns pais o pedissem. . 

Acho melhor 'w recommontle est•J _ nngncao no 
m:nistro o ur.o, dizca·m .. s que se manolr: dar baixa, 
porqnc os podered s::,., itfdcpcnd~nto•s. ü rccnm
lllOndat' é co"tllllltl nt~tn ca•nflm; llHll'l mnndnr dar 
bniX1L será muito impnmtivo, e podct•á o g"vcrno 
rcrlponclcr com mnis ·rortitliio. 

O Sn. Cu:m,\ MA·r:ros:-Di!sejo qn8 o noba·o 
dcput11Óo ~·o diga: e:sta c::>.rtu regia .de q11e 
data é? 

O Srr. Lurz CAVAT.,;,\XTI:- Ella foi dada para 
meus inn:'ios t!m l::i07. 

O St•. Puuli•~o do Albtlquorqnc : ..
Sr. p•·es1tl•ml•J, tem-sr. • dado · dtJrnnsiada impot'· 
tancm a tun ohjllctol qur: pn~r;<J imp 1rtn: o Sr. dcptt· 
tado l'oJquct·cu tpw Ror po:dissfl ao governo o dcocroto 
llll portaria pda '!Ual ;;r; t10h:1 mi!ndndoJ ll.i!S~nt:u· 
praça. a c::;Lcs menores: n ;"io S•) lhe.-; 1nandou 
ussentnr pt•nt;a, :;enil•> co:-r• :1 l:lausala •lr. não 
terem vunci:ncntos, c po:· conseguinte niio havia 
nenhum 111Eil nC:'te cxpl)olicuti: · 

'l'crn :sido um uso antiqui~sirno elo ·:::overno 
concr>der flêo"JUena:; rc:::alias :1 oJstes hom en:1 qtto: 
pedem par:\ SAllS filho-; o hnbilitarem-~c pam a 
pro!is~fto mtlitar; e·. no A'tl\'ü rnO está concc•ler 
a posse rloJstol direito, como já dis-<e ha longo 
ten100. Etl dil'tlÍ o qun o<C o~ut,rnd•r oln.sta ·pr•ltÍt::L: 
assóutnr pr•tça a I!Ste:> menore,;, é a\istal·Of! para 
servirem conf•lrme a · lei; o qttaudo elles tem 
'\'Quciment·.•,;, é qunndo contiio ;;na nnti:::uidaol~. 
Disse um Sr. drpntado que cunl!P.cia um bi'Í· 
gacldl'•l qllil ll101'l't:U . Ct/111 72 lliiiii)S, . t!UA tinha 
servido 7ô; cu tambem ouvi jiLt'ciutar esta hist•JI'Ja . 
mtlS, senhorr:s, i~to s:io hist•rl'iil~, •.: cada um pó :le 
conttlr as ottln qnizer. 

N t!nhnm uHü resulta de ~nmHlhuntr1 pratica, 
qu~ n 1!!•2U Vo:'l' só ú 'rirliculn: P. .cumpre· ha\'tir 
uma lllo!·li .l<t !.·~islnth·n <(ll d :à.:ab•: ••stll n,;r); tool:l\'ia 
nàr1 fiO;O;~O C•) :JCI't.'"rnn.r·rnr:-! 'Jt:.: s~~ qur!in~ pt! r .~undiF 
ser cnutr:t a li! i o a C•1 nstítttit;;tO R· :j~ito o . parrrcér 
da cou_nnis-:1o t~ uii•J ~t · ':-tl•~JH · ·~ ,., ·· ao~ ... u tf3nlp_. • 
com eon,;;~.; do! t;\o P••ncr• r:•rllSicl,:ra•;;iO; Pll"St::llloJS 
a uegoci.,:.:; 1.!1; iatcr···sse g·~rttL 

O Sr. Ctlll.ll.l :\In L:.(,,.:- St•, pr•!:\Ítlllntr•/ 
A - ·~1) 11\llli-;;:1u ol·: f:llt'l'tt\ 11 (10 . t~Vt_! ' culp >L do.! Ih~ 
hav•·l' o:St;~ Cfll.:J.:.I.I'a l'•lln•'Lti,(o O a~.J...J....wioÍ•ll'O 
ua ~·\erra, p;;ra tlar " :>cn 11arccer 1~ rr.speito 
dos ti·c:; lllt!UOl't:" · de . ljUe :iC ll'lll11. A; <:oJIOIIIIS:ltlO 
P.Xpúz n sn:l opinn'io pot'tJitC :\ !!11>11 om lh'•l ordonotll, 
Ellu n:lo tem :tl•i ao Jia tlr, h11jc at.ucrtdo .nomhum 
abtt$0. dt~ ntltníni~lr:ll;:ill, mas lm olo: fu:wl·o todas 
ns vezes que f.:it• no,.:~ssario . 

Ma:>, Sr. r•·esidtmte. coo mo ó · possivol que um . 
Sr. deputado tiio distincto, 1una pe:>:>vn tão e~re
gin, sust11ntd nesta cnsa idéns que v:'ío de encontro 
n legislnçiio, · e n diseiplína militar? (.Apoiado.) 
Diz o illnstt·e deputado ·que niio é -cousn impor· 
tante_ o assentamento de praça d.e trcs menolroJ:> 
110 corpo d~\ policia! Oh, . S•·· presidente! Não 
é de impürtnncia o trnnSRI'o:"dir as I .. is e fazer 
nrjuillor que <:lias fnrmalutoutc · Vo•d1iu !N1i.o é C•tllS ·• 
importante o assentar pr ''ia a tl' t!S tuenor'"s e:n 
nm corpo quo sem prol de\' I! n,;ta•· con.pltltn, orga
Tlisndo de .ltomen~ 1·obnst .. s. Se o· ste a~se1tÚ11n~ntoi 
de praça tive,;se lugar em outro cfJrpo que ot·di~ 
nariatuentc ·. niio est .. ju ou deva estar c .. mpl.,tu, 
mais alguma <lescul1m tt::rin, po:>to q•t~ nãn dei· 
xasse de ser illr.gal; mas asséntar praça a lll •· n .• res 
em um r.orpo e111 o.( li~ se ·re• .JU~rem llomAns mu1to 
activos, é o maio•· d1sparate que se póde imagini1r. 
Que diz o aYiso? Ordena que .se a:asente proçn 
no corpo da policia n tres menores sem vencimento 

da vantagens? Estl!s tres menores nlio ficüo 
~ol.Jndo~ '? Pit::io: podem antr.~r outt·os homens 
nas praçrts quo ella~ occupüo '! Nüo: portanto 
os llletlOI'•Js assim alistado:! ntin podendo fazer 
servir;o, stio reputado~ como praças inuLeís, sem 
co•n tud•t ~starcm vngas. 

E11, St·. presidtlnte, j{l estou cheio ele cabellos 
hrat~cos; sei corno em muitas cít·cumstancias 
ítl.-.n Líca11 com as tas se · t•Jm abusado da coudes· 
Ct!nd.mcia ou dt~ boa fé dos ministros que cun
Crttlerrio s•mrullmntos avisos, dispansttndo em leis 
ljll •l ot gov•rwo n(io tem rlit·oittJ de violar·. O 
ministro da g11erra praticou um abuso de poder 
eX(Jedindo 11quelle aví150 contrario fls leis. $e elle 
nri,,. llbser·vtu· as ot·clenf! que ainda nos re~em; 
se· ~11.; não &c:;:u:L· r~ ri~ca as disposi•iÕes admi~ 
ni!!trnLiva~ e disciplinares d!l eJC.•JI'Citv, tlcará tudo 
em desordem. 

Eu llltJ:itt·o, Sr. presidente, a maneira de illudir 
o aviso do mí .. istro apuzar das !Jalavrae- sem 
v:mtagens:- o pai dos meninos daqui · a um ·. ou 
dotts nonos ch .. ma-•1!1 para serviram como suas 
ordomança-;, e a estfl titulo manda,lhes abonar 
os vendmento . .:; como se .estivP&scm em a•:tividade: 
com•1· est•J pr<lclldimento . só prejudica _n fazenda 
na<:ional, é tlisf>troiado pelo> presi lente, pelo . com
mandllntfl das arrna>~ dtl provinch, que talvez 
nisso mio l'<lpnrem nu não CJUeirão reparar, e 
pnt·. osttl modo ''" meninos, apeznr da sua tenm 

·idade, entraráõ a vencer . sold .. ; fardas, e o peior 
é Qlt~ tambcrn venccráõ tempo. 

Estes casos, Sr. prt!Sidente, niio são . novos, 
eu tenho! conhecio:l•l mniti)S · menores no serviÇo 
e com torl,•s os vencimentos: um turbilhiio delles 
p.1oleria eu . a•JUÍ apontar; alguns nesta •nesma 
curte. Eu conheci urn mare~hal de carnp<l que 
fall~cendtJ de 72 anno:'l de idade tinha 80 dA 
servic,:·•; de tuJo istol houve . tanto em Portugnl 
como no .Brazil, e nà·l apresento muitos ex.,mplos 
para n:"itJ tomm· tempo á . camara · · 

O .Sr. d•lputado diz que os ministros estavão 
na p .. a:;e de C(>nced.Jrem e;;tàs dispensas 1 Não 
o nego: sei que assim . aconteceu, ma:; tambem 
o Sr. deputadu n;i.n . ignora •1ue em outro tempo 
o~ motu\rcha:> do Brazil est1.w110 de posse de fazer 
.leis e_ tle revogar leis, lll•LS . tanto . que se jurou 
a constitniçrlo, ac·tbou-se t:JSSe direito, acabou essa 
possa. ·. (,1pniados. ) Ora; se Isto acontece a res
p i!ito da mni:; alta aut .. ridnde politica·do impcrio, 
cotuo hi"io de os conunandantes dos corpos .ou da:~ 
ar.nns, os pt•esidentos e os ministros terem a pre
rogativa qt:e jt\ niio compete ao pt·oprio mo· 
narchn? 
D~:ie mnis .o illu~tl:e deput·1do, refot·çando o 

Reu nrgumento, 9.ue quando na11ceu jú tinha praçn.!l 
I;so p1•ova 1\ ~ulrtl<!Z . dos meus argumentos contra 
os a.bu~uN do govAL'no a re;peitll · da . legislaçiio 
milit~r. Sam t•nzat· {, CJUostll.o as leis geraes 
eles do l:i7 L :(.t.\ á de 172:1 pri vnti v a · ao llrazil, 
a cnrnmis.!!ti<l most.·ou •!Utl . rulo se póde assentar 
pt'llC tl 11 \'•Jlnntnrios monore~ de .H annos, no caso 
!.In t~ t·em rol>u~te?. pa1·a entrarem logo em serviço. 
li;:itn lei ut! 172d que, como disse. é privativa ao 

· Bt·azil, nunt:!l 11. vi llR ·sua integra, mas o illustre 
dcpuLado encontral·a·ha apontada·no indico militar 
do m.arech~l A.lve.; l3ranco, e no índice . chro
:~ol•lgic., de Jot'io Ptldro ltibeiro. O Sr. deiJutado 
sabe que antigamente ns leis peculiares no Brazil 
r11ras vezes se im pri 111ião ern Portugal. · 

Tambern .disse o Sr. deputado que o parecer 
é uspero, se .o acha grosseiru tlõ-lh~ melhor po: 
lido, · faça-o m!lis d ·oce, maio> brando, mais macio, 
mais suave, fic11ndo todavit1 certo que, :;eja qual 
fór a co n liguraç;'io •1o purecer da commissão, o 
Sr. dt!put .. dn mio poderâ mo~trar que o ministro 
deixo , u dr. fazer um !\taotU(:, e de pt·aticar uma 
VIolação das leis, ( Ap()jados .) · 

D•sse. mais o Sr. dep~tf,\QO que niio IJ~er~ce con· 
sideração . alguma o andar de cas!!.ct(ou aqqar de 
fnrdal · Out1·o engnno do · Sr. deputado. H!\ muita 
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differença entre andar de farda El nndnr de ca!lnca: 
com esta póde andar todo o mundo, c com 
nqttellfl: só úS milit.nros : as leis prohibr•m debnixrJ 
do mu1. sovorns penas o uso dos iwif .. nnns mi
litares n quem não serve no exerr:ito. O uniforme 
Ó, Um dislmcti VO dn honra, O n:io se póde con~ 
RUlet·nr corno vastido ordilsario das pessoas de 
todas. as classes, assim como os vestidos dos 
magistrados niin podem. Srlr usados por pessoaa 
estranhas áquella !\!asso do cidadiios. 

'J.'ambem o Sr. deputado fnllou em libré, con
fundindO·IL com o uniforme militar. A palavra 
libré tem uma si~nificação rcstricta aos criados 
de servir. Os milit:1rrls usão de uniform•Js, e não 
t?lerari1i0 (jUO 1\ !lUa farda so puzesse. a par da 
l1bré. O Sr. deputado sabe talve~ o quanto foi 
sensível ao exercito. do Portugal o decreto da 
senhora rainba D. Maria. I, quando ordenou 
que os. laços dos chapr!US e o,.; fiadoreR d••s C8· 
padas tlvessen1 novas cõres. A palavra libré chncou 
n torla a tropa por se diier no decreto-que queria 
ho1wa1· os mílita1•es, concer1enclo-lhes o uso do laço 
de c61•es a.:ul e ve,·mellto que e1•ao as da sua libré.-
0 dugue. I)'larechal g.,neral foi ao pnço mostrar 
110 pnnCJpe regente o desgosto da trop•l ; P. hou
verno alguns diss••hores a respeito de officia~s 
que por muito temp.• não quize•·iil' fazer u;;:o 
claqudles laços, pelo unico principio de ,;erem as 
cõres denominndns como libré dn casa real. Sr. 
presidente, a palavra libra no dia de hoje. cos
tuma applicar·se ao$ vestidos dos c:riados de 
cnvalllll'lr;a e outroa, e de modo ·nenhum aos 
uniformes militares, 

Eu; Sr: ííre-sideiitc, bem desejaria que a nossa 
tropa imitasse a l't)Speito dos en(ants de t1·oupe. 
Em cada companhia ha dois rapazes .com ~ste 
nome, o~ q'Uaes tem vencim!lntos do soldados. 
Verdade é que se entt·e uó;; l"xistisse uma tal 
c.lisposi.;ão, em v e~ do bendlein d,s . en(ant.~ de 
troupe recahir em filhos do soldados hen•:meritos, 
aproveitar-sc-iiio !lelles oii . filhos dos ollicine~ 
generaes ou · out•·os de grandes patPntes. Quando 
IIÓ:i tivermos melhor legislação snilit••l', eu ~pre
seutarei a idéa des,.;a instituiç1io, .po1• S"l' justo 
que os filhos d.os militares benemeritos sig•io a 
carreira de seus pais, que é a carreira da virtude 
o a da honra dos defensores da patrin. Eu não 
sei,. Sr. presidente, cumo se ha de tolerar quo 
em opposiçiio ás lt.is acluaes andem po•· essas 
ruas muitos menino" feito bonecos vestid(•S .de 
uniformes militares ! I:>so não :o;erve de n 1da para 
ellr.s, mas é. p1·ejudicial ao publico que observa 

c·Umll tran:;greSMti•J das leis, -
_Accr~scentou o Sr. deputado que a constituição 

nno d1z em nenhum dos se11s artigos que o 
ministro da guen·a niio possa mandu1· asscntnr 
praça a menorns; mas 011 perguntarei ao illustl'tl 
deputado, qual é o arti<ro dn consti[uiciio em quo 
se determi11a que os m'lnistros não cumprão as 
lei!!'! Sr. presidente, o assentamento de prnç•l 
dos tres menores é illegal. N•mllum homem pódo 
ser alistado no exercito como voluntario sum ter 
pêlo menos 14 annos de idade, e os l'dcl·ntados 
sem terem 18. Na marinha é que se permitte 
aos .aspirantes e guardas-marinha , o entrnl'llm 
no. serviço em ida,Je ·de 12 annos, como eu me
lhor mostrarei quando tratarmos do orçamento 
das despezas navaes. 

O Sr. Ferreira FranQa:-Sr. presidente, 
e se estes meninos depois de estarem em idade 
em que possão dispôr de si, nilo quizerem · StJr 
soldados? . E_ pergunto, um pai póda dispól" dos 
bens dos filhos? Não. Se o pai não pó I e dispór 
do que é dos filhos, cumti poderá dispõr .da 
pessoa do fllh.o? Não ha duvida que é tyl'rlnni!:, 
e· neste sentido lance-se. os olhos sobre esta 
objecto. em essencia, e ver-se-ha que até antes 
do tempo liiO faz do filho escravo; portanto fóra 
com tal abuso: o n!li não pódc dispór da 

11orte do filho, e semelhante pratica é oriunda 
do H tempos absolutos. 

Dudn a hora, prororton-se a sessiio ató á con· 
clus:io d" negocio ptHHl.,ntr~. 

OS''' Puula o Sono~.•~:- Eu direi só que 
voto pA!(J pni'üC(Jl' ela cornrnissfio S11lva a reduc· 
cüo. Eu niio ""tendo de leis rnilitan•s, rnas con· 
formo-rnrJ com o p>treeor da cnrnmbti:io; e tumhem 
muito pur,o mo !'!!Zo:m ns r"tleli:Ões do Sr. F•<l'• 
riJira Pnmrirl, que renlrnr.nto ;;:ío sufficir.ntes.- Pã
rece que o rni:•istro ir{nornva 11 ·~xistonr:ia ilosta 
lei, e obrrm sem rr11í. fé; lliS p .. rqtw app1•nvn o 
pnr:;cer !.la commiss:i. .• , fJ pólio :;•:~· qu•: o ministro 
cutrhecendo a exi~ten,:l:l d11 lrJi, mandll dur huixa 
a estes n"m"rr.s; tl sr; n 111'in fizer não cumpro 
a loi. Nãn llie •leVPI.liO~ tarnh"m IIIRIHlilr dizer 
qno .niio cumprio :L. lei: r,brnmos dfl outra n1:t· 
neirn, istu é, approvanrln·l:lCl o par,.Ct!r rndigirlo 
pot• outro rno•lo. Cl'F!io que tí r,•·atir:a mundtll'·SO 
a(J . ministro um ~xtmcto r.lo parecer dl\ com
rni~siío '? 

O Sn. S!•:Ca~:TARIO BIUT•) :-A pratica ó mnu
dar-so dar pnrttl unicamento da dclibernç:io da 
camnra. 

o Slt' .. v .. sc.onc(',llO!;:-Pt·imcírnmente fill
larr<i pela ordem. Q11o embarar;o ·.h a em se não 
patentear n•"JS offici"s didgidos · ar) governo . as 
razÕ•Js qurJ tAve a camara pam toma1· a sua 
dHlibernt;lio? Nenhum, e nem é oontra o pmti· 
cado rwsttt camara. LemlJrAmo-nos da recom
menr:lar,ii•) qu•J :::c fez ao governo para so não 
atlmitth· como lente do curso jurídico a um 
certo indivilluo, e.esla pratica ó muito salutar, 
quanrJ,, se lrata de jaz~r ___ recommendações ao 
gnvemo, convém que ·elliF1i<'liie scie:1te das .m· 
zões que teve . a·· camara para adoptar esta ou 
nquella r~soluçtio, e o qttll é que se faz agora·? 
H.ecommcnda·se a .. governo que observe a !Ai, o 
qnn lei? 'l'al " tal disposir;iio do corpo legisla
tivo; ·o o que envolve esta recommondru;ão? 
Envolve, se· vós não obstli'Vardes a loi, a ca
mura tratará da vossa aecnsaçii11. 

NHm se diga q•1e a discu~s:w é publica e que 
elle terá conheci"'"nt" das l'üZÕCS que . t&vo a. 
camara para deliberar desta ou daqu•:lla maneira; 
pnrque ns nos~•>a dial'ios and:lo litruzndissimos, e 
n:io sei que máo fad•• t~m pllr~rguido os nosso,.; 
rliarios que s~mp1·e andti." atruzados. Quanto i'L 
m!Lt•;ria, já se tem mostrado qull niio h a 11:!1 alguma 
que apoi•l O procedtll\t!lltO do ministro ; mas. O 
S•·· deputado Luiz Ca\•alcan.ti citou uma dispo
siçiio_qJJ.a_foi pnra_o. __ pm.vincia .,do . Pernambuco, 
que nii11 é o qu11 Lratamn>~, porque aqnella dis
posição diz que ó parn assentar p1·nçn a monoros 
pnm. applicarern-se nos ostud<•R, e ~sta não diz 
!SSoJ; por cons·~guinlo nilu 11sta comprehendiria 
na rlisposi~JÜO lcgisluti\'ll que cit!lu o illustre de· 
Plltado. . . 

Quanto no pa1·ecor dn comnli;silo, não sei se 
ello al.lrungo. tor.las us p••ovincias, pois que na' 
minlla provmcia tem-:;e d"miciliado o patronato, 
e po~· lá exiSll'lll muitas cousas dessa nntut•t:za, 
pot· isso qu••rin que o parece1· abrangesse todas 

)!.$ províncias. 
O Sn. Cox1u 1\L\TTos:-Abrangé. 
O Sn. VAscoNcr.;LLos:-Então estou satisfeito. 
o S.:-. Lino Cou1:.inho:-Sr. p1•esidente, 

emquanto â. ordem de se enviarem na intimação 
ao ministro as r~tzÕtls qutl houveritu part• astiim 
se dectdir ·. não é cnusa novtl; aqui já têm ha· 
vic.lo .. xempl11s destn ntllUrezll, o nesta parte 
concordo com o Sr. Va;;concell•JS. Emquanto ao 
parece1·, eu o approvo com a mod•ficação que 
propõz o Sr. Luiz .Cavalcanti, .porque de facto 
o cu•·pt) J,•gisli-ltivo é P'~la constituiçii.•; s~parndo 
da ildministrnção que pertence ao governo, e 
deve-se tiÓ recommendar ao. govemo que haja da 
cn1nprir a lui. 
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Disse·S~ aqui quo So) dove aclmittir o. parer.P.r 

ela comrntssiiol sal v.t a 1'•3clt1CÇ;io, pvis qrw ~sta. 
llli.IS capacitados quo o ministro n;i .. o1hrn11 tlu r·nso 
pensado ou <IE1 mú. f~ 11111::1 sim por i:;r .. ornt· a ld. 

Ett n1io sei, ::it·. prcsident.••, S•t. um miuistt•o 
iguoraute. por bso Sol :~alva? E' v~r<lad•t (JIIO c:tt 
smnpl'e julgnrci mais sutwumtmtr. arptOilas pes
soas qu!l mio> obrarem do caso pcnF>rHIO ; n pcrt' 
consegninto con~ordu com n opiniãrl dn illustre 
deputado, visto quo- ohrvn do boa fé, c se r.liga 
haja de cumprh· a lei, pot·quc ntilsrno do sim 
der:relo se conhucc qun . .:.:llo ignot·ava esta lei. 

Eu escuso mostrar Sr. presíúonte, quu é um 
ahsurdo, o qno cansa hot'foll' vor a~~ontar praçr, 
a um ente que :tinda ilStá na massa do porvir. 
Um nobre r:m~dot· difse que i11t0. uii.•> vnlin co usa 
al~uma, e que nfto cstivc5scmos tolllanrlo o 
tempo quando ternos t:mtas crwsus a fazer; 
10as isto ;;ó é bom de dizct·, St·. pt·esídtmtc, 
porque estes senhores quo t<>clo.; os dias no:; 
prégiio esttl sermão, são os pl'imeiros qne nos 
roultão o tt!mpo c0m superfluidarles e com objccto:> 
:;em interassu. 

Julgand•>·Sa 11. matcria suffictentementc discu
tida, f.:H approvado •> parecer salva a re<.lac<;iio. 

O Sa •. PnE:StPEXTE deu para ordem dQ dia: 1.• 
Parec.:er da commiss:-Lo •le constituição, sobre o 
modo de discntir as propostas dos ccnsclbos ge 
rnes de província ... .2.0 PartlcP.t' da com missão de 
poderes ácet·ca dos Srs. Clemente Pel'BÍI'fl e Oli· 
veira Alvares. 3.• Continnaçiio oJa :l• discnss:'i0 
do projecto n. 87. J,q Diseas.-iio da l'<lsoluçiio 
n. 1, que faz . publicas as ~essões das rehtr;Õils, 
com as emendas do Sr. l\1aia. {>.q Parccut· da 
com missão de constituição. s. ·bre a snspensào elos 
garantias na província . do c~ar:\. 

Levantou-se a se:lsão ás dua:; horas e meia. 

Sessão em ~8 de Maio 

l'Rl!ISIDE~CIA. DO SR. COS',!.'A. CA.P.VALUO 

Depois das 10 horas, f!lzendo-se a chamada, 
acharão-se presentes 77 Srs. deputados, faltando 
com pnrticipn•;ii.l os 8rs. Candidll. de D,.ou,; c 
OrnP.Ilas, e sem ella os St·s. R1pti~ta Pcreil'a, 
Soares da R•Jchn, Ledo e Monteiro de B ll'ros. 

O Sa. Pa~stDKXTI!: declaHlU >iberta a se.:sào1, 
e lid<l a ucta •la nnt~cedente pel~t.....secretario 
Souto foi ••pprovada. 

O Sn. SECRETARIO ?.LI.RCELLlXO DE BniTo passou 
a. d•1r conta do expudiente: 

Tres officios do ministro de estado dos no· 
:;ocios do i:11pel'io. 

O pl'imeiro, participa11do ter-so expedido or..iem 
prua ser novamente publicado nn Dia.l'io Flu· 
<ilÍflll'tlSB a re~posta da camnra ü falla do throno 
..:•lru escrupulosa fidelidade e precisa dedarnção 
do erro que dt't causa a c~sa impressllo.-Ficou 
l'l cmnam i11teirada. 

Segundo, participando não ·existirem na sua 
:o;P.cretaria do estaao as acta~ da. acclamaçüo da 
inJependencia na provin~;ia ,da Bahiu qu~ lhe 
tL.hão sido) pedida$ po1· e~ta camru·a.-Foi á SO· 
cn~taria para srJ lho uar d<'lstino. 
T~rceiro, cobrindo um offici,a •lo pt·esidente da 

província de S. Paulo, com tres documentos que 
pede a autorisação para despender co)lll a con· 
servação da estrada da MaLta,. quo ultimamente 
se concluio.-Foi á commiss:io d~ fazenda ue sete 
membro:>, 

O me!Jmo secretario mencionou um11 atr~rta 
quo} fe~ a C$ta camnra o lente José Maria 
Av·:Jllnr Brotéro de um compen.lio do dtroito 
natural.- Foi ro•~ebidn com agrado, e o com
pendio remebtido á. comrnissiio de instrucçiio pu· 
bliea. 

Mais urna ropresont.a1;ão olo daputnrlo eleito 
pela prm•iucia das Alagô;HI Fli)J'ian•> Vieira da 
Costa D,lgn lo Pul'cligito),- Fúi lL CoJtnmis~:io de 
p0dtsres. 

Out.ra rcprc~cmtar;ii" do padl'c Gabl'iel Nunes 
d•> V,ol(oJ, pro>Í~l!SOI' tlrl ((l'olnHnnLícn lntiua da 
CÍ<.lallo diJ Cllynb{L p·Hlind<> liU~mout•> r.lu orde
uado. -Poi á commiss:io de lllStrnc•;ão publica. 

«A c(lrnntis~üo cspccdalnncarregttda do examinar 
n1 !H'Optlstas e l'üpresent:u;ür:s dos conselhos ~ternos 
das pruvineit\S, tomaando na r.levirln cl)nsideraçiio 
varias pt·op:istas 1le. ai;:: uns consdhos, é de pa· 
rdccr <lUO so intfH'innio e rmtrc1m em discussão 
vara obter a. nppro•:açiio .losta nugu.-tot camara 
US sr.guintr>s; Ullla do. Co!rtSt:lho w:ral <111. província 
da }:1 .trllhyh" p~nnittirulo ll<~s l11vra.:Jorr!s e crea
dores de alguns termos, planta1·, colher o crear 
sem IJbl'igao;t'io de cercar as suas lavouras e 
past•>s. 

" Qantro do conselho geral da pr.1vinci~ do· Per
narnlmco ; a pt·irneira creando em Olinda uma 
bibliotheca publica com designaç;in .do lugar, 
numero dos empregados e meios para a compm 
dos livros ; segun;lo appHcando ao melhoram~nto 
dn~ os traJas, aberturas de l)utrus noV!l.S ·. c ú 
con:;tt·ucçi'i.o de p"nte . .;, que não) acharem empre
hcl!dedures na provincia, m~tade dai.lualla .. parte 
das sobra~ das rendas da. província, qu.c pelo 
art. :25 .da lei de 20 de Outubro de 1!:!'23 :;e Liuha 
posto· á disposiçiio do co:1selho do govorno ; ter· 
ceira, extinguindo de direito a congreg•wào dos 
padres de ::;. F.:lippe Nery estabel.e.cida. em Per
uambuco. por St: ach:lr . ex.tio•cta de facto pela 
falta .do numero dos sacet·dotes que detel'!ninão 
os seus estatutos : quarta, reuninJo .debaixo de 
um:t só aJministrac;ão tod:os os btms patrimoniaes 
e autr"s qna~:S•JUiH' rendimentos pertencent!:lS á 
casa de. nusericot·dia do S. Pedru. de Alcantara, 
Nossa S,mlwra do. Paraíso, Jos Lazaros e da 
c.Ls:\ de expostos ex.i't·tuttl,; em .. Pernambuco; \I 
refundmdo em um só . os dous huS!.JittLCS qu& 
existem ua cidao.l~ tio Recife. ·Duas •lo constJlho 
geral da provinc.:ia <las · .. Alngõas; uma. cr .. ando 
as cadoir:;s de l•Jgtca, rheLvJ ica, g~ometria . e 
francez; e out.ra pruhibinrlo os cót'L<::~ d·t ma
deira,; . J., construcçtio u •vai n>~S wattns pe1·ten
c•1nt ,,; · á,; ft·eguPzias de 1\o:ls•• ::;.,nbom uas 
llr .. ttos da Atalaia e de Santa Luzia do Norto. 

cc Sei~ do conselho geral da província de S. Paulo; 
a primeira autorisando a•l governo da pt·uvincia 
a despenJAr IOOSOIJO annuaos em cad 1 uma dus 
vil\as. ut~ ltt~petiniuga, ·Faxina, Ca~tt·o o . Guam
puava, al1111 do estabelecer algnrn genot'<J do 
commercio com os mcii•>S : segundn, aut~11·isaur.lo 
ao mesmo governo u dar por ompt'•!sttmo com 
fiançn idonea, ou hyp•>thtlca a Antonio Teru)nct·iet· 
n (jltantia de :!:uoosuoo ern duas ou tt·es prestações 
annuaes · pc~ra sPr Litstinada á cultm·rt da vinha 
jã cnmeçur.la n" chacam de 1'atnapé : terceira, 
r'<.?gtllaudo as medida:> ern toda ,, ·. pt·ovincia pelo 
par.ll'iio que serve na capitul .i v impel'io; quarta, 
elevando a dotuçrio do. seminario da . Gloria a 
1:200$000 atllHlàt:S; quint•l, .elevando a ;lotação 
do :;eminario o.le ::iant'Anna a 1:200~000 annu~es; 
scxtu, ·estabeleconclo que os empragados pubhcos 
residt!Jltes fót·a da capital . da província St•jão 
pagos nos lugares de sna; l'Csidc:ncins ptslos 
administradores das rendas nacionaes. 

n Seis do conselho geral dn província úa s.· Pedro 
do Sul ; a pt·irndra, Jecl!ll'ando livt·.; a pl'aticagem 
da bar.ra a tl)o.los que se quizct·em occupar desto 
tr.tbalh•>; s"gundt1, determmandu que todo o es· 
tnnciciro 11r1 tanno ele dous annos tet·à o seu 
gaJIJ cost~uJo ; t!!i·ceir!l, elevando {& freguezia 11 
cap~lln de :S. Leopoldo ; quat·to demt-mbrando 
a capella Nossa Senhora da Consoluçiio do 
Serro dtl Bua11a da m11triz üe . S. Francisco de 
Paula, e lllevando·l). a freguezia collada; quinta, 
desmembrando da fr!liQ.ezta. da S. Francisco de 
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)!'aula a cnpclln Jo Nóssa Senhora da Goncfiição 
do Boqncira,, c elnvnncJ,)·a a pnrochin; S1·xtn, 
reduzindo ns conh•lctmçns a 1;0 rs. por caciu 
pess~n. . . . . · 

" 'J.'re;; do conselho gerai da província da Minas; 
n pl'imcim, prolul.lindo que a,; contus dos testa· 
mHut 1s em lJUe sa . dilixari'Lo le~ndos piao; <fUO 
se não cumprirão, sr.jào jnlgailos afinal, . som 
q110 se junte ao,; autos conhecim•nlto r.elll gunl 
cnn~te hnve1·. entrado a importnncia dos d1tos 
legaclo!i! nos cofres dtLS cnmarns, em cujos dis
tncto" fo"sem domicil!nrios os teslarlnres no 
tempo de suas m0rtcs ; segunda, t.icclnmndo 
dispP.n;;ndos om toda · u. pruvincia o o; dins festivos 
clispensados nos bispados . d<> Rio de Janeiro A 
:::;. Paulo; lerc•:in, creundo na VJllt• do Pirncatú 
as c:adeiras do logic'' e rhetoril:a. 

rrE umn finallll~utfl ~o constilho gHrnl da província 
de Goyar. fnz,ndo collativns as frcguezias (jUe pre
sentem,.,nt~ se achno crendas .e quo para o futuro 
RC cro!ll'em · ua comarca de S. Joiio das duns 
Barro)S-. - ' . 

rr Paço da camnra .d,)R depntad,.,s, 28 de i\tnio 
ele 1830.-Scbastiilo do Rego Ba.,..,·os.- .-1. X. de 
Ow·val/!.o ,.-Be>'nm•do Beli~a;·iu Sow·es ele Sou::a. ,, 

Foi approvado. · 
rr Co.~nsitlet·ando a comrnissiio1 de fazenda o c.r. 

çnmer.to, ·que o tl'il>twn[. da jnnta do e•Jmmercio 
estabélecid!& nesta .cót·tr., envolve attribnl~õ :s c1ue 
além dtl hetProg~nens, 11ti1J se cnmpndecem .com 
o sy;;temu da admini!itraÇiio public:t, decrlltnda 
pela cotltStítuiçii,J do imp.~rto, . · 

rr C•msider:.mclo JlarticnlnrnH:nte, que . a nttri
buição administrativa na . cobrança de . certos 
imposto!<, ·sua distribuição e contabilidade, in
dependente do tllesouro, oiTenrle a. unidade do 
sy~tema da ndministração ela fazenda nacional, 
decretada pelo art. 170 .:la constituição, .. 

rc Consideranclo . qne a Rttribuiç•io contenciosa, 
mórmente como .ultima inlltancin, não é menos 
o1fcmsiva aos arts. 1')1, l;;S e JGS l!:t constituição 
do imperio, em que se deterruinào os juizos o 
tribunaes que devem j!.l)g:lr dos direito;s .das 
partes e que lhes afiança . o recurso Lias l:e-
vistns; · . . · · 
· rr Consí,lernndo igualmente qtte ·!!. attribuiçiio 

con;;ultiva sobre os ntt)lhornmento;> Ql!e · pos$iio 
precisar o commercio; f11bric :•s e navP.gllç:io de 
ca,la uma das pr·ovi:•cins dr~ste impcrio, n niu
guem competa .mais especificamente dll que nos 
conselhos ~eraes de provirtcia n .. s termos dos 
arts. 71 e SI da constituiçiio do imperio, 

<c Con~io.l~rnndo.--.a.- .. nn•omal.iu que re:mlt(l. .. _.dn 
P.xisttincia do actunl tribunal com . n exlincçiio 
já decretrda das m~!!ns de inspecçii.o que, cumo 
rtlines, lhes serviiio nus diversas províncias do 
im(:erro, de primeira instnucià ll de juiz .e:ce
cuto•· de sua" sentouçns. 

rr Conslder•mdo que a attribnição de conceder. 
pl'ivile,ttio:s de fabricas o .dtl exclusivo ao" novos 
inventos, que pel·• ~ 26 urt . . 179 da constitui~:io 
d11 lmporio só podeu1 RAr concedidos. por. lei, ó 
C'!ft'erw;i.va aos poderes P•lliLicos .da assembléa l,l
~islativn, outorgados pelo Si 8• art. 15 d11 .mesma 
constituic;iio. · 

.1( Consideraudo, que sendo commerciante aquelle 
quA ftiZ acto;; de comniercio •. e .faz delle~ :t sua 
habi.tual . profissão, a attribuição do conc.,del' 
privilllgil)s . a uma car·ta .port;iio c.le commerciante,; 
em menoscabo . ol•l outra. al.érn · d~ ser oppusta 
ao ~. 13 nrt. 179 da o:ons~ituiçoio do inoperio tendu 
a consorva.r Jistincções odiosas a subvcr~ivns da 
indu1:1tl'ia nacional. · . 

rc Considurando ·. qne ll lei de 2a ok Novembro 
de 1750 nuo preenche o fim de llViLar 11~ Ulllll!l\· 
rotas que o · l~si~ladur tivora tlln vista; (n por 
llltlnca, por isao que num ob•·i~n u · fullhlu 11 
upresentar·se, nem d4 direito no credo•· pnrn o 
cumpellir ú devid1\ apresuntuç~o ; . 2•, pol' iuj ustn, 
por isso que! mandando r:~tcar o producto da 

casf\ Cnllida .pnlos ct·edorP.R indistinctnmontfl, 
llr!Va·IIH lÍO r.lit'llito da prefr>.rencia rfJglllllilO pela 
lr:i elo :w lle .Janho de 177.1, . o porqull concfl
rlonrlo .no fnllidu 10 . por cento rlu . pro1lucto ela 
ca~a flllliola, prel•;vnrlus .tiin SÓ'IHmte as Jivhlas 
fi~l:aes tori111 n inrd!icidarlc do fallirlo, muitas 
ver.os filha da sua i111pr11dnncia fl tem,Jridndtl, em 
um mciu do ganancin ú cuRta d•J Heu~ innocentes 
crr;o..lorus; po1· isso que estes 10 por cento, dedu'
zhlns · du uma grau do mnssa, muitas vezes pôde 
ser maior que o mesmo fundo capital do fnliido. 

11 Cnnsid!lrr.ndo que a irnp11nirlade c ... nstante d:.s 
fnllidtJS d•l mã fé, desde o . estabnlecimento do 
tribunal tia junta do commercio, quer ntl antiga 
soíde da mouarchia elos dons reinos.unidos, quer 

. uesta ·córte ·dn l3r·nztl, tem p••omovido as bauca
rota,:, fl tem-n'as t.!es~rat;udameute c•mvertido em 
nspeculações mercantis, pnra loJcuplt:taçfi.o d:t ma 
fé . t\ custa da fazo:urla "lheia. 

rr C~msiderando qtl•J devendo regalbl'em-se eis 
contratc1s entre o,. ._hocuens dl:l no~odtJ, por. falta 
de legislaçri(> . pntria, prlas lei~ dr1s nações illu
·minndas da Enrolpa em virturltl do nlvarã de 18 
df! Ag•)Stn dt: 17GU, e · que vari:1ndo os codigos 
clessus mP.snHIS na•;ões em· algumas de SUR:i dis
pnsic;Õ<lS, esta vari~dade rlá lugar ás. diversidades · 
dns j ulgndos ou1 ClliiOS identicns com tanta incer
t •.•zn rios clit·citos dos cidadtios. 

<c Considerando qtto as matriculas dos homens 
de rnnr e administração de pharóe~ para facilitar 
a . e11traua do,; navios, a ninguem rnt:.lhor compete 
Jo qu., :'1 intendcnci:c da marinha, com objectos 
CJLLe · the SiiO rdatiVtJll, 

rr Cnnsiderando finalment"', que sendo as dis
.posi.;ões dP. dir,:ito mercantil excepr;ões do •tireito 
civil, nüo pôde ter applica•;ào aos contratos com
mercir.es o ']Ue se . acha disposto na ordcmação 
elo . reino relativamente aos· contratos civi.s: por 
todos estes m(Jtivo~ otYerece .o seguinte projecto 
de lei : 

Para a extincÇão do tl'ibzmal cia junta 
do comme1·cio 

cr Art. 1.• Fica extint:to () tribnnal da ·junta 
rlo c••mmercio, er'P.cto na capital do irnperio, e 
os juizes da conservatona e dos . fallidos, que 
lhe s :io .nnn~xo!< pelo alvará de 2a de Agosto 
de lt:!Ot:l. 

cr Art. 2.• O rendimento e cobrano;n dos im
P••Stos a seu cargo pass:io como parte das rendas 
nadn.naes plU';I u thes:Jlu·o pnl.llico. 

1r Art. 3.• As matriculas dos homens de . mnr e 
ndministí·ilçiio· .dos'"phãróes, passão para as irrten• . 
d~ncias Ja mariuha como jà Sfl nchão em muitas 
praças comrrHlrcia"'s do> -imp~rio. 

rr Art. -l.• A attribuiç!'io judiciaria nas causas 
civtJis •l ct·im<:s commorciaes, pas;uio nesta corte · 
para o juizo coi1tencioso dos · fallidus, com . a 
uenomin:u;ii·) tle juizo do.1 direito commercial, pro
·cerlendo nas pri:ncirus a conciliação ·determinada 
pelo art. Hil d'' constituição, e nas .segun.lns pro
c~dand•l·Sc como ubuix:u ~e J~:clara. 

11 Art. ú. • Nas prnçus da Bahia. Pernambuco, 
~Inranhàu e. Pará, crenr·se-lta pura este fim um 
juizo de direito .. commercial c.,rn . seu escrivão, e 
c.:u1 to) das as mais ·partes .. ficará essa attril$uição 
compeLirtdo ·ar)S juizes Je Ia instancia. 

rr A.rt. li.• Qu~ ti cu li vrc . IÍ>~ partes, se assim _o 
julgarem ruelltor, nomearem juize.; arbitros pe- .. 
rante qunlquer outro juiz territnriul, que faça 
tu:ecutnr sua-; sentenças com0 .lhes pel'mitte o 
a1·t .. 100- •ia constituiç11o~ 

u At·t. 7.• QuJJ o juiz de direito commercial fica 
S<Hl!lu o j ui r. J.!Q I~ instancia om todas as causas 
JJnlra cuUJflll!l'cianles · p1·ovenientcs . de actus do 
cillllll\llrci'l, u •lo11 nct••s da commt~rcio entre pes
!1011~ n•i•J commorciimtes, declarado!! JJO n, ·!!li 2•, 
urt. 7• ci.J>tn lei, com rec!U'Stl para a •·alnçi\u do _ 
districto. 
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rc At't. S.• Que serviráõ dl3 escl'iviio~ do jnizo do u ~ O.• Que o juiz de direito commercial depois 

direito commflnial, o por •li::~tribui•;lio .. s nctunes lle nomcndo o r:ommíssario,. manrlnrá retirar do 
esm·iviies . do ju1zo do f:lllidos e UI), cunsr.:rvatoria :;cllu e cnt.regnr·lhll os livros e mais pnpeís ne· 
da extinctu jnntn do commcrcin. ce ~snrios 1l fnc:tura do bnlnntiO: o as obrigações 

cc Art 0. 0 O juiz · de . uirdto commcrcial prnce· c lett·;,s do curto vencimento e Slt$ceptiveísdo acei· 
dot·á nas apresent1H;õ~s U(IS commcrcinntes fullidos, tnç:io do urnas o c:obrunca de ontrus, assignando 
sun re.:opr;iio, cnnvoc.1çiio dos cn•dorcs, :'omeuçüo de tudo termo de ·. fiel deposítnrio. 
dos a,Jnllnístl'ndrli'•'S• devnssa, etc., n'o,; . termos do cr fi.) 10. Qu•t send•) este nm serviço pttblh~o, 
alvarú. da 2:3 dl.'l Novembro do 1701J corn os uddi· Mnlnun commi~~arío se pod~rá escu~ar sem im· 
tamnotos ·e declal'llções seguintes: . peuimcntn juetificarlo, pena de pngnr para a massa 

11 SI t. • Que s~ cntenuerú por commot·cinnle rlll c~sa fallida a multa de (i a 15 •/o . do Ynlor 
aquello que r.xercor netos d <> commcrcio, . e fizer da mesma n urbitrio do juiz. 
dellHs Sllll profi~siiu halJilual. rr :í) . u. Que o commissario far;'1 retirar do scllo 

rc SI 2.• Qno se entenderá por !\ctos dol commer- e venderá em hasta publica a,; fazendas sujoitros 
cio ns trloll~llcções seguintes: {\ nat11ral . d•Jteríomçi'io, precedendo licença do 

rr N. 1. 0 A compm ele mercadorias p1n·a re· jui1; uf.l direito cornmei'Cial sobro rertuerírnento 
vender ou nlugar ., ou rara a constrl.lcção e motivado. . . . 
apparelhe~ dos vasos marítimos e transportes to r- rr § 12. Que tendo o commissnrio o seus agentes 
l'estres. direlt•> n serem indemnis&dos do seu trabalho, 

rr N. 2.• O se~uro elo:;~ riscos marítimos e os dous .administradores definitivos rtue se hou-
terrestres, e o da solvabilidade individual dos verem de nonHllll' nos t•.1·mos d•1 paragrnpho se· 
devethres. gninte, regularhõ essa indomnisaçiio perante o 

u N. 3.o A locação ou fretamento dos vasos ma· juiz do dirllit•J commercial~ com au,Jir:ncia di! tres 
ritimos e transportes terrestres, e o Sf1lario dos credores dos de mníor iutere:~sa na casa fnllida 
agentes nelles em pregRdos. · c do mesmo Cl)nHnisso.rio. 

(( N. 4.• O contrato de letras de cambio c de .cr § 13. Que apreseutado que seja o balanço . 
risco, ainda entre pessoas niin 1:ommerciantes. p r:lo commissario, o j11iz de· direito commet·cíal 

<t N. 5.• O· contrato do numdato ou commis~i'io, conv .. curá os c1·edo•·es p .. r !!dital11ofb:nd,, na porta 
e o de corretagem relnti\•os a a::tos de com· dn nlfaml~ga, e trans•:ríptos em nmn ou !n!li$ ela!! 
mercio. !.-.lhas pnhlir.a!", afim de qu.l, con~rPga~o;; estes. 

cc N. G.o As cnnvcnçõ~;s entro o~ commcr· nn m~moria absulut,, nnmti~m pol' escrutJmo dous 
cinntes e seus admm istr11dorcs, gunrda-livrr.s, adminiilLI'II•Iores á casa fallida. 
caix .. iros e mais agentes, relatívmMnte ao trafico te ·~ H . Qu.e .estas admmistradores não )Hl pp, 
commercial om que e~tiverem empro'gados. dçr.lõ ígllalrnente escusa•· sem motivo juiltificado, 

<r N. 7.o Toda em prei:'l do manufncturas de pena de pP.rdP.rP.m n direito e acçno que tiverem 
bancos particulare~ ou publicas, de · casas de sobrA n c·,sa fallída. 
leilão, e de cspectnculn~ pnhlicos ; as~im cnmo cc § 15. Qtt•• f<Stlls admíni.;tradores entrão por 
a compra de mercadc.rias para seus estabeleci- essa nu meação em t•Jd••::; os direito:> o acçõe:> cíveis, 
mentos. actívns o passivas do devedor commum, e por isso 

cc § 3. o. Que se consitlerará por frillido o com·. hnveriio a si todos os bens do fallido para os 
merci nnte que suspender o pagamento da snas arraca-Jar e vender em hasta publica perante o 
obrigações, provenientes de actos de commercio e juiz de direito commercial. . 
constante:> cte · cscriptura publica ou pnrticulnr. · cc Si 16. Que os admini:>tradores .fa1·iio patentes 

cr Si 4. 0 Que . o commercianta que fallir deverá aos credores por espaço de 30 dias, o balanço, 
fazer no espaço de . 3 dias com licença do juiz, a livros e mab papeis commerciaes do fallido, 
declaraçiio motivada de Sllll fallo1ncia com o res· afim de que no llxame delles possiio conhecer 
pectivo balanço .do estado . de sua casa, pena de reciprocamente d!l legalidade de · seus creditas, 
ser processndo como fallído do má fê. e d:u-em perante o Juiz de direito commercíal 

cr Si f>.o Que imm"díatamente á. apr~<sentaç:io como partes intere~sadas as ·denuncias que lhes 
do falliilo no dia nprazado, ou na sua fnltn a convier. 
requerimeuto de algum credor, ou pela notorie· 11 Si 17. Qtle as testemunhas, quer nos processos 
clade publica, o jniz de direito commercínl fará devasso.<, qner n•• plenarío das acções civeis ou 
fechar e sellar o escriptorío, armazem, livros, . crimes, serão inquiridas pelo mesmo j niz do 
carteira, c1rixa e mai" mo,•eis do fallfifá·;··pondo:o:.: ~:dirimo, e á portas abertas, ·e poderáõ ser .contra. 
em custodia no caso que não praste fiança á dictadas no mesmo acto. 
sua pessoa. . . . . . cc S) ltl. Que a preforencia dos credores á massa 

rr ~ 6.• . Que o fallido fica desapossado da rla . casa fallicla será regulada pela lei de 20 da 
administração de sens bens desde o db da sua Junho do líi!, emquanto n:'io houver a lei 
apt·e~entaçãü, . . r~>gulamentar do registro das . penhoras e hypo~ 

cr $ 7.• Que immediu.tamente á postura do sello, th ~cas. . 
o jniz de direito commercial nomer~rá um com· <r~ .lO. Que os lO %determinados pelo sobre-
missnriq que seja de boa nomeada, o qual poderá dito' ai vara a favot· dos fallidos de boa fé, seriio 
ser um dos .credores presnmiclos, .afim de que, deduzidos do fundo capital com que principiou a 
com urn ou mais a~entes que julgar necessarios, sua vida .commerci•ll, e não do valor e importancía 
conforme a importancia da quebra, hajão de da negncíaç.o'io que motivou a quebra. 
extrahir é. vista dos liv•·os e mais pnpeis com ~ . i( § 20. Que as questões entre commerciantes 
merciaes, o balanço . da casa fallida no prazo de sobre netos dt> commercío serão decididas interi· , 
:.JO dias, e de apresentai-o no juizo com. iufor· namente pelo tlisposto relativamente sos contratos 
mação sob1·e as causus da quebra e estado dos C(>mmercíaes, .nos rlous primeiros livros do codigo 
livro.; commerciaes. do commercio francez. 

<< ~S. • Que podendo a suspensão rlo pagamento cr ~ 21. Que no caso· de pronuncia haverá 
resolver-se em b•mca rota, e est·l procnder de libello accusatorio, contestação e d1lação pro · 
sinistros niio cogitados, .,u de impra•lencía e • biHoría. . . . 
deSp•~zaa excessivas, ou de . dolo premeditado, 011 cr Si 22• O libello. será proposto por qualquer 
do uma e outrn cousa conjnnctameute, o commis: credor que queira accusar o fallido, e na sua 
sario . in!.llvhlnarâ em sua inrnrmaçit,l a causn nu falta pAlo prumotot· da justiça. 
c.IUIIII&>I · dn I}Uebrn, com . rcf,•rencia t\a prr1vas " ~ .2a. Os termo$ para a apresentação do 
a~tlatt~ntea, 1111ra 1111rvlr dn corpo do tl~llcto no llbeifo e conte~tnçi\Q qo réo, serão de 8 dias im-
proaQii.lln ri')Vfllllln, n '1'"' il! .llnlrnuntf.! 1111 UO\'B pro· proro~:avei~ p11rn cRrla um, e de 15 . pRrR a:~ rlila· 
ou•lul' Jl"• I HI'11!11M •l.t. \11 1. •;:; \l ri ·):>t'(•blllOt ius " '' Ju~:nr em rtt\O corrl)l' o feito, 
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e _o ue GO dias para íóra, emquanto o contrario . 
ru~o _fór regulado [Jela lei do processo do codígo 
CTiffiiiiUl. 

cc Art. 10. O juiz do . direito commercinl logo 
quo l!Jo constar pr.la . notoriedade publica, ou R 
requerimento de algum Cl'edor, do fallecimento 
d~ nlgnm cr>mmot·cianto .Kom honloiro, socio collo· 
cttvo ou testamenteiro, proceder{' como ·determina 
O S) 5o. 

rc Art. 11. Se o falle=ido tiver socir) comman
ditBrio este será. o !\gente nomeado pat·a os Iins 
dct•Jrminados ncrs §~ 7•, !)o e 11. 

cc Art. 12. PresLaao que . seja o bala11ço7 pro
cedel'·Se·ha á nomeação de adminbtradores nos 
termos do Si 5•, e uíio havendo credor~~ nem 
socío coolmtuaditario, o juiz de direito nome~rá 
dous commerciante:s do rf:conhecida probidade. 

cc Art. 13. P11gos que sc:jt1o os credores Jegali
sados, . o resto rlo producto <los bens do íallccido 
serão · recolhidos nos cofres · uaciouaes . até appa
recerem os legítimos herdeiros. 

. cc Art. 14. O;; autos cíveis e crimes por acçõe;; 
CIVilmente intentadas, e os crimes já. processados, 
passão para o juizo de direito commercial, afim · 
de que as partes posstio ter no julgamento uma 
segunda instancia; como lhes pennitte o a1·t. 15S 
da con:;tituiçãn. 
• « Art; li). 'l'odos os r.:npregados do tribúnnl da . 
JUiltll do commercio, sua s.:ct·~turia e contadoria, 
1ic!lo pP.rcebendo peln lhllS"uro os seus o1·d~nudus, 
qunndo outros nrio veução prlr outra r·~partic,;.'ao, 
e emquanto não ft~rem emvr•:gados .:orno mdhot· 
convier á . nação. · · 

u Art. lU. O secretario .do tribunal extinr:to da 
junta do comm~rcío l'umetter!. pat·a o j111zo dl) 
direito cornmercial todos u:; prucessot~ fioJ .. s e 
correntes, acompanhados de um iuv.,ntario, afim 
de que os primGia·os sejiiu guardadç.s nus c:artorios 
dos escrivães a quem ·. forr:m distribuído~, e os 
segundos tenhão o seu devido andamento. 

cc Art. 17. ,0 contador ethesourf.:iro da extincta 
junta do commercio apresentarãõ, o p'rimeiro ao 
thesouro , publico, a no e~ paço de GO . dia~ o ba
lanço geral daquella contabilidade, e o ~Pgunclt) 
a qua .. tia existente no~ cof1·es d"a junta, fi•:audr1 
sujeitos pela contrnvençno ás p•mas impostas ao» 
receptadores tia far.enda publica. 

cc Art. 18. Todos os livros . e mais papeis rela· 
ti vos IÍ contadoria e á secretaria, excepto os. con· 
tenciosos ácim~ declomdos serão remettidos no 
mesmo prazo ao thesouro publico, acompanhados 
dos competentes inventarias · para nellc ~e guar· 
darem, os primeiros pel•) respectivo contador, e 
os segundos pelo secretario, poua de perderem 
o direito nos seus ordenado!!. 

•c Art. UI •.. Ficão cxtinctas todas as leis, como. 
se fizes~e expressa menção, que se oppozerem á 
execução da presente lei. 

ct Paço da camara dos deput11dos, de 1\t:tio de 
1830.-GCJ'tlasio Pi1•es ·. Fel'l'c!Íra. - F1·ancisco de 
Paula Sott::a.-B . . P. · de Vasconcellos.~ Diogo 
Ducn•te Silva. -Be1•nartlo Lo/Jo d.: Sou:: a. , 

u A commi~siio da constiçiio cncarrogndn pol' esta 
augusta .. camara de dnr o sou . pnrecer sobre a 
intolligencia do art. 1:14 ua con~titulçito, níio lho 
sendo necessario esqund1·inhnr o sentido dLIS ex
pressões do mesmo nrtigo, o ent~ndondo sómonteem 
seu se:ltido obvio e natural, declat·a quo o.mencio· 
nado artigo permittindo ao minislru do r.stnclo as
sistir e discutir i1 proposta do govemo, níio lhe per
mitte comtudo votar nem ·rnesmo ns~istít• !'1 vo· 
taçiio; excepto se fõt• senador . 011 deputndo, e com 
raz1lo . foi nccessar.ia uma tal declaração, porqnll 
vindo à camara o senndor ou deputado, não como 
rep.resentante da nnçíio, mas como miuistro do 
imperador, era consequencia necessaria negar·se
lhe o dh·eito de votar ; a constituição porém quiz 
que o senador e deputado não perdesse esse di• 
J'(lito, uma vez que podia accumular ambos os 
empl'c~oll. · 

cc O ministro scnnclor clio>cuto n proposta do go• 
vcrno tanto nrl camnra dnH deputados corno na 
do>~ senador,)ij, o ··> senado tem c:onHtnntom(-nto 
seguido a pratacn ele os convidar para scmelhnntés 
discu~sões; e é então quo discutindo a proposta 
corno ministro, votn corno fi<marJor: e so na qun· 
lidado do senador ó quo tem o direito rle votar, pnr 
que razão ha de ex~rcer este direito na carnara 
dos deputados, dond(r não ó membro? A com
rhi~siio nrio descobra razlio 110m conveniencia. E 
a · n1'io se quorer f .. ,rçur o sentido do artigo ; n 
não introduzir·se o e::~pirito de subtileza que con
funde ns expres:;ões mais claras, ou absurdo, e 
nté . indignidade, ruio se poderá consentir que o 
ministro · sont!dnr ou deputado vote fór·:t da sua 
camara. Advurtíndo · mais que o senadojámnis o 
consontio a respeito do min islro deputado. 

cc Paço da · camnra d•>S deputados, 2G de . Maio 
de 1830,....;.D. A. Feijó.-J. M. de Alencal', » 

Pedida e vencida u urgencia entt'QU em diecu:;siio 
e conjunctamente o voto em separado do Sr. Er
nesto Ferreira. 

Pedia a palavra e disse 
O Sr. ll::rnesto :-Se a constituição no art. 

iH dissesse qua o deputado ministro de estado 
purlia votar era intr:irmncnte ocioso; porque accu
mul!!ndo e:lle as clnn;; fturc~õe;, segundo as fOI'
Ill!llas da .t,:onstituic;ão, não st~ lhe podia tirar esse 
direito se uãu estives;;e expressatnente declarado 
pela constitt~ic;ão; purt,mto o contrario era e;;
cusatlo dizer-se, e e11 entendo que a marcha até 
aqui seguidll é. boa. Diz o art. 54.. (Leu.) Creio 
que o relatorio da comrnissào expõe unicamente 
•.LS circumstancill$ QU.e .. lie. aÇhiH'Ilffi nt~ proposta, 
SflU:i inco11venicntes. 011 as suas vnntngeus, depois 
d.,stu e:-:: posição é . o . mmistro então chamado pa1·a 
discutir e votar se fõr ·deputado ou· senad<>r, pois 
ainda que ellll é . senador dava votar ne!ita casa, 
porque aqui é que se faz A. proposto, e quando 
ella é approvada nesta cam >lrn, segue para o 
senado como projP.cto de lei, .assim já. é um pr<•
jecto de le!, e só .proposta na sn11 origem. (L~u 
out1·o m·tigo.) Ne:>ta camara é que têm principio 
essas rropostas, ·e a unica diff~rença que h a nll 
marcha d:1 di~cu~são dos outros projecto~ que 
têm origem na casa, é ser préviamente examin.adll 
por preceito d11 constituição, n'uma commissiio ; 
por consequencí>l entendo que a commissâo uni
camente tem a examinnr as vantagens on inconve
nicnt~s da proposta relativo ~\s circumstancias, se 
achon nella netos· mconvenientes ou vantagens ; 
o ministro póde assistir à discussão do parecer 
da .. com missão · ou da exposição da proposta, e 
d~pois d·~ approvado o dito parecer sobre as van:
tngens, . será e lia reduzida a um . p1·oj1Jcto de. lei 
e Mtào seguirá a ·· marcha-dos ·Gutros projectos _ 
de lei, que se organisão 11a camara. 

Assim er.tendo eu a constituição. 
o Sr. Ma.lll. :~Sem me importnr af,!ora o que 

se tem decidido a tal respeito · nesta camara, ou 
o que se tem decidido no senado, olharei sómente 
para a letra da constituição; á vista do .citado 
aa·tigo é o Sr. deputado de pnrecer que a dispo
siçiio gdral cc salvo se fõr senador ou deputado'' 
se ttntenda n respeito de ambas as camaras .e 
port11nto que as::~iru o senador com o deputado 
porlem vota1· em qunlquer das cnmaras .sendo 
ruini&ll'OS de estado, r.•lm•J St1 deve então conside
I'Bl' o stlntitlo o n c~pia·ito da constituição ? Em 
um;,. manirnstrl cll!atrn•iiccuo com ellr1 mesma ; 
príncipalmtJnte cnm o art. ::li, on.la diz que nln
guem serú. ao mesm•1 tempo mumbro elo ambna 
as camaras, e por Isso untanrl•l quo om . nc•nhum 
caso, em nt~nhuliaa circumstunuill po,ltm\ o ruinls.tro 
qu~:~.fór stlnndor votnr nn cunrura do• aluputau.lo11, 
nem o que fór daput11do \'ntnr 110 llu•tadu, .11 fl.lltl 
por isso é ociosa essa de.:lai'&QJ\o, •indu awta r••grn 
estabelecida pel11 constitulçl\o cltl quo uiuguuna 
pôde · accumular as duas !uncgõaa, u ltlh\ clnro 
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que não pótlol o dcputnclo votn1· na cnmnm rlos nisnr;ilo politicn, por is~o me confo1·mo com o 
scnndfJI'CH, ur:rn o llCO!ldor votar na dos dnpu· m('ll vuto · em separado. 
tndos. O S•·. Vus.-;nncca Lnl.i:- Sf. pr·csídcnto, 

o St·. L In o Coútlnlao :-'Pc1;0 n pnlnv!'n, nssnnton-se hl)ntcni que so rrtdigissc:n o,; nrli~os 
s1•• presidente, c niio ó para eutl'llr l'fll qnf~St\~es dn 1·eginwnto que o1·fio altllrndos. 011 (]110 tinhrlo 
sobre a mnterlll, mas pa1·a r.•Ziil' uma <•hservaçao. sido nlterados, cu JliH' este meio nprfJsentrulo, 
Qnnndo fallci aqni ha qu·1tro di:1~, qn11 . ~il sus- ,iul~u.ei que e:<tn art1go qne ~e ucal>nnt. de VIJncer 
citou este del>nt.e, suppnz rpw •JevinrrHJS I'IHL•)JHier f.:;sse a imprimir conjr1nctamcnto com os out1·os. 
a conslitnicão n" !Wntido lítt•iral ()U•• dr:n o ~r. o Sx·. :\l.>h'- :~Opponho·me a que esta al· 
deputado' :Maia. e n••sto obje1:t" · ·~~ :<U:&S uã" .siin temç,·oo v fi n .• ro)gimento : e:~to. o'oRrJhll;iin n t'io ó 
ns minhas razões. P<~rtnnto concordn c •• m · illle. re,::imental, é uma intelli:::cncia · da constituic;:io: 
])emnis, quarido o · SfJnnrl•) ndoptn uiua l'~solno;ão, c me pno•cco: qno1 o que tem lngnr a trntnr-::111 ó 
o dr.putauo vai votar b\'? Como .havemos olo a mntflrin do voto . em sepnrr111o do SJ•. Ernesto 
adnlittir .,uo lllll. seua.lor voto nfl nossa cosa'? J?erreim França, porqu•J é o quo inclui: algnma 
Desta sn~·t,; o senadlll' vinha a tc1· u .. ns votos e consa do regimento ; mas não n supposta . re-
o deputado não ti11ha scniio um, isto . se!·i~ uma Slllno;ão que rlevo.·Ro reduzir n prnjecto do lei: 
injn!ltiça mauifo:Jsta da pnrto da constJtur_ç;~n, xe c purcca-mn '}Ue d11vc essA voto, antes de entrar 
o deputado tivesse um só vot() ~endo m1mstrn de em discussão; mandar-se {l m'.lsa pari\ di!r t;o~·e 
estado e o senador houves:;e de ter dou,;, viuha elln 0 :;1111 prlrccel· · n respeito da mo:neira de se 
o ministro a ser memhro df) duns camnrns, vo· redigir a pl·r.jccto dl;l lei as proposta3 do go-
tandl) aqui e votando lá, e istn niio pódc ser. vcl'llo, e S•J ucvr:: haver ou não relatorio. 

o SI" ............. , ...... :-Segundo n. letra da o sr ............... :-N;Io votarei pelo voto 
constituiçi'io, entendo existe alguma diffe.nm;;n n sepa•·ado dn ~r. Ernesto, porquê não entendo 
respe!to. c!_a p_roposta e . pn.recer da con!_!lll:l~no.- A qM seja ol.>j~ct•) do regimento, isso ó nova vo-
cnnstltlllçao d1z que os mllll5tl'rJS poderliy ns~IStlr e taçJio, sco· incluso ueste objecto o objecto da 
discutir as propostas dllfl•)is do relatorl(l d_:• com· vot:1ç:lo do .. mini:~tro nc:>ta camara sendo se• 
-mis~ão, m11s n:io poder:íu vntar, uom e~tarno pre· nado•·, porque o S1•. Ernesto no caso em qne 
serites á v .. tação, salvo se forem scnnd()res e de· j ul,.a 0 s•m voto · sepnrauo (como diz), dá essa 
putados.;-d11qui se conclue que a qu~•lrdn,Je ac ntt~ibuiçiio ao mini;;tm dfl"'f.lstadól, emquanto a 
senador c rlepntacln dá o privil~gio no ministro proposta uão fôr l'lldnzida a projecto de lei. 
de assistir í1s di!lcus~ões; mas nunca pod e•·{n·otar, Julr;:nndo-se a mato:t·ía discutida, foí · approvado 
quer seja sen:1du1' quor deputado, p .. rque sendo 0 pa1·ecer, (ic:an,io pr!"judicado o voto em sepa-
senador e.stà JHl cla~se d·• inr.onvc•niente de ser rado do Sr, Eruesto Ferreira. 
o mesmo homem membro de ambn:-~ .os camarus, . 
e está. rnanirest•• que r. senador n:lo pócle votar Os Sns. FiinuEirtA. Fno~.~ço1. E P.\t.iLlso DF.: At.-
na camara elos deputados; sendo depntndo o mi- m;QU!mQU!i: manJanlo f1 mesa a declaração de 
nistro não fnzia falta r• se11 voto, P.st:l\'a muito qac ha\·ii'io votado contra o parecer. 
bem dccidiJ•> .que o voto do ministro potque em O Stt. Pr.li:StoES'n: passou a nomear: para a 
deputado não havia d1: !aze1· falta; e p:or qne mui- com missão · especial sobre o projecto o!ferecido 
tos deputados sempre pre:Hllltl'lS com o voto .do p~l" ::;r. Feijú ácerca das attribnições dos pre~ 
ministro, sendo o ministro deputado sempl'l) hn sjdontcs das pr.r vindas os Srs. Rebouças; Mello 
muitos representantes, . cujos votos s~o. sempr•:.n i\{attos e Vallnsqucs. - Parot. a . de ~>xau1~ dos 
favor Ja proposta, Cf!lú muitas vezes tULv :~gro1dana projec~os dn passilda le~islatura os :Srs. Maia, 
ú. maioda da camara. . Castro e Silva " Ferreira de Oa~tro.- Para 11. 

Portnnto entendo qne n constituir,iío l)uer que o 1~ts·n. comrnissiio •lo fnzendn os Srs. Paula Al-
o . mini~tro . que· vem · f11zP.r proposta>~ nunca vote, lmqucrqne, Li no Coutinho, Getulio, FrancisC•.l do 
e sendo senador ou depllt•1do tem " privilegio . de n~go e Carneiro da Cunha. -Em lugar do Sr. 
assistir á votaçi'io, ueste sentiolu nppt',J\'O o purece:1· CastJ'•) Alves para a commissiio de fazenda o 
da commissão ::ir. Pauhi1o AlbuquerquCI. 

o Sr. Lu h: c;:n~,;, tcanú :-Approvo o que O S1t. :<\fAIA:~ Peço a V. Ex. haja de me dis-
'diz o Sr. · 1leputado, mas antes de tudo nunns pensar de~su commiss;io parn qu~ me acai.Jil de 
ler o· art. i>-~ da constituição. ;Leu.) Perguntn, são 1111 mear; I'SCUS•l o.lnr as razões; · V. El'. bem ns 
autoris·1dos os ministros po1· c~to artigo para di~- sabe· tenho muito que fszer. 
cutirem ns propostas no !lonndo 011 nn camnrn ' , . . • C ~ d 
dos deputadus ·? Pó de •liscutir 11 prnpostn · em qual· _ _ O Sn. ~nr.s~?t::STE · - . ~~~~·'O :Sr • ~.o puta ,.,0 era 
quer das camaras, tudo é nnteriOI' nn parecer ·cta· qu~ ~stn\ a n~~~~ ao facto úo.ssas mnte.uus, scoundo 
commissiio dn · .camnm dos deputados; se pois o\ o to dofl . _::st,.. deputaLlOs, !I nome1c. 
clles podem discutir a pr••postn n>\ . cainarn dos O que fo1 ~~r.llml!nle upomdo. 
senndo1'es e nn c~mnm dos d~pntados, não ha de 
votar na lei senão em seu h1gur · competente ; a 
constituiçüo marcou que esta dispolsição não com
prehende a camara . dos depu ta dos que segue a 
regra gerul da constituição. 

A interpretação que se suscitou niio é con
traria {I constituição, ella monda fJUe .o smndor 
e deputadtl v~tc nas suns respectivas camnrns, 
sendo ministro de estado. · ·. . 

o S•·· Ernosto :~Logo que a proposta fôr 
para a commiss1io, ella a converte em t•rr>jectu 
de lei um miuistro do estado sendo sonndor n~io 
vota·' a co.mara o que queria era cu1Tigir: um . 
m!ll,' a saber: qtte o mi .. istro nímia dep;·ns de 
sue,l:l idóns ·serem converthlns em proj,cln . de 
lei, poss1io discutir ~s:>:os idéas ; porém ~e se 
ent~ndo que o mini><tro nssbta n . toda a dis· 
çu·s~iio e votno;;iio, então vote·se que o ministro 
sen<lo senador uão vote aqui, porque i~to é 
conforme c. meu modo de entender a nossa orga. 

ORDE:\I DO DIA 

O seguinte pa1·cce•·: 
"A commissão de constituição, á vista do art. ~5 

da constitlliçii.o, qne manda que as resoluções dos 
conselhos geraes sejão propostas como prt>jectos 
de lrí tl asseml>lén geral é dfl parecer : · · 

'' Que taes resoluções derem não só ~er dis
cutidas como os liHtis projP.ctos, como til.mbe1n que 
devem ser pnbicaJas na fórma do art. 69 da con
stituio;ãu. 

'' Que a nnica discussão determinada peln con• 
stítuiç1io s~ja c;orrespo~odente 1\ ~~· prescripta pelo 
regimento, . vnde nãu só ó licito fnllnr em geral 
sobre todo o projecto, como em pat'trcular· sobre 
cada um dos s~us artigos ; e en1endal o com o 
ap11iamentn da ;)a parLe da cama1·n, dando-se por 
a~proJVaJos os artigos n1\0 emendados, a nilv ser 
o projecto afinal rejeitado. · · 
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cc Pnr,o da cnmara dos deputado~, 24 de Maio 

de l81J0.-1J. A. Fe~í6.- J. il!. de Alencar.'' 
cc En~endo que a cliscus~iio dus pmpostns ou 

resoluçoe_s dos consf:lhos ~ernes dove verRar uni
camente sobre a nua vnntagPm ou incnnvenír.nto, 
e se !l !'ua doutriun é com cfreito da attribuição 
dos ditos conselho!l gc,raes, ou não. . 

rc Paço rln cnmara dos deputados, 24 de Maio 
de 1830.~E .. F. F1·ança." 

Igualmente entrou em discussão o voto llm sortn· 
ndo do St·. Ernesto Fcrrcim Françu, e tomando 
a pnla'/l'a, disse 

o Sr. Luiz Ca,•alcantl:- Di;-. o parecer 
da . commi·H~;io que e&ta unictl disr.ussiio deve cor· 
re&pondel' {L nossa 3• disc:uHsiio, nã1> me parece 
i~so conforme, pois n constituição mnnda ter un.a 
unlca ; unica não quer dizer que corrcspondo a 
uma 3• no~sa, em qne tem lugar emend1as ·apoiadas 
pela terça parte ele., e qunl é o motivo pnr qu'l 
as emendas Hiio apniaclasp~la terça parte, é •por 
que o projecto ji1 so1Tr!lu e1nendas, e agora vou 
mostrn1· que a camara ni'io pódo emendar ns reso· 
luçõos do" conselhos geçnes. Diz a constituição . 
110 art. 85 (leu) : cc para obter a approvaçiio da 
nssemblén geral cllm uma ttnica discussão '' np· 
provar niio é cmP.n'dar ; não ·lui duvida, se não 
vejamos o tll't. 101 ~ 4o• (Leu.) · 

:Se a . assemhléa crjm a pallclvra approvar póde 
emendar, então o·poder mQderndor poderia tambem 
emendar as nossas leis e simplesmente ·ns ~anc
cinna ou approva, como só mc~tra do art; 101 
~ 4o irlentico · em st.ntido . ao 85 sobre a palavra 
approvar, o. arlígo di:~; apprnva,.do, e o 86 ma?tdw· 
e:cecutrw, ó esta mei!ma attribuiçãu qne tem a as· 
sembléa gea·al, mas niio emt: ndar. Exnminenaos 
as inc"h .. rencias occurrentes em· ~:nf'n.dar. 

Prímeirnm11nte suppõe se que a t:amara dos 
dP.putados póde emendar, suppõe-se que a camnra 

·dos senadores póde emendar; e o que se segue 
daqui'? Que póde voltar par" a camara . dos de· 
putados, e abi temos nova discussão quo n:io é 
a unica, havemos de di!;cutir de novo os emendas 
do senlldo, eis· aqui uma 2• . discussão de mais 
com ess11s emendns. Póde have1· a ruuniiio das 
cnmara$ ~ temos uma nova ·. discu~s11o da assem· 
bléa ger;.l, · e nfio u unica como a cc>nstatui~~iio 
manda; além disto as eme.ndos da camara dos 
deputnd<Js indo para o senado, podem st~r discutidas 
3 ve;~;!lª• só 11s emendas e não o projecto. 

A fo1·muln das resolu~ões dos conselhos gerar;s 
ha do ser-o cnnst:lho geral de tal província resol· 
·v eu e a nss1:mbléa g"eralllpprova; -e não ba do ser 
d~c1·eta, nem póde ser. Do art. 55 da constituição 
nno se d(::\~erá modela1· ·a formula da promulgaçiio 
das· resolncõe:; dos conselhos geraes de província, 
mns convém aclc•ptar uma u1vcrsa maneira, bem 
assim .quandoforem ~nqui ~nviadas para o se.nndo 
·deve haver a mesma differençn. Se estn - camnrn 
npprovn a re:>olução deve ir ao senado . pal'a igual· 
me•,te ahí ter uma só discussão sobre a sua utilidade 
ou não utilidado, e . ahi poderá ser tambem · appro · 
vada . ou rejeitada. 

A asscmbléageral é fiscal dos netos dos conselhos, 
cumpa·e-lho velar que elles não exCirbitem, e niio 
deve outro sim intrometter·se ·. em emendar resolu· 
çõas provinciues; quem melhor do quo o conselho 
p~derá conhecer das peculiares circumstancins das 
dlv~rsas rrovincios, e por conseguinte providenciar 
rna1s a·lequadamen te do que es~cs rapa esfontnntes 
provinciaes 'l Julgo pois que seria mnnifesta injus
tiça emendarem·se . ·as súas r€soluções, além do · 
grave prejuízo que, torno à repeth·, nos occasio· 
naria tão superflna perda de tempo. . 

o Sr. F:CJjó: -·Rogo no St· . secretario a 
bondade de ler o parecer da commissão. (Lett.) 
Como tinhn ouvido uo Sr. deputado que o parecei' 
dizia. que-devia ser-pnr-cin·me que nàn tinha 
sido~ assim tredigido, note-se que a com missão 
diz seja, mas não diz · que devia ser, porqu~. a 

TO::!o!O 1 

commissíio . diz que o que deve ser é o que manda 
n constituiçiio, o é só ürnn discussão, que se 
proponha nesta camna·a corno projeeto de lei 
aqnillu qu.1 o~tn. marcado · pelil constituiçiio e 
!Jelo nosso regimento; por isso diz a commlssão 
que d il vo ser n rcsolur;iio da assembléll geral na 
fól'lna que a constituição determina para os pro. 
JCCtos de lei; n~ora a opinifio da commissno é 
quo esta unica discussão corresponda n nossa 3•. 

Orn, pnra . conciliar a opinião de nlguns•,rs. 
deputadoR que dusejão dar muita con~iderar;ão aos 
conselhos gerucs (o que cu tamhcm dou), desejo que 
se trate na 3• discus~ :io . do cxllminar·se Sf,US 
artigos e ernendnr·se, mas por i;.Sr> di r. o Sr. depu
tado, e se acaHo houv~r esta . emenda, vai para 
o llenadn e lá torna-se a emendar e vem a aofrrer 
Uma IIOVII . diSCUSSÜO, nfio é assim, as emendaS 
ne~ta camara t111'niio a ser novamente diHcutidas, 
mas · a t.liscuss:io sobre .o prujcctn n1io h a mais, 
e!IP. foi approva•;lo c não pódo . tornar mais a dis
cutir·se, h a . de versar a discussão . ~obre as 
mpeudas; ea_nqnanto a,~ mal_ que _pôde provir de 
nno se ndnutt11· e~ta dascussau, uno haverâ. uma· 
só resolução. 

Se qualquer projecto elo lei apresentado nesta 
. camara, que· geralmente é composta de 100 aoem- · 
hrcoll, ai:1da mesmo tendo que ir para o senado, 
li!o.ffre aqui emenclas, como devem ficar a': ui isentas 
d•·llarl os prpjectos de um cronl'I P.lllO geral, com
posto de 12 ou 13 membro!'? Era embara~arm·os, 
e em lugar de fazermos beneficio aos cons.,.ll!'hs 
g~>rnes fnziamr,s Ulll ·grunde mal ; nós n:io ·somos 
inhihi<JoR de prnpôr Hll{aJma l~i a respeito de .uma 
proviucia, ~r: nós f••sseuaos inhibidos disso, auti.io 
aind.l ~~podia admittir" que quer o Sr, deputado, 
nós podt!C":<•S lP.I{islur para cntln nma das pr ... · 
vincias !J pa1·u t .. dns rOl gtll'lll. E' isto a meu 
ver cconomisar · o temp,, pnrquo ·esta . discussão 
uuica ·que a coustituiç;io ~xige tem uma discussão 
privativa, deve ser a bem da ordem, aqui . cor
respondtl ã 3•, porque então emendu·se aqui um 
ou ouLr.; artigo e trntn·so da .. lei em geral em . 
uma :;ó discussão. 

Emquanto lL publicaçiio, uma vez que a eonsti· 
tuiçiio ".luarcou como se deve formalisar, fica sendo 
um proj:;cto de lei a resoluç>io do conselho geral, 
logo, · perde o nome de resolur;ão do conselho e 
pas!'a a ser um projectu de lei da assembléa geral, 
como nos aconteae aqui, ainda quo a cumara dos 
deputados apresente umll resolução sempre é cc a 
assembléa geral legislativa decreta " e 111io é cc a 
camnra dos deputados . decreta," porque veio a 
passar . para a out1·a cama1·a; tlOl' isso aind11 
estou de nccordu com o parecer da commisRão, 
porque é con forme com os iute1·6sscs ·das pro~ 
vincins e com o que manda a constituição. 

O . . S!:!- HolliUl.d.a. .. Cava+ca.nl>l··:- -Se os
conselh, :s geraes das provincins fossem · creados 
!Jela constituição unicamente pnra informar á 
camara dos . deputados ou Í\ assembléa · geral, 
admittia os princípios do illustre deputado,ma:; 
os conselhos geraes forão instituídos pela consti
tuição niio só para esse fim, como tambem para 
regul"r os ncgocio's peculiares das suas províncias. 
A constituição estabeleceu os casos em que elles 
devem iufon:riar e os objectos privativos de suas 
nttribuiçõe~, isto é, das · attribuições da~ · suas 
províncias, e se R. constituição não quizessc q11e 
os . conselh .. •s geraes se ·.reservassem n legislação 
sobre negocios peculiares de suas províncias, não 
diria qu., elleti puderi~em propõr resoluções, por
que nisto niin suppõe privilegÍll ne~te caso, porquo 
todo o cidadão póde pr••pór qualquer projecto á 
assembléa gr.ral e estn tnmal·o em com;ideração 
e pussur pelo processo do nosso re~imento; mas 
como esses nt'gocios da províncias podiiio· implícl!r 
cum os n~gocins de ontra, ou com negocio de 
interesse gernl para a .nação, eubmetteu·os â 
approvação ou reprovação dos fiscaes da nação 

33 
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em ,::ernl: ois.nqni pnl'tlll"l a cnrnn•·n ,·J,-,s doputaolo~ 
hn 1le tomar conluicímont•J dn legislw;:io pdvat1va 
dfiS fli'OVÍIICÍilS, Ó (Jlll'n I'XfllnÍillll' S<l dia "XOI'bÍI.a, 
mas lugu quu .11:'10 ~xorbíLn, :1 Cllllllll'a d" ,.; llo~pu· 
tndos o.ou a nssrJmblo~a g~ral niio Jcv•J •:mrmdur 
tn&s resoluçõe~. · · 

Tcm.so querido cnt.cnd~r lJllfl •l~tn unica dís· 
r.ussão devo corrospoude1· á . ;l• dr.s · nosso:; pro; 
jcctus, . é necessnrio snbennos o que é 11m a 3• dís· 
cussfio ; a constituição nii<J prcscrolveu P.fHRs dís
cussô~s, o .11osso regimc1ito · ô que ns er.tnbr,leceu; 
mas nssí:n tambem podrn r.stuiJr;,lccer em !i, e em 
1; isto foi cn~•) ro;gimcnt.nl • extr,~moll·SP- nm ;!, 
sendo a 1• 50bra n utilidade ou não nl.ilioladl!, 
a 2•, arti~o .P\lr nrti~•), e a ;)• umn discus~:io g.:r11.l, 
em que pat·n ql~alqu,lr emenda exige o apni1111u:nlo 
dll uma tP.r(~:l parte ; isto é urna cousa regimentnl 
tl privativa. do . .; uosso::s projectos, e qnc~rcr :mbrnctto1· 
as discussões das propnstas cios c:onselhos ás n•Jssns 
discussões; ó desviar-nos •lo sentido da constitui
<;:1•l; snppoulHlmCIS q11e ha uma emenda dn assmn· 
bléa gemi, o que acontecllll esse JJrojccto? Passa 
a ser da asscmbléa geral e n:io do r.onsclho gP.ral 
que exerce ale;;islação da sua província; c sendo 
dn. assembléa gerill é necessario passar pela!! dis
cussões estabt:lecidns; ora, supponhamos que o lgum 
de nós qner npresr:utar u•u projecto que Jrn de 
ser submeWdo :'1s dilltlrentcs oliscussõc~, mas que 
o do conselho gemi soiTroJ nrua só d:s•!nMs:io, vumlls 
apresentar por uma pura tactica, a observancí:l do 
nosso regimento, qu .. ndo npparcce umn 1déa dilf~· 
rente'! 

Sr. · presidente, a inst.ituiçi'io dos conselhos ga. 
raes ó uma Jns melhor,.s dispo~íçij~s . 1la consti· 
tuição, e aquelles que lhe intelttão tirar estas 
inidativas,qucrem purdc1· um•\ das melhores insti
tuições qu!l nós temos. Mas di:;sc·sl", se niio pojdem 
passar pela~ discu~sõ.;s desta c:Íimam u :;ó dos 
conselhos gera e:~, pass:io com o •lU•~ têm de bous: 
seguramente ha nwitus que :siio nmito bons, mus 
ha outras que se d··vom rejeit::u· ·in limine. · 

::ienhortls, os COIISClhos ~eraes niio •?Stào cert·•s, 
se nôs mesmos duvidamos algumas .vezes da intel· 
ligencia da cllnst!tuiçi'io , qne muito é que um 
conselho geral 11 erre? Vamos rcjdtat· aquellus 
que não forem privativas d.,s conselhos gemes afim 
de ell,;s i:onllecerf!m melhor ns suas· nttribuir;õ~s 
e marcharem di! outra maneira; o que é da .assem' 
bléa geral, seja da assernblth geral, e o que é do 
conselho seja do cousell1o geral; mas lembrerno .. no:S, 
senhores, que se formos a anu:nt:lar as rcsohtçêcs 
sobre negocins dos conselhos gcrncs, serüo rei· 
terndaR e · infindns as discussões , tratando dos 
interesses pal'ticulnrcs das províncias, distrnhi
mo·nos dos interesses gemes da nação ; c ó na 
crise actual, . se·nhorP.~, que o interesse geral da 
nação exige de nós um grande dr.svelo. Ainda 

--ftM rc-}eii.f=lltOS todns·as propeefl:ões-d<*H:~elhos 
geraes, u fazemos põlra aproveitar o te111po em os 
negocies geraes da naçiiu, não perdemos nada por
que esses negocios regularmente exigem muito 

, mais ponderação d'J que ncgccios particulare:s da;; 
províncias; é pois .uma maioria de tempo que 
vamos levar em emendar resoluç.ões ; entretanto o 
senado h a de querer emendnr tambem, Vclndo emen
das nossas,.qunudo a constituição niio quer senão 
q11e sejão submetti.Jas as pro•pustns a \lma unica dis
cussão, tal vez para . obter. a sancç;in da a~s~m
bléa gemi pur . essa uniea discussão, a nssem
bléa geral legislativa exerce · a sancçii.o sobre ns 
propost11s dos · cc111Selhos . gernes,. como o poder 
moderador ou o monarcha · exerce ·~· sancçito dos 
projectos da asseml>lén geral ; ilemais, no~.:
ll)OS que as propostas dos conselhos geracs ·ela,; 
P.rovinc1as , quando nfio encontr:io . a assem blé•\ 
reunida tem a sancç:io do poder ~:::;ecutivo , 
o pude1· executivo sancciona approvando, e de
pOIS sub01ctttl á :tpp1·ovaçit•>· da 11ssembléa geral, 
como poi~ .se quer dar uma latitude tão grande 
~>obre as propost11s dos conselhos geraes ao poder 

r·xo~.:utivo, qt1nndo a asscmbllln não está reunida, 
o hr1 do quorroJr·sn restl'Ín~il-as quand11 se trata dt:! 
snbm•ltter {L Sllnco;i'L•> d:• a~sembléa geral? Poderia 
a•.rui np·lntnt· muilos factos em comprovação do 
quoJ !I•J fur. o11tre o pode1· executivo o a assernbléa 
gcr·al na snncção dc,tas p1·opostas, sempre direi 
nl::tltul:l · c:ousa e peço .quo n c111nar·a me preste 
n~tr.nçiio. 

Uma co1·ta prúvincin, não dil·ei qual, propóz 
aqui a ·der•>gaçá<J .!c um imposto ; o minisLro de 
estudo desse tempo P.ra natttrul dessa província, 
o onrpol,.,ando a utLI'ibuiç•io legislativa app1·.ovou 
logo n t~missiio desse imposto : veio para aqui 
c::;s;L rosoluçiio. procnt·ar:io.se. aqui me.ios do a 
desviai' , de não. ~e tratar desse ncgoc1o ; e cn· 
t1'e:tnuto rJs homens ficarrio livres di!ste imposto. 
O conselho geral subtrahio {i nssemblca ge1·al a 
resolução, o •mt~nden quo era melhor apresental-a 
ao 1ninistro; eis-nc]ui os male:; que nos podem 
acontecer r.rn um ministerio poder sano:cionar e 
a asscmbl1\a geral discutir com emendas, muitos 
mai~ t'ao.:to:l unalogos teria eu a citar a este res· 
peitt.> : mns rcsummdo, Sr. pa·esidente, · digo que 
os conselhos geratls têm 'neg .cios do informação 
que a camara reduz a projectos de lei e entrão 
na dí:;cussão, e lé•n negoci•)S tambem de iniciativa, 
negncios privativos das stws attribuiçõas que são 
snbmettido;; ã approvação da camnra, para se co
nhecer se o co~tsdtlo gertLl exorbita de suas attri
bniçõe~ e este cunbecimento em uma só discussão 
;;em em'~,mda:;, ,; um a snncvão a que se submette 
·d~t assembléa geral. As emouJas vão tomar grand .e 
espaço da tempo, vêm muitas vezes transtomar 
uma propnsição d<J consolho g~ral e depois ir 
í11zer-lhe mal. Pódc mui bem acontecer que uma 
~munda da •:amara e1n l11gar de fazer bem, cause 
uial á provinr.ia. . . 

A constituição reconhece que só os cidadãos . 
da mesma ·nr"\'incia podem bem conhecer o;; seus 
neoTolcios. Haver cme1tdas é uma inv:Lstio Ja ea
nlll'ra dos depntado~ em um dil'cito privativo 
da;~ pr·ovincias, com ;.s emendas · nós vamo;J em
barao;at· os conselhos geraes, talvez mais do quo 
com a rejeição de ·muitas de su:iS propostas, e 
lon"d disto ser um mal é um bem. Queremo'i 
que" os conselhos jt<lraes girem naquella orbi~a 
que a coustituiçiio lhes presc1·eve, faça!nos po1s 
que s11a,; p_ropo~tas sejiio mais ben~ o~d~nadas, e 
mais appl1cave1S ao que a const1turçao delles 
exige. 

o Sr. Alencar : -Sr. pre~idente. A' as· 
sembléa geral comp~te legh;lar não só para toda 
a naç:io em geral, como peculiarmente para ca~n 
uma das províncias. Aos conselhos geraes na<> 
c••mpetd outra faculdade m11is do que propór 
pro1jectos peculiares IÍ'3 suns resp~ctivas ~rovin· 

. cia:s·; ·A constitniçrio quiz .que todo o cidadao, por 
meio dos conselhos . gcraes, interviesse na le!iiS· 
laç:io dtl sna. pruvincia: mas nunca as resol uçoes 
dos conselhos get·aos .. podem ser mais do que 
projectos de lei, c como taes sujeitos ao mesmo 
processo que 0:1 mais projectos, simplesme'!_te com 
o privilegio de terem uma unica discussao. 

Ora, já isto é uma grande vantagtl~ que têm .os 
prnjectos dos .:onsclhos gernes, vantagem super1or 
a to.los os mais project<Js. Agora, suppôrmos que 
estes proje.:tos não podem ser emendados, pare· 
ce-m11 não . só contrario ao espírito da constituição, 
como mesmo prejudicial ao bom andamer.to ?as 
medidas propo~ta$ pelos conselhos ; porque m1utas 
vezes um projecto aliás vantajoso viria .a ser .re· 
pt·ovado por algum de seus artigos que não es!i· 
vesse em hat·monia, ou quo por qualquer fórma nao 
cnu viesse. Eis o que a com missão teve em vista. 
Nós· vemoJS que nest'' camara todos os dias appa
recem d11vidas soiJre o sentido da constituição e 
das leis, o que não.succederá nos.conselhos geraes, 
especialmente nestes princípios ? :E>ortanto. p~rece
me indispcnsavel emendar-se aCJ,uelles proJectos 
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dos e~n~elhos, ond~ se encontro alguma causa O'lm 
oppnsJçno an sont1do dn constit!liç{io '·' d11s lcois 
a!l_rn de não serúrn o~ p~ojectos rcj11itfldos in totum; 
e Jato me p11reco ma1s !t beral, e mais couveuiente. 

E'. esta. a minha o9inião. · 
O Sr .. L.ino Ooutln11.o :-Pa••ecoque tudo 

se consp•t•n para se mostrar que nós niio podemos 
exercer ~ob_re as ~ropostas _dos conselhoFJ geraes 
de ~rovwc1as senno uma dtscussão •. Se. nó!l, Sr. 
pres1dente, pudes~emos pe•·guntar aos factorc•s da 
constituição, qual tinha sido 11 sua voutadtJ deste 
rel!pe!tn, elles diriiio que. era do passarem as re· 
soluçoes d.>s conselhos por uma unica discussão, 
afim ~e se. conhecer se estão constitucionalmente 
9rgamsadas. Que diz o artigo da ~onstituição? 
(Leu-o.) . · 

Eu de~ejava que os sc;nhores me dissessem o 
que .tinhão mais a reflexiouar sobre uma proposta 
dÇl _conselho gel'fll. q_u~ niio tivesse materia .pro· 
hth1da pela COI~Stltu1ça'>? Di:;se-~e que os con
selhos geraes ameia nlio possuííio conhecimentos 
~fficaz~s, e que erão compostos de pe~;;ons menos 
mstrutdus do quA os deputados. Oh! 8r. presidente, 
quem h~ d~ ;;aber mai;; dos interesses peculiares 
das provmc1ns do que os mesmos provincianos in· 
t~ressados . na sua prosperidade? Nós ni:io !)Omos 
tuad·os da mesmu classe donde são os conselheiros 
de província? Se. n~aso assim nã? ~. para que 
conselhos. de provwc1a? Cada provwc1a tem aqui 
?• 13, "20 ~.eputados que poderâõ apresentar pro· 
Jectos part1culares para as suas províncias · mas 
a constituição quiz. de certo modo que cadá. uma 
da~ · pr'?vincias ficasse com um p12queuo corpa 
legtslati'!o para promover. seus interesse:-. proprius 
e ?onveu1ent~s a fazer prospera•· aquelle territorin. 
D•sse:se ma1s, que os con~elhos geraes podem 
e~orb1tar de suas attribuiçõe:; : porém nesse flaso, 
dt~o eu, qua~do. S.!_Jas ~··opostas não venhão con· 
fvrfr!C a const!tu1çao nao se approv.io. 1'r.m-,se 
aqu1, S•·: p~e~1dente, dado muito valor ú expressão 
da const1tuu;ao, pm·a se1· app1·o~•ada: e disse um 
il!ustre deputado ; então poderemos entendt>r que 
nao pôde ser reprovada, porq11e a constituição 
fnlla. em app,~ovat·. Sr. prettidente, · quauclo se 
expnme a palavra appl·oval', enttlnde-se a outra 
de. l'eprovar. Quandci porém se diz approvar en· 
tende·s~ em~rtda~·? Isto é u que ninguem entende ; 
e t·mto 1sto e a~s1m,. que o seuado as:•im o declarou 
a _respei~o de.um. negocio que.foi.desta camarn: 
ve1o aqut uma p~nsü? dada pelo governo d,; G00$000, 
mas _esta camara. JUlgou acertado reduzir essa 
pensao a 400ROOO; e o que fez o sennJo ?. Disse 
que a ~amara dos deputados não podia· emendar 
a p~mmo dada pelo governo ; que pela constituição 
hav1a _de approvar ou reprovar~is.....q.u.e a ex, .. 
pressao da constituição significava· submetter á 
app_rovação ou rt.provação da assembléa. Cc1mo 
ent11!J, nós. havemos deixar de tomar no mesmo 
sen!•do a palavra app1·ovm·, a respeito das reso· 
luçoes dos conselhos geraes? Expendeu·se mais, 
que a as~embléa geral f!lz leis, e que os conselhos 
geraes nao fazem senno . meras ·propostas; mas 
note-s~ que a assembléa só faz leis depois que os 
seus P_!'OJe~tos t~m a sançc;lio do impt:rador, sem 
ella nao sao ma1~ que meros projectos, ~ o mesmo 
acontece nos proJectos dos conselhos geraes. Por· 
ta_nto concluo que as. propostas dos conselhos geraes 
nao podem ter mats que uma unica discussão, 
para .se. C_?nhceer '3e tem ma teria prohibida pP.la 
con_shtu1çao e approvarmos ou reprovarmos e nada 
mats. ' 

.o Sr. Luiz oavalon:n.tl :-Se ns minhas 
razões não conseguirem o f11vor, pela imprenSfl 
o conseguiráõ as razões do senudo, ou as do al .. um 
Sr. deputado. Diz o pareeer. da com missão que a 
promulgação s_eja a mesma que a . do art. · ü9. 
(L~u-O.I Se a~s1m se.. publicarem as resoluções do 
conselho, e_ntno ellas obrigaráõ á .nação intoil·a · e 
por isso JUlgo que a commissiio evadio·se' á 

cnn~titui~iio, porqno necesRarinmonta se ba de de.
clarnr (]1lfJ nqutdla lei ó de provincin. Vamos 
po1:ém rfJSp~>nrlm: f.liiS argu111entos que têm appa· 

' rectdo, do _um St·. deputadu. Se nós emendarmos 
as. rest,J_nçoes _ dos. consr,Jhos geraes te rã,, uma 
um~a d1~cus:<a~; sr.nhorc;H, essas emenda~ terão 
mmtas dtscu•sons, e Clis· uqui o quo é augmentar a 
desord~m, e fazer com qnr, soja difflcultosa a ap· 
prov~çfl_o de uma resolução do qualquer conselho de 
prOVIIJCia. 

DisHil o Sr .. deputado: so acuso ní'io houverem 
emendas .. nflnhurnns, a l'esoluçiio niio passará · 
mas quantas cmo11drcs têm vindo do dOnadc1 o s~ 
t~m ~atado sem discussão ; apontarei n lei da ex:
tJilcçuo do banco : viel'fiO muitas fJmendas ponde· 
rosas,~ o que so fez? Votou· se nellas sem debate 
e t as~1m qucJ faz a·carr~ara dos çleputados, quand~ 
quer o bem geral. D1sse um Sr. deputado : po· 
demos ft1zerum novo Jl.l"ojecto, e por isso é melhor 
que o emendemos : isto é r.ontradictorio : se nós 
pod_emos r .• zer outro· vrojecto, para que é neces
sano emend~r? Dis~e mais o mesmo senhor que 
~orno os pr?JCctos dos conselhos geraes são. pro· 
Jectos parc1aes, d~vem ser emendados ; a isto 
respondo, .quo e!ltuo o que passa da assembléa. 
geral é mero pl"OJecto, porque emquanto não tive•· 
a sancç~n nãn é lei, o entretanto o poder mode: 
rado•· n110 póde "men.dar. Disse "utro Sr. deputad,•: 
compete á. assen.hlea gc;:ral. Mas esto nrti"o diz 
que ç~n:p•Jte a approvação, e opposiç:io, e "'nessa 
opp~•Riçao CQillprehiJndern-se emendas , mas vamos 
á •llff?rença que ha entre approvação e opp11siç:io 
e leret o urt. 86 da constituição (lau), e o que 
e!ltâ 1111 art. 62. (le~), e diz no art. 58. (Lel~.) 
Por consequenc1a ve-se que no nrt. 85 que trata. 
dos conselho~ geraes . não_ faz ditrerença, e que 
ha sempre so a approvaçacJ. 

011tro S1·. deputado disse que pela p'tlavra ap· 
provar so entendo. pudet· emendar. Tenho outra 
idéa mui diversa da palavra-obte•·-obter é con· 
seguir do superil)r o poder de fazer uma cou~a 
ou não, e e!Hiio tambem o poder moderador sauc· 
ci11na esses _decretos, e entende-se que será .abri· 
gudp a sancc1onar? Quando. se d~ · um . direito· não 
ó uma obrigai,;ào, e a constitukão marcouno art 
83. este direito á assembléa 'geral, e se o te~ 
p-!Jdc: nc•gnr a approvar;ão. 
U~_S•·· deputauu quiz assemelhar as camaras 

rnumc!paes aü~ cnnsr.lhos gemas, e estes ú aos· 
.;umblef!- g>lral; mas ns camaras municipaes têm 
uma lc1 regulamentar e mio é acto constitucional 
co pela constitui~::i<1 os con,;•1lhos geraes têm attl'i~ 
butçues e. r!"g_ras fixas na constituição, e as .leis 
de>~ mumc1p1os podem·se rev1.•gar amanhã se 
qn•ze•·· 

--:...eutiTf'·"Sr;~·dc-putn-d~ ... drssc'·qu-e-cu-tinhn ido -.ml-
contradicçiio P•'r não queret' o apoiamento por 
essa te~ceira parte de cleputados, p(lr que era uma 
garant~a; ~1as .. de quo serve a garantia do .npoia· 
menta ? Nno servo de nada : o que eu sei e que 
em todas as emendas do Sr. deputado ainda. não 
vi propót• umn que niio fusse apoiada, porque 
ten~ Pll:rtido na· camara. O f::.1·. deputado sabe 
mm~o Jst~.,, . e todos os senhiH'es que . estiverão 
aqu1 n:1 Sil~S:to passada ; . portanto. não h a gamntia 
no ap.oiame.ntn, serill garantia na votação e a 
melhor. garantia é uão se ~mandar as resol'uçi>es 
dos cnnselhos ge•·aes 1111. fórma da constftuição .. 

O mesmo Sr. dt~putado notou que· não. tinha. 
sido bCJ:t •·cspondido CO~· o art. ·101 !S 4o, e é 
com elle mesmo que eu lhe tomo a respl)nder 
e insisto qne o Sr. deputado victoriosamente ~ 
·combateu. Diz o art. lO L ~ 4• (leu) ·e no art 
86 diz (leu J! isto é, app_ruvar, manda~ executar: 
D1z~se que nao tem lug11r a reunião. das dttas 
camaras n? caso de uma· dellas a . emendar· e 
que fic_a reJeitado o projecto. Primeiramente n'ão 
~stá d!~r que es~as emendas qão tivesl!e lugar 
a reunlflo, e supponhamos nós q11e vai daqui da 
camara do.; deputados um projecto sem emendas, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 11:30- Página 9 de 10 

·260 SESSÃO EM 28 OE .~fAlO D.E 18ao 
e que o senado o mande com Qmen,l:;s a 
esta camara, e niio ternos uma outra di:;cnssiio, 
e o S1·. deputado csqueccu·sc do rebater este 
argumento. 

Portanto o quo cu digo é que o que a camnra 
pó de fazer é ·reprovar Qllando a proposta não l'Ôl' 
util, e não pódll emendar. Proftlrin·se um prin· 
cipio de direito pnb)ico.que, qurm tem a inicia· 
tiva póde emendar. Primr.irnmenle esse principio 
ni.o é tiio geral; mnr; convi udo que o poder cx•J· 
cutivo r,xer•:c n iuícialiva como a propo:>ta, dl1-
pois della ~ntrM na camara uno n póde mais 
emendo.r, c quando o p1•incipiu fosse exacto, 
quando estivesse ço(!rcta•Jo por lei par-ticular não 
servia. A con::~titlrição mandou qu•: n camtll'a niio 
pudesse emendar as resolu cões dos C011selhos, e 
quar1do ha esta lei e~c1·ipta não so precisa 'de 
recorrer a principi'os gemes do direito publico. 

Notou o Sr. deputado o rliss•J: o Rio· de J<t· 
neiro ficou privado da instituição do conselho 
geral ; mas supponb~tmns que a constittlição fi. 
zesse es~a injnsliça, o Rio de Janeiro tem outras 
cousas mais que compensão, c eu quereria qne 
a minha província tivesse a asserublJa geral e 
níio o couselho de província. Nrio obstante eu 
seria de op.iniào quo bouve~>se c11nselho de pro· 
vincia no Rio de Janeiro. Quer o Sr. deputado 
uma commissãv mtxta; mas podemos nós inter· 
pretar R. con:>tituiçiio ? N1i(lllt mas · nós estamos 
tratando .do um artigo l"t>gimental e niio ha di· 
reitu nenhum n:l c .• nstituição par·a a interpretar. 
Seria pr~cbo aut11risa1· os Ull'l.'us eleitores, etc., etc. 
Disse o Sr. rleputado: então nós ccderrJmos ver
gonhosamentfl : se .o Sr; deputado :mppõe isso 
ver{:( ·nhoso,tem bom rernedio, é ruio emendar nunca. 
Erufim, IPgislad.,res, fazei .c•mt que He n1:iO abra 
uma brécba á constituição e vulai na guarda d~lln. 

O Sr. Vasconcellos:- S·>u de c.pinião 
diver!'a dos Srs. df'putados que têm combatido 
o parecer da commissli•J. que ent•·nde qud á. as
sembléa gel'al comp .. te •·fi'erecer emendas ás pro
postas. dos. conselhos geraus. Appr11vo que a 
discussão sobre ns propostas dos couselhos geracs 
seja correspondente á terceil·a discussão dos pro
jactas que são iniciados ne,:ta camara; e já se 
disse que não havra contradicção nem esse sup· 
posto absurdo, e discntmdo-sa cada um doR ar· 
tigos se poderá fali ar snbre todo o projecto. Tam
bem quero que as emendas sejào apoiadas· pela 
terça parte dos membros da camara, a creio que 
por este modo está re~peitada a pr.,posta in· 
teiramente: e é uma contradicçiio em que cahiu 
o illustre deputado, reprovandu o apvinmento pt:la 
terça parte dos n1~mbros da camara; pois se o 
itlustr·e ·d!'putlido quer-:nrrms .. garariLiils' pãrâ"ãê 
propostas dos conselhos g•·raes, não deve preferir 
que as em~nd~s sejiio .apoia~us por 5 deputados, 
porque entao e deHtrurr nqu1llo mesmo que pro· 
tende. A com missão n:io podia , otferecer mais 
forte garantia ás propostas dos cflnselhos gerae;;. 

Quanto dizer-se que não se podem emendar as 
propostas dos conselhos . ger~~es ; a coustituição 
quando diz que a assernblt'a ye1·al app1·ovard esses 
p1•ojectos, entendo que na palavra appr<1var P.stá 
envolvido o di1·eito de emençlf!r. Pl;lrgunto. 1'.em 
a assembléa geral· a iniciativa subre ne{:(ocios 
particulares de c~d.a .u~a das prCJvi ncias ·? Tem ; 
ora, quem tem a 1nrc1attva pôde emendar e é um 
principio sagrado em direito publico, que não me 
canso em demonstrar. O senndo não pôde alterat· 
projectCJs da camara dos deputados sobre impos
tos porque não tem a inici..tiva nesta materia. 

Parece-me pois, que se.gundo o diretio publico 
direito cnnstitucional, espírito da constituição e 
pela contbsão dos mesmos Srs. deputados que 
reconllecl;lrem nas carnar·as o direito de iniciar 
projec~Oil_ peculiares Stl dl!ve adoptar a idéa da 
comm1ssao de so cm~ndnrem as pt·opost:lS dos 
conselhos ~et·acs. 

Ma~ di.;so o illustrll •lcputn•lo, so compete á 
n:-~sdmblé 1 gemi. o direito de emendar, por isso 
q IIIJ lhe 1:nmpete IJ dll app1·ovar, tn1nbem o poder 
executivo tem o direito ue emendar. Sr. presi· 
dente, eu podel·in servir·me de um-.1 equivocação 
em q1te callio o illustrll deputado, allirmando qne 
a.pzwoval· Cl'll o mesmo que sunccionar, concluindo 
que o poder t!Xc•:utivo niio podia emendar por 
i:;so mesmo qufl qnem sanccicma não emenda. 

Mas, Sr. presicltmte, quaeR siio fi$ regn~s qge 
a hHmencutica. prescreve'? E' combinação de un11 
lugares com outl'CJI!; por conseql!enc1a para remo· 
vtw toda a duvidn, oiTercçn á consil:\crnçii.o · d11 
camara o art. 86 da çor1stítuição. (Lcu·Q,) Bem 
se võ que por este artigo cahe o ar·gumtlnto posto 
pelo illustre dept1tado. 

D1zem os illustres deputndos : admittindo-se o· 
dir~rto de emendar poderáõ ba ver dUilS discussões, 
u~n nesta casa, outra no senado, quando o senado 
nao convenha com esta camara ·e parece que foi 
um. dos rnais fortes argument"s ; e disse· se tam
be>rn, na.;te Ç\ISO 11ão tem lugar a r~uni•\o das 
eamaras; mas istu é llXpross-o na con::stituição. 
{Leu.) Por consequencia . quando qualq11er das 
~amaras n1io acloptar as eme11das que se fizerem 
as pNpo!!ta!; dos conselh11s, sendo desprilzadns 
sem qtle se admitta discussão da assernbléa geral 
não tem p 1ra isso raunilio, porque a discussão 
deve ser uma em cada camara. 

Disse1·iio inais os illt.stres deputados que então 
exorhitão as camarns emendando as propostas 
dos conselho~, e perguntão que vantagens ·ficiio 
aos conselhos gera.,s se a~ suas propostas são 
suj•lítas a emendas com•> qualquer projecto de 
um particular. Sr. presidllntc, em direito publico, 
e mesmo a co11stituiçiio . faz difler·ença entre ini
ciativa. directn, o iniciativa indi recta; o que 
compete a quem possue a directa? Compete o 
dire1to de fazer com que se discutiio e se attendão 
as suas propostas; mas quem possuo a indírecta 
não tem es-;e direito. Nós não podemos dizer 
que não so convertáo em projectos de lei as pro
postas, e bem se vê que é um direito muito lm
port.,nte que a constituição conferia aos conselhos 
goraes; 

Disse-se mais, · á assembléa niio compete senão 
fiscalisa1· se os c•>uselhos exurbi tão ; se fusse clara 
esta disposrção na con~tituiç1io, se de illguns dos 
seus artigtls se pudesse deduzir esta· doutrina, 
conviria com o illustre deputado, porém é direito 
que não a.:bo escripto na constitllição. Nós não só 
havemos examinar se os· conselhos têm . exorbi
tado nas propostas, mas havemos emendai-as, por 
q!!Q._. se o exame fos,;e só par.tt.c!l.l)becer ..s.e . .h.a.via . 
exorbitação, as propost:1s já. tinhão força . e não 
precisaviio do approvação. Não contrnuarei a 
responder a outras muitos argumentos, sómente 
tenho a declarar que achava prudente. que ao 
meuos uma commlssão mixta desta camara e do 
senaclo tratassem do modo de se discutirem estas 
propostas dos conselhos geraes, porquauto, de que 
serve a camara decidir que nao. póde emendar 
taes propostas, se o senado entendtlr de outra 
fôrma? As emendas, serão remettidas pelo seuado 
para aqui: e que h•tvemos então fazt~r? De duas 
uma, ou ceder . vergonhosamente sem ter razão 
pa1•a o faz~r, ou despresar a proposta, e eis mais 
um novo meio para acabar com os conselhos 
gerae~ ~e pro.vincias. ·.Se nós .queremos que elles 
progndao, devemos ass1m entender a c9nstituição. 
e não se ·espere que outr.1s idéas vinguem. 

O Sr. Ernesto :-Os argumentos apresen
tados pelo Sr. Luiz Cavalcanti, ainda se achão 
em todo o seu vigur e os do honrado deputado 
que 11cab.ou de orar, nii.o passão de especiosos. 
Dis;;e o lllu~tl'e membro : é principio commte 'em 
direito publico qutl quem tem 11 iniciutiva tem 
o direito de emendar: a camara attenda ao ab
surdo quo dosta gúnoralidade proviria. O pod9r 
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executivo tem a iniciativa, e est{l ligado com o 
poder moderador; e então se este pt•inc:ipio vigo· 
rasse podia emendar os projecto11 de lei. 

Disse mais o honrnllo membro: nús devemos 
sr.guodo os princípios da hermeneutíca, intorpt•etar 
artigos da constituição pelos outros. Tal foi a 
importancia que os conselhos geraes mereJcerão 
aos factorc;s da constitniç1ln deJ irnperio, que forão 
col!ocado~ no titulo do poder legishltivn, como 
fazendo parte desto rnosmo poder legislativo; em 
conseguc;ncia examinemos o qua diz a ccmstit1Jição 
quando tt•tlta de uma das attribui~ões da nssern
bléa geral; uiz no Si !Jo art. 30. (Leu.) E para 
entender e:~ta parte do p11ragrapho usemos . cta 
regrn proposta pelo hottrado c.JepuL~tdo muitt) cor
rAnte am herrnoneuticq.,. l1:nrJo o art. 81. (Leu.) 
Do maneira que n as~ernblê'a geral promove o 
bem geral, e os cidadãos interv,jm nos negocios 
particulares do .seu paiz, Í•Jrmanclo proíe~tos pP-cu· 
Jiares accommodados á. sua localidad~. etr.. Ap· 
plíquemo~ a me!lma t•egra: u assembléa geral 
promove o bem gernl, c os couselhos guraes 
approviio projectos pe(:uliares SE\gundo os inte· 
r~sses de suas províncias; por conseguinte, por 
estes princípios .como p11deremos snsteutar a d ... u. 
trina da commissão nunndo prctemle que possamos 
emendar as propostas do>~ conselhos ge1·aes? 

Disse:sc mais, SJ nós admittirrnos que a as~em. 
bléa geral nã11 tlmende ns propostas dos conselhos 
geraes, o sen:ldo emendando licaráõ paralysaJns 
as propostas, ou. então· cederemos; ma:i este 
argumento nilo passa de muito especioso: se o 
senadó · q nizer estor.var a . marcha tios conselhos 
geraes, tanto o póde fazer propondo emendas como 
não prestando a sua sanc~ão. 

Disse-se rnais, não consiste a autoridade da 
assembléa geral contra os prujectos d"s conselhos 
geraes em . unicamente approvar ou reprovar, 
quando no m·t. 86 que falla da sancr;ão provisoria 
do imperador a constituição se exprime assim. 
(Leu o artigo.) Mas. diz o illustre membm quo:~ 
o artígu não diz approvar, diz, pn,vi~11riamente 
executar, e que portanto a approv~çiio da camara 
é differente: mas ulio é as!lim, Sr.· presidente, 
e ptrlos mesmos princípios do illustre deputado, 
Vejamos o Si 4o art. 101. (Leu.) 

Por conseguinte cabe por terra o principio de 
que se lauçou mão pela . expo~ição litttlral deste 
artigo: e· a mesma constituição explicando tlSStl 
direito do imperador diz, app,·ovando, igual terrno 
de que se serve para a as~en•bléB .. ge1·al. Se· 
nhores, a assP.mbléa geral tem muito que fazer; 
e eu não vejo q1,1,e tenha a iniciativa sobro ne· 

--· gocios · particulares ... d.os.. municipi.os, ante~ vejo 
que só tem a iniciativa sobre o bem geral da 
nação: mos suppoudo me~mo quu a tinha sobre 
negocios pec'\l,tHJ.res da~ províncias, deveríamos 
considerar que assembléa geral tem todos os annos 
de fixar a força .de mar e terra; tem .de fazer a 
lei do orçamento, . tem de velar na guarda da 
constituição, e !Jile para isto tudo tem 'l mezes, 
por consequencia onde o tempo para examinar 
esses negocias peculiares? Seguramente se passar 
tal opintiio, iremos cortar pela raiz a instituição 
dos cQL):>elhos geraes de província. Os lPogisla· 
dores que fizerão a constituição, conhP-cendo que 
nós príncipiavamos a marchar na carrAira electiva 
reconhecerão o dirHito e a necessidade de q11e 
um pequeno corpo legislativo promovesse o bem 
particular das províncias, sem se ingerir porém 
nos negocios geraes da nação. Eis, Sr. presidente; 
a miuha opinião. 

o sr. · Vasconç~llos: -0 illustre der.utado 
julgou combatet· meus argumentos; mns cuido 
se esqueceq .delles 011 não deu muita attonçii•• á 
eonstituiçi'io. Di!lse eu que entendia este Si 4q do 
art. lO L pelo ·art. 86, que huvia sido collocado 
em Jug11r proprio. Ao imperador só compete 
JllRIIdll~· exccu~lll' [Jrovisoriamen te as propostas 

dos conselhos; dir. poróm o íllustre deputado: não 
é ussim, ant•:S Srl devu ontender pelo ~ 4o do art. 
)0L que tamhe111 comptlto no podr:r moderador 
approvar n:; proposta,; uHS cnnselhos, como com· 
pete á arisernbié·l geral. (j íllustl·o deputado não 
le11 todo o · pnragrapho, senão hr1via de conhecer 
que a .minha intelliganciiL ó tiio constitucional 
que este pnragrapho se reCerp, ao art. f.lü. (Leu..) 
Por esta leitura se mostra que tanto f•1i da· in
tenção da constitui1;ão este Si 4.0 do art. 101 se 
entendesse p•:lo art. 86, que nüo tem refereneia 
a outros nrtigos, e só naquulle expõe a doutrina 
do~ artigos ant.,ceduntes. Niio j ulgne o illustre 
deputado especioso este nrp;umento; e .entenda 
que a appNvue;iio da ass~mbléa geral ás propostas 
li•.1S .conselhos ó rnuit,, di V•m'la des;a npprovaçiio, 
que o governo e:<.':rce sobrtt e.ssas mllsmas pro· 
postas, p11rquc esta appr·ovaçiio niio pas;ade ser 
pr!J':isoria. ·Ao govemo niio compete excluir ou 
I'••Jeltar uma proposta do conselho geral de. pl'O
vi~cin; se elle. não agrada ao gr1VCL'IlO responde : 
o tmperndor ~uspende '' ;:;p,u juizo a respeito de 
tal proposta e a remette á a:;sembléa gtJral. 

O illustre deputfldo parece que quiz combatr~r 
o principio, que elle diz c•1rrente em direito pu· 
blico, de cornpeLir o direito de emendar a qurm 
tem v direito da iniciativa, que tendo o poder exe
cutivo esse. direito, e estando anne~o este poder 
ao de sanccionar, seguia·se que tambem podia 
emendar; mas pela simples exposi~iio deste ar
gumento mostra o seu defeito. Ao poder execu· 
tivH compete o direito da iniciativa, mas esse 
poder não é o que sancciona, é o poder moda· 
ra·lor, e nã., se :'legue qu11 ·por estar reunido na 
mesma pessoa seJa a mesma cousa;. nem porque 
duns autoridades se achem na mesma pessoa 
perdem a sua natureza. 

Bem so v~ pois que e~te methodo não é logico 
nem concludeute, e · meus argumc;ntos não !orào 
tocados. Q11anJo porém se pudesse assim entender 
a regra, que a quem compete o direit•J da ini· 
ciati ~a compete o .direito. d<J emendar, o que 
S'l segui>& erll qlt•l a constituir;iio tinl1a limitado 
e11sa rugm. Dissa que era ve1·gonho;;o esta camara 
tomar· uma decisão. isto . é, quo não. comp~te á 
erunara o direito elo euien·:lilr julgando o senado 
o contrariíl, quo é de prPsun1ir julgue em muita 
boa fé; so. nós insistirmos temo:~ mais esse meio 
para acabar Cl)m as propostas dos . conselhos 
gerncs, ou ent1io arlopturemos a opinião do se
nado, . o que me parece pouco d~cente: repito, 
o que nos deve guiar é a constitui.;tio; se · hou· 
vessemos de fazor.uma constituição nova outras 
sP.rião..uúnhas idéas ;-mas .. uós .não. .esta.mos--aiitO· 
risad•JS para altet·ar a constituição existente, e 
qunndo tnl se. exigisse seria pelos meios nella 
me~mo estabelecidos. 

Julgo 'lue a commissão se conform:l com a 
letm 1Ia constltrliçãr,, alil\s querendo-se dar muito 
aos corn;elhos geraes, .tiramus·lh~s tudo. 

O S•·· Hollandu. C<.~.valc<.l.:ntl:-Meu es· 
tarlo de saude niio me permitte fttllar com ela., 
reza sobre e~ta mataria; mas s"ja·m<l permittido 
faztlt' pe-ILLenos refl.r.:xões. · 

Peço á camam que attenda a uma dP.sigunl· 
dade que se observa no parecer da commissão; no
tem os senh .. res que as emendas hão de. ser 
apoiadas pda terça parte, e note-se que ha pro
víncias que têm aqui um só deputado, e outras 
20 etc.; quaes sii., as p1·ovincias que ficào de 
mHlhor partido'? Ell quero a igualdade, veja-se 
pois a injusttça de~se parecer; dt:ixemo-nos de 
tal apoiamento, Stl acaso Hll julgar que as pro~ 
postas dus conselhos. geraes Roffr!'io emendas, 
devem ser apoiadas na fôrma do. regimento da 
camara. 

A outra reflexão é sobre a facilidade (JitB aqui 
se apresent>l de O:nnullnr os conselhos gemes 
até ao ponto de se cxigit• para cs~e negocio uma 
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commissão mixta, tal eommissão ni'io faz nada, 
porque se nós .entendemoa que as propo:>ta,; dllvem 
ser nmencladas; tnl vP.z o·- senado ni'io entendo~. 
assim, o quo acontece? .Qunnd" . os projectos pas· 
11arem para o senado não siio aceitos, c vice• 
versa . • . 

Dei:cP.mos vígo~ar e prosp3rnr os consolhos ge 
raes de proviucill, n1io v.am(IS entorpecer a Sllô\ 
marcha éom uma modid11 que até. julgo set• contra 
a constituição. . · 

.Tulgsmdo·~>e a materia sufficientemente díscu· 
tida, foi rejei .tado o parecP.t' da commissão em 
ambns as suas partes. A l• por grande maíol'ia; 
e a 2• por 3() votos contra 36. 

O voto s;eparado do St·. Ernesto França foi 
rej citado por 38 . votos contra 37. 

Tomando a palavra disse 
O Sa. HOLLA:->DA CAVALé ... NTI:- Peco licença 

parH man'dar o seguinte reqnarinuinte: 
cc Requeiro . qull as p1•opostas d<HI con!lelhos 

geraes sejão discutidas pnra obter a simple;s appro
v~çiio ou reprovação sem ndmittír emenda.~ · 
Hollanda. Cavalcanti. li 

Foi apoiado ; e dando a hora prorogou-se a 
sessão: pcdind<> a palavra !l.isse 

O Sr: Castro Atva.ros:-0 que está em 
discussão '? 

O SR. PnESIDESTE::-'0 rel}aerimento que se fez. 
O Sa. CA.sTRO Ar.v,\lu:s·-E:;~ou por isso, porque 

sobre .a vntaç~o da exclusl'<o do projP.cto não sei 
que duvida hr.ja; e se al~euma l1a foi no adin· 
mento. Portanto, se tõr .á commissão parn dar 
o seu parecer, approvo; mas de . outra fôrma 
não. 

o sr; Eva.rlsto:-Disse o Sr; deputado que · 
11e acaso fc~sse :í commis>~iio, · segundo o VP.ncido, 
que approvava, ·pergunto, h a alguma Co)U!!a ven
cido na casa? Nafta se apprnvou, nada . h a ven· 
cidn, e é o mesmo qut! se não houvessemos 
votado. 

o $r. ·va.acono~no,;:-Eu entendo que isto 
deve ir a uma commissiin. Nada. se venceu, 
rejeitou-se tudo porque o 'parecer da commi:~siio 
foi posto á voL•lçâo em globo, e não por parteR. 
Ha de se nec?.ssariamente dalibernr sobre o •nodo 
de discutir as . resoluções d<is conselhos geraes; 
a illusLre commissrio de con;;tituicão tem ouvido 
a opposiçi!o .·que lld f.:z ás suas idé·as, e A vista 
dos opiniõel! emittidas póde •tpresentar um pa-. 
recer que ella entendo. poder éonciliar. à maiMia 

·da · camara, mas . decidir-~e jádisRo, não approvo; · 
eu niio desejo votnr,ões precipitadas , 

O requerimento do illustre deputado o Sr. Iiol
landa . Cavalcanti não é uma materia tão sirr.ples 
como ellij suppõe: 6 uma nova decisão sobre 
este objecto, e não foi para isto que se prorogou 
a sessão, sim para se dar um expediente sobre a 
votação. O obJecto é de deliberaÇão, por conse· 
quencia vá A commissão de constituição. Este é o 
n1eu parecer. 
· O Sa. PRESIDENTE póz em discussão o requ(l· 
rimento verbal do illustre orador: pedindo a 
palavra disse · 

' o Sr .. RE!'bouças:-Venceu-se a rejeição do 
parecer da comndssiio · na primeira e segunda 
parte ; venceu-se a rejeição do voto do Sr. Er
nesto; por consequencia nnda se .venceu, estamos 
reduzidos ao es~ado em que nos achavamos. 
Ora, é necessario . procurarmos ou estabelecermos 
um methodo parp. essa;.. cousas, por9ua os meios 
propostos forão todos rejeitadns, e talvez o fossllm 
por um engano , Assim deve ir a uma com missão 
que interponha o seu parece•• sobre este objecto, 
porque n,ã(') p611e deixar de se discutirem as 
propostas dos conselhos, o acho que o meio mais 
salutar t . como digo, ir a uma commis~ão. 

;o' . .. · .. 

O Sn, ANTONIO DO AllfAnAL fallou sobre a ma· 
tel'ia; . e entro al,:tumas l'azões que expen!leu, 
declarou que · por engano tinha acabado de · dar 
contra o voto em separado do Sr. Ernesto Fer
reira. 

O SI". Lh1.o Coutlnl:~~.o:-Sr. presidente, 
na legislatura · pas~ada muitos 'destes casos nofS 
acontecl!riio, não ~e npprovaviio nem os ·pare· 
cP.res uns commissõ~<~~< nem ns emend.as; iiio outra 
vez â commiss;'ío: Vojo hoje levar-se immenso 
tempo, e até prorogar-se a sessão para s11ber o 
que se ha de do!ib.:Jrar I Está claro que não se 
npprovou cousa al,::um11,. e 1J que se .S!:lguo disto? 
Voltar à commíssiio. · 

O que aqui ha de novo , Sr. presidente, é um 
engano na votação do Sr. deputado Antonio do 
Amaral, . c pelo nosso regim ento vê-se mesmo que 
nrn doputlido póde retractar o seu voto; se não 
houvesse essa dcclaraçiio do S1·. deputado , eu 
já dizia que isso devi•& ir á commissão, mas :quando 
um d.;putado diz « ea votei neste sentido " a 
camara deve tomar isso em consideração, e so 
não . quer tomar em consideração o engano do 
s ... deputado, então deve ir .. a ·uma outra 
.com missão, e não áquella que já deu o · seu pa· 
recer. 

O Sa. CARNEIRO D,\ Cuxu<~.:-Pela ordem, Sr. pre
sidente. Deve-se propOr o voto retractado do 
Sr. deputado Amaral. 

o Sr.-. ·1\rar'tlJD ·. F.r;oanclsco: -Quando eu 
pedi a V. Ex. que puzesse á votação por artigos 
o parecer da' commissão, já eu çont!va acon· 
t P.cer o que houve. Nãn houve confu11au alguma 
de vot'lçâo, . o ·que ha · é os artigos 110rem com
plexos, cada arLigo comprehende ·duM e tres . 
mllterias; ror consequencia · sou. de parecer que 

·vá · a u1ila commis,ito ; o qne cada mataria l!eja 
sep11rada, e então venha outra vez á discussão. 

o Sr . .P"'uUnrJ do Álbuqaorquo :-
1) parecer da commis~do ver~ou se propostas 
dos conselhos ·. gtil'aes deveriâo ou ni&o soft'rer 
emendas; vP.ncen-so . negativamente, ficou alguma 
COI!Sll vencida em niio? Fi.:ou, porquB a delibe· 
ração que estabelece uma cousa, e!llllbelece outra? 
Por consequencia venceu -se que as propostas dos 
conselhos não pod~rino ftdmiltir !lqui emendas. 
A emcrlola quo apresentou um illu>~tre .depntad•l 
ta•nbem foi roprova1la: a camara não qniz obri~or 
que a discussiio versasse sobre tal materia. Por 
isso voto que niio vá. :1 commisslio alguma. 

-~ .. 0-8~LLA.NDA. CAVALO:A:-!Tl :-Eu proponho 
que . vã ·este negocio á mesa por. ter ella tomado 
todos os apontamentos . 

Veno:eu-se afinal que o~ sobreditos papais fossem 
á mesa para dar uovo parecer. 

O Sa. PaESlDE:NTE deu para ordem do dia : 
1.• p,,recer da commissão de poderes ácerca dos 
Srs. OlemAnte Pereira e Oliveira Alvares. 2.0 Pa· 
recer da commís:~iio de constituição súbre a IIUS
pensiio das garantias na provincia . do Ceará. 
a.o Cuntinuação da 2• . discussão do projecto de 
lei n. 'õl. 4.• D1scussão da resolução n. 1 sobre a 
publicidade das sessões das relaçõe>~ e juntamente as 
emendas a este respeito oft'l!recidas pelo Sr. Maia. 

Le\•antou-se a sessão depois das· duas . horas 
e. um quarto. 

Sessão · em ~9 de lllalo 

PIIESIDENCIA DO SR. COSTA. CARVALHO 

A's 10 horas feita a chamada, aeharão·l!e pre· 
Rentes 78 Srs. deputados, faltundo Oii Srs. Baptista 
Pereira e . Muura com causa participada. 

Não se achando ainda presente o ::!r. ·seer!ltario 
Luiz Cavalcanti para ler a acta, deu conta () 
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Sr. Marcollino de Brito de não haver cxpodierite, 
e passou a ler os st.tg11intes ptlrtlr.ures: 

(( A commissão ecclesíastíca . tendo examinado 
muitos requerimentos de divet·Kos moradores C?Í 
ditTI!rentllfl lugares das províncias 'do imperío em 
que plldem creaçôeíl de novas·freguezíari, ~:xpnr.do 
moLiv••S bem attcndiveis par•~ fu11danumtarem tmus 
supplícas, tendo já alguna destes rcquerim~ntos 
sido consultados pelo · extincto tribunal da mesa 
da consciencia e ordens, e conhec'!11do que em 
muitas partes a creação de novas freguc;zias, além 
<te ser necessaria para que os P•1Voll encontrem 
com mais facilidaole os >~occorros . espiritnB~il de 
que necessit!1<o, é tambem de summa utilida<le 
porque por estP. meio se augmentiLo as povoações 
no imperio do Bt·uzil, e esLrllítí'io-se mais 011 cír
culos parocbiae~, podendo assim os p·1rochos de~
empenhar melhor as obrigações do s~:u rnínistcrio 
pastoral; é de pariiêêr.:::q:.:o sendo a ct·eaçJi•> de 
nova:~ fregúezias um dos ohjectos mais interes
sautes, e 4ue muito pód.; influir no melhoramento 
das províncias, é clte da attribuiçiio dos conse· 
lhos provinciaes a quem pel•> art. 8! do cap. 5° 
da constituição do irnperio, pertence propõr, dis
cutir · e deliberar :~obre objcctos de interes::~es de 
suas províncias, e que por isso os requerimentos 
e mata papeis que existem · na commissiio a res
peito de creação de . novas fr.,guezias devem ser 
enviados ao ministro da justiça . para os fazer 
remetter para as respectivas proviucias, afim de 
qae sejão levados ao conhecim•:nto dos cons.llhos 
provinciae~. Pelo que pertence porém á p•·ovincia 
do Rio de Janeiro, propõe a commissão o seguinte 
projecto de resolução : 

« Artigo uníco. Na província do Rio de Janeiro 
a creaçno de novas frcguezias deve tier re,luerída 

. ao ministro da justiça, o quai depois de ter man
dado informar ao biipo dtocesano, ouvindo este · 
por escrip~o os respectiv1•s parochos, propo1·á a 
esta camara para ser confirmada por uma reso. 
luçiio da assembléa gerar. · 

11 Paço da camara dns dllputados, 2l:! de Maio 
de 1~.-A. Ma1•ía de.vloura.-J. B. L. Fe1Tei1·a 
de l\:Cello.-Antonio Joao de Less(,. » 

·Adiado por opposição. 
wA commissão de guerra depois· de haver exa

minado" r!!qu~rim~m~o .apresenta.! o a e~ ta augusta 
camara por Joaquim Ferreira Nobre Caldeira, 
porta· bandeira do batalhão n. 21 .de c&çadot•es da 
l" linba do ·exorcito contra o ex·Diinistr~;> da guerra 
Joaquim de Olívejt·a AlvareR, e tendo igualmente · 
examinado o uffic10 do actual ministro · dn. ·. gtterra 
conde do Rio Pardo, que servio de resposta ao 
que em . data · de l.J: do mez corrente lhe fó1·a 
expedido por ordem c;la mesma augusta camara . 
pedindo· esclarecimentos sobre a materia do dito 
1·equerimeuto; tem a honra de . fazer o seguinte 
rclatorio: 

· << Joaquim Ferreira Nobre, cadete porta-bandeira 
do . bat••ihiio de caçadot·es n; 21 da 1a linha do 
exercito, aquartellado oa província do Rio Gran.:le 
do Norte, ·o qual é filho do major de artilharia 
de posição Vicente Ferreira Nobre, pedio ao seu 
respectivo chefe, e obteve licença para se casar. 
O · pai do supplicante, entendendo que a escolha 
ou inc!innção do filho recahia em pe:-~sua indigna 
de se ·&lliar na sua família, rAquereu ao govern~ 
a remoção ou · passagem do filhu para qualquP.r 
dos corpos . da provin-:ia da Bahia ou outra do 
sul. O commandante das armas da provhicin do 
Rio Gt·ande do Norte que servia. de canal a este 
requerimento, mostrou ao governo qua·nto era 
digno de attençiio, . e officiosamente advogou a 
cau.;a do pai contra &. loucura e inconsiderada 
paixão do filho ; ml!s o gover·nu olhandu ·para 
o negocio debaixo do 8erL verdadeiro ponto de . 

· v. ista, declarou 110r av.iso d .. o . t. nin· .. istro da ·guerra, . 
Bento Barroso .Pereira, datado de 29 . Dezembro 
d& .1821 ao sobredito comQlaQdapte milHar que · 

o requerimento do pai do supplicante não podia 
ser atteiodido. 

i< Pflll:olll·los terupos repetio o menciona do major 
o mes·mo r11querirncnto no governo, e o miniHtro 
da guorrn Jouquim de Oliv~ít·a AlvRres, expedio 
nviso datado de 17 de Julho de 1823; para se 
v~rificar im>~lcdiatamente a pas11agi'lm .o embarque 
d.o cadetll para a província de S. Pedro do Sul, 
onde ·existi li o bata!IJíio n. 17. 

11 O supplicantll ern consettuencia desta . arbitra
riedade, e reputando-se prejudicado r. o seu accesso 
ao po~to de . alf,:ras que lhe competeria no seu ba
tlllhão, so delle niio houvessem sllparado,requereu 
a estn augusta camara que fizesse •·ovogar a 
cot·dem d•.l .rninistN da guerra tão injusta como 
illegal; e com etTdto pedindo-se informações ao 
govt.:rno, dllclarou o ministro da guerra actual no 
Hen sobredito off!cio, haver mandado annullar a 
ordem do seu anU!cessor por portaria d., 11 de 
Dezembro do aúuo proximo passado, assim como 
tarnbem informou ser . mal . fundadol a quei"xa de 
prcteriç1io allcgada pelo supplicante, p_ois que não 
houve promoçao ao posto a que asp1r11Va. 

(I A commissão á vista do requer1mento e docu
mentos apresent~dos . pelo · supplícante e do . officio 
do actual ministro da guerra, conde do Rio Pardo, 
entende que o ex·. ruiui:~tro da guerra, Joaquim 
4e Ol~veira Alvàres, como1~ttcu abuso de poder a 

·respeito do cadete supplicante, traus!erindo-.o con
tf;l sga vomtade do corpo em . que serv:a para 
outro estacionado em província remota, por motivos 
elltranbQs ao serviço e tli~cíplina militar; e julga 
que o mesmo ministro eslã responsavel pelo so
bredito abuso de poder que fica demonstt·ado. 

11 Paço da camara dos deputados, 26 de Maio 
del8:30,-Jl. J. àa Cunha Mattos~ -Pinto Pei· 
woto.- Vieí1·a Souto. 11 

Fico1.1 adiado. por opposição. 
Tendo chegado o Sr. secretnri.:> Luiz Cavalcanti, 

leu a acta e finda a . sua leitura observou o Sr. 
Paula e .Souza que não . estava. exacta na parte 
em que nttribue o requerimento para que o parecer 
da commissão de constituição .e mais papeis sobre 
o methodo rJe di!H:util" .as propostas dos conselhos 
provinciaes, voltasse à commlssão, e certificando-se 
haver sido o Sr. Vasconcellos que fez . o dito reque
rimento, o Sr. secretario . emendou a acta nesta 
parte .segundo . e!! ta .. conformidade, 

Posta á votação,. foi approvada a acta .. 
Lerão-se mnis os seguintes pareceres e reque-

rimento~ que se achavtio sobre a mosa. . 
11 O deputado 11írector da relação dos diarios, a 

quem parece vantajoso o plano incluso apresentado 
pelo lo tacbygrapho, se puder ser inteiramonte 
executado, requer ser autorisado para o .praticar 
peh> ·--tempo de . .um mez. depois.!io qq,IÜ. col\linuará 
sé convier, com approvação da cRmara, informada 
das vantugen:~ quo . delle •·e~ultarem. 

« Requer mais, para a expedição dos díarios, 
ser autorisado a ajustar a impres~ão delles · em 
qualquer. typographlol, que mais commoda .e prom; 
ptamente u fizer. . · · 

« Paço d•l camara d'Js deputados, 28 de Maio 
de 183U.-Maia. 11 · 

Ficou sobr1o a mesa; e igua)!nente o seguinte 
plano: . . · . 

(I Addicion11mento no regimento dos tachyg1·a· 
pbos: · · . · 

" Art. l.o O primeiro tMbygrapho fica respon• 
sav.el pela.~ notas tachygraphicas . decifradas, se· 
gundo su~ intelligencia, para o que escreverá dia· 
riamente a sessão inteirn. . · 

· 11 Art. 2 •. 0 A direcção do trabalbo dos . outros 
tachygrapbos fica a cargo do primeiro, empre
gau<lO · O~ de niodo que . escreva cada um · ddles 
urna hora rliariamente. 

" Art. 3.0 Um dos tachygraphos ordinarios ~erã 
nom•1ado tiUbl!tituto do . primeiro, que . terá direito 
a uma gratificação urbitrada pela camara, · mos
trando-se digno della pelo seu bom servigo. 
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cc Art. 4.• Ein eons~quenci~ de n~crcscor o . Lrn· 

· balho d•l primcil·o !.nc~by~rapiJn em p()nto ~randc 
. comparativnrnentfl no antei'ÍOl', a IJUfl nstava lignclo 

pel•• regim11nto, fi:o:n•·-~e-hn o seu ordKnaJo orn 
.l:200H, ·além da . gratificação que p~rcebo como 
encal'l'l•ll'ado da auln de to.chygraphia, pal!avcl 
da mesma fórma . que o do!! otlicines da secreta1·ia 
desta camara. 

cc Art. 5.• O nctual tachygrapho supplentc pas· 
sará a ordinario , ficando abolido o lugnr de 
tncbygrupho supplentc. nomeando se em seu lugnr 
um prnticantc, com a gratificnçüo do dm:entos 
e quarenta mil reis, ficando subordinado ao pri· 
meiro, pnra o ~mpregar como convitn·. 

cc Art. Q,o O primeiro tncbygrapho informará 
mensalmente por escripto no <lirectcJI' , do estado 
de adiantamento e ar.tividadc dos tKchyl-\raphos, 
cuja inftJrmnçiin poderá t•·nnscrever-se no diario 
da camara.-1\.Lanocl José Perci,·a da Silva." -

Leriio·se mai~ os _sPguintcs requcrim•mtos: 
cc 1• partc,-Reque1ro quo se pe<;a ao gov~r·no 

o oflicio do presidente dn .provincia de S. Pnulo, 
de 11 de Fo::vert:iro deste ar111o, que r.compnnbou 
o orçamento da di>spez!l da mesma p1·óvincia, t·e. 
latrva ao. minist~t·iu do impcrio. 

cc 2• parte.- Igualmente requeiro que se peça 
pela mesma secretaria de estado, o officio . do 
mesmo presidente, relativo ao orçnmentc da des: 
peza que ó precisa parn a conservação da estmdn 

. da :i\Iatta, entre . aquelln pr(,vincia e ú do Rio 
Grande do Sul. -Almeirla To'·,·es . . , 

Foi · approvado sónr~rite quanto á 1• parte, 
sendo a ;2• retirada pelo seu autor. 

cc Requeiro SH pergunte ao gtJverno, quaes são 
csdireitos que pagão na província do Rio Grande 
do Sul. os gener"s de parLicular produc~ão da· 
quella pro,·incia, como ca1·nc xarqueada, sebo, 
couros. etc.: quando se imporliiu p :o ra. out,.as . 
província::~ do irnp~rio, ou quando ro:cxportados 
pelo estrangeiro. 

cc Quautu pagiio nas difi'erentes proviucias 
(qualquer que seja o titulo ou pret•·xt .. ), os so
bl·edl~os genero:;, quaudo importados pnra seu · 
propno ~on:sumo , ou quando reexportadc.s pelo 
estrnngeu·o. 

cc Quanto · rendem cada at'li~o no anno findo 
nas dilferentes pr·ovincias, curn declaração do 
reexportado, .c quaes ns leis ou ordens quo de· 
ttlrnriniio aquella recP.pçiio : sendo a resposta 
enviada successivamonte e ú medida quo o . go
verno fó1• obtendo os esclu1·ecimentos dAs pro· 
vincias, cnso niio seja possível uma solução 
gerAl e completa.- .. "\lacicl . » 

Foi approvado. · 
cc RequAiro quo o ministro dos negocias da 

r,1zemln informe ú . cnmarn o motivo por que · niio 
~e põo em execuçiio em Pernamlmco, . n cart·a 
de l~i de G de Outubro de 182tl, que e~tinguio 
o . oflicio .de selludo1' uns alf11ndegns do impedo. 
...,.Carnei,·o da Cunha. '' . .. 

Foi approvado . 
cc Requeiro que haja ·sessões nos dias santos 

dispen:~ados.-Vasconcellos. '' • 
Foi . upprovado. · · 

· « Indico . q-qe ·se nomêe uma · c•>mmissiiiJ para 
apresentar um projecto .de lei c1rgan ica do jury, 
e a quem sejão remettidas todas e quaesquer 
materias a este respeito, nfim de que quanto antes 
se estabeleça o julgamento por jurados . ...,. Paula 
Albuquerqt,e. » 
· Foi ret1rado a -requerimento . do autor, com o 

previa consenso da camarn. 
« Requ6iro que se otl'icie ao senado, participando 

que 11 carnara dos deputados resolveu · ter sessão 
nos dias untos disptmsadvs.- Custonio Dias. " 

Foi rejeitado . 
" A commissiio de constituição ap1·esente seu 

pnrr:cer, Ac a constituiciio .tem sidu ou nilo ob:~er· 
vada.- Iienriqttes de lle.:ende » 

Foi rejeihdo. ' 

ORDEM DO DIA · 

Par~cor ela commissfill dn · poderes St•b•·Q os 
Sra. Jllsó Clcmoute Pereira e Joaquim de Oliveira 
Alvnn•s. : 

Encetou n dis.cussíio . 
o SI.", xs.~rroto :- Sr. ·presid'lnte. Urna 

qn••stiio da maior importancia ó. Hubmdtitln ú. 
cnllsitlerat;.íio dn camnra. 'r1·nta-se da idoneidade 
elo Sr . . Jm1é Clnrnr,"t" P~rci r a, ist" é, se tendo sido 
lP.glil i ·t'lliiJUnlÍto iís f0rmns, a sua r:lei.;iio dA depu· 
tntlo pela província do Rio do Janeiro, deve como 
tal ser rP.conhecido, uma vez que para com elle 
existe, niio Stlmbm •le suspcitn, e ínimisadFJ mas 
s!rn cert~za .d1: quo lhe fultão . o verdnd.;iro pàtrio
tlsmo, e clec1drdo zelo peln cnusa do Br:tzil. · 

Noviço n~ carreira parlnmenta•· , a prudencia re
commenda\·n· que me rr.mettcsse no ~Hencio tanto 
mais por(Juc os .mais . illnslres ornei ores, tdmadio 
certnnwnte parte em semelhante discussão, Julgo 
porém do meu dever motivar " meu voto, para 
que se conheça que a . convicção é quem determina 
minha votação : e para quo se me não censure de 
venalidnrlc, omittindo opiniiio diversa dos pareceres 
que assignei nntel'iormente, quando membro da. 
com missão de poderes ria3 sessõés preparatol'ias. 

!l!embr•> .desta cornmis'siio, c,>rifrontando .os di· 
.plomns ~~os Srs. deputado~ pela província. do Rio 
de. Jane1ro com a neta geral, c esta com a lei, 
diss~ que se acha vão os u•plomn!l confot·mes com a 
neta, e esta com n lei, e que por isso deviào os Srs. 
deputado:~ t.1rmar osseuto.· Membro dn mesmn com· 
miss1io, que devia interpôr um .pal't)Cer particular 
ao Sr. Cl1:rnente l:'ereir(l, . e já com novas base:~, 
a saber; ªs fe!içitacões dos conselhos gemes das 
províncias de S._ P~ulo e ~Í!las, _ dirigid11s ao 
govoJrno pela (lenn%no do mm1•ter10 pns,;ndo, . e 
mais d_ocu.Mmtos r elativos â 'J'rOvincia do Cearâ ·; 
euraufiqqei o mllu parecer anterior, por isso que 
com taes document .. s nno julgava prov••do qua.nto 
bastas&~;~ para n:io admittir o 81·. Clemente Pereira· 
na canwra do,; deputados. Hoje porém que além 
çi!l~ !\~Cll$nções feita>~ , appat·~ce impressa a defeza. 
dP, Sr_. Clemente Per~:ira, eu emitto opini1io diversa 
pots JUlgo provado quanto ba>~ta para execução da 
lr.i de 2li de Mnrço do 11:!24. 

Convêm t1·atar em primeiro lugar da questüo 
do facto, isto é, se . o deputado eleito tem prati
cado netos que estabeleção sombra do suspeita e 
ini111isade ú. causa do Brazil : e se provndos estes 
deve elle fnr.er pat·te da representaçno nacional na 
cnmc.1·a dos deputado~ •. o que faz a queKtliO do 
direito : cu seguirei . esta mesma ordem ; e a ca· 
mara de>~culpo os desvios que tlzer, aLtdndn, eu o 
repito, que sou noviço nll carreira parlamont:J.r. 

Do:~ otncios rernettidos ao ~o vemo pelo pro· 
sidcmlA da província tio Ceara, cons'ta que o co· 
ronel Joaquim Pinto Madcidt projeela\'a mudat'. a 
fórmr~ do governo actual : que inculcava grandss 
protecções na córte, . e que · finalmente se achava 
commandando Uul districto. A' vist•• de urna tal 
participação, o Sr. Clemente Pereira . contentou-se 
com rernetter taes documentos á repartição com
p_etentc, ao fllesmo tempo que se desculpa por 
não ter demittido ou removido ·aquelle comman
dante, por isso que era essencial a sentença uo 
primeiro caso, e ·escusada nremoção no segundo, 
por isso que o presidente da província participava 
tel·o já chamado á cupital· da pro"'Tincia. Justiça . 
seja feita·, pois nesta parte obrou o ministro con· 
stitucionalmente. Porém que1·endo ainda máis 
justificar·se neste ponto, .elle se crimina, no meu 
entender, quando confessa que pflr correspondencia 
s~cret•• >~O communicava com os prdside .. tes do 
CP.ará () Purahyba, a qutnn recomm11ndava fizessem 
sust.:ntut· o governo cunsti tucional, o que vale o 
mesmo que d,clarar e conf•!Ssar que se projectava 
mudar o go.verno, pois conhecendo elle que a re
voluçiioia apparecer intempestivamente no Ceará, 
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não se atrevo a pntr:nte11r ao povo brazileiro as 
disposiçõus do govern~ central, tanto para que 
este se conservasse, asn1mc.:omo eu, na desconfiança 
do governo, como para n~o de~concertar o plano 
quo t!evi1io seguir outras províncias. 

A outra evnsivà a que recorre o Sr. Clemente Pe
reh·a, fallo da constitucionàlidade dos presidentes 
do Ceará e . Paruhyba, não ó para mlm dcfeza, 
pois que as chaves da revolução estaviio confiadas 
aos presidentes de Minns, Pernambuco, Rio Grande 

. do .Sul e Bahia, que niio por acinte á minha pro
vir.cia, mas por necessidade, para alli foi reenviado. 
Convindo neste lugar referir quo a tropa das pro
víncias foi chamada á córte, com o fim de 
deixa1· ~s pr?yincias in~P.fezas, illudir por mo-
mentos os nulltm·es braz1leíros, e talvez ... ... se-
nhores, nc;m tudo convóm dizer; noto porém a 
camara qu.:. os corpos de nrtilharia foriio tan1bem 
chamados. 

Emquanto á constitucionalidade do presidente 
de Pernambuco, graças concediüas, e ordens creadas 
pelo. PX·ministro do imperio; eu na•la digo pa1·a 
não . eritrar em personalidades, e principalmente 
porque tantas, tão fortes .e injuriosas têm: sido as 
accusações fdtas, que eu uão me . atrevo a re· 
petil·as. 

Eu vou agorn, senhores tocar em outros factos 
da ·Íidministrar;no do · Sr. Clemente Pereira. Não 
disse clle que debalde decretariiio as camar·as ns 
despezu s publicas, po1· isso que olle como mi
nistro, despenderia o que lhe parecesse ? 

Nilo vimos nós que elle encerrou as . camaras 
· sem lei do o•·çtünento? Será ainda necessario 
descer ao exame minucioso de todos O!J netos da 
sua administração · quando existe esta violnção 
manifesta, e quando a opinião do Brazil se cons
pira contra o ·Sr. Clemente Pereira. Emqunnto 
u mim, o considero não suspeito do inimizade, 
mas lnimlgll . do Brazil, sem que lue possiio valer 
os seus serviços anteriores, ·. ou as coarctndas que 
dá em sua dcCe~a. • 

Se os Cactos nito f.11lns~em, eu confessando os 
serviços do Sr. Clomonto Pereira; o reconheceria 
o mesmCI homem de 1822 . e . 1823; porém elles 
existem nos olhos do todos ·· e essa confissão não 
seria slncc:ra. Para conservar és~a boa opinião, 
nllo appolla para o Impulso que dera no tempo 
de ·Keu mlnlstorlo n in~trucção publico. o mais 
valonto Inimigo do governo arbitraria, e publica 
pela lmprcn~u dous parocea·os que dera ao go
verno em duas diversas occasiões. Sobre estes 
dous pontos ou chamo a attençiio da . camara, 
porque ambos clles .podem fascinar. 

Sabia () Sr •. Ciemonto ?oreira que os salutares 
ofi'eitos da lnstrucçno nf.o são immediatos á esta, 
sabia quf) .a política moderna, ao mesmo tempo 
·quo .murcha • aos seus fins, trata de . contentar 
ou !lldlr!lh!r Q p()vo; sabia que a . França, ao 
mesmo passo QU!> ·capitaneava uma cruzada contra 
a lndepend!lrJci~ . nacion~tl; promovia o estabt!le
cimento das escolas primarias; que na Allema
nba ~rígiã()·!le . est11belecimentos de 1lação de al· 
godã() ao pé de novos quarteis; que na Russia 
e!lta))elecião-se escolas para os camponezes, tra
tava-se de mitigar · a sua servidão feudal, em
q-utmt<l l!!! .dh:ígião melho1·es planos para o recru
tamento . de seus· enormes exercites ; e por isso 
aind!l concellendo . que elle promovera a instrucção 
publica, o .que não concedo, não 1lca .livre da. sua
PilHa lle inh&izade á causa constitucional • 
. Eu não posso descobrir qual o motivo que 

determinou o ministro do hnperio a escusar o re
querimento do Sr. Clemente Pereira, nem sei 
tambem o que se pôde inferir de um tal defe
rimento: · se por ventura existio . esse· voto, ou 
se . existindo nllo convém a sua appllcaçilo ; àqui 
por certo existe ·. mysterio, prin~ipalmente quando 
nos documentos publicados se notito omissões, e 
quando não ha lei qne autorise a denegação de 
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taes documentos. Julgo pot· isso pduco constitu
cional o pruccuimcnto do rninistl'o; e como não 
sei se nsses votos publicados f,mio apresentados 
ao conselho de . ministros, . se ao do est::~do, ou 
se algum dia existi;·ão, nenhum c,·edito lhes dou. 
De tudo pois concluo que ao Sr. Clemente Pe
reira faltão o vordarleiro patriotismo o decidido 
zelo _pela causa do Brazil; entremos na questão 
do <hreito. 

A lei do 2G de Março de 182!, . exigindo que 
· o. deputado, além de outras quCllidades, tenha o 
verdadeiro patriotismo e decididco zelo pela causa 
do Brnzil, não . póde SP.r fuvnravcl . ao dllputado 
elAJlo de quem se trata. Bastava esso artigo da 
nossa legislação para decidir a prc!lerite questão : 
porém como na discussão que ha. poucos dias 

·h~uve nesta c.amaro. se . disse que este _artigo 
nao era prece1to, mas s1m recommendaçao·; e 
que quando o fQsse niio era · exequivel por se 
oppór á constitúiçiio jurada, ou o.ntes 6xigir 
qualidades não declaradas na mesma constituiçao, 
para .o quo niio cstaviio autori.,;adus 011 legisla
dores; . porqunnto o artigo constitucional só os 
autorisa a legislar sob•·e o modo · .. pratico das 
eleições e numero dos deputados, cumpre desfa
zer estes argumentos. 

S1l · attendermos ao modo por que está . redigido 
o arti,:to. -0 deputado deve ter a maior instrucção, 
reconhecidns Virtudes, · verdadeir..> patriotismo e 
decidido zelo pela causa do Brazil- ; não. pode
remos consid6rar a sua doutrina como recom
mendaçiio, mas sim preceito : preceito certan1ente 
supertloo, . por isso que 11 constitui.;iio não podia 
confiar A sua . guuda e ·defeza áquelle que a qui
zesse aniquillar : e por isso a lei referida nil.o é 
recommendação, e nada mais fez do que reduzir 
a cscrip'o .aquillo que so , deduz do espírito · da . 
constituição, e por isso itambem não ultrapassou 
os limites constitucionass. 

Concedamos· porém que a lei violou " consti· 
tuiçilo, estabelecendo excepções . além daquellas 
alli marcadas : concedamos que abrangeu objectos 
inteiramente fil&tranpos ao modo pratico das olei· 
çÇies . ll nu me r() dos deputados : pódo a camara dos 
dt!putados niio . executar a lei, e dar o perigoso 
exemplo da resistE)ncia á lei, e do julgamento 
nrbl~rllrio 'l :El quarulo r\ camara d.,s deiJutados 
çompcUsse só _por si rovoga.r uma lei, e:~tabelecer 
uma nova, teru' esta ell'eíto . retroactivo? · 

Cumpre nesta occa.sião submettor á cogsideração 
ela camara que . boje mesmo em observancia das 
leis . existentes, ni'io se cumpre a constituição por 
falta de lei. regul1\mentar : e que determinando 
a constituição que ·aos juizes de. paz pertence 
conciliar as . partes, a · lei que regulou o. eleição 
de taes juizes e marcou-lhes as attrlbuições, am
pliou a constituição emquanto lhes. concedeu maior 
Jurisdicção do quo a unica para a conciliação. 
.Destes princípios que tenho estabelecido, · nocessa
riamf)nte ·concluo que se a constituição e a lei 
regulamentar estabelecerão condições de illegibili· 
daâe a cada uma d.as camaras na verificação cios 
poderes de seus membros, compete-lho excluil-os 
quando não estejão nas . circumstancias da lei. 

Resta·ine declarar que sendo esta minha opinião, 
respeitarei a decisão da camara : e quo reconheço 
a constitucionalidade dos Srs. membros da · com· 
missão, voto contra o parecer da commissiio : 
voto contra a admissão do Sr. José Clemente 
Pereira. 
' O Sr. ReboUQBS: -Oppondo·mo ao parecer 

da illustre com missão . de pode. res.tfarei por d. e
monstrar que o ~ 7• do cap. 2•, e o § S• do 
cap. 6• da lei das eleiçõ.es, se conformão · S!lral
mente com . a constituiÇão do Brazil- que em 
especial identiflc:il.o·s.e ao .§ 1• do art. S•, e ao§ . 
14 ·do art. 179 · da mesma · lel fundamental- quf) 
elles congruentemente co.n.corre.m ao justo e l.ncli!!· 
pensavel flm , · c.onsagrado . n~ § 9o do· al't. 1~. 

3! 
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Ao depoi~ . farei ·ver qu .. e dn ínnbservnncía do que !Jr,mens sohre os quncs tem recabídoà snrlCI;êio moral 
so acha oscripto nos ditos ~~· 7o o 3" dos caps. dos cídad:iQS brazílcíros.E se nós censuramos ao · 
2• 0 6• da lei das eleições, scguír-sil-ha o fim govern.'> pOr causa LI o taes nom11ações, ao · g"verno 
opposto - abandono dn cot;stituir;iio c . do bem quesrJ ncha lignrlo á .obHcrvnncia das lei R e que como 
gorai da nação. Afinal vet•ificnrei que os dnis tal tem por obrigação o empre~tar Iilllitas veze!! a 
indivíduos sujeitos (J. presente díscuss1ío, acbiio~ certos indivíduos na escala de accesso. Se se-cen-
so comprehcndidos no inverso da letra dos refe· sut•a ao governo-porque não deveremos evitar 
ridotl SiSi 7• e 3• dos caps. 2• e (lo dn .mesmalei cont.ra nós maior censura,-nós que temos todo o 
das eleições ; f1tzendo-me lambem cargo de pro· direito de corrigir as eleições e conhecer plenamente 
tligtu mediante o discurso que mo proponho, da clipacirlado dos eleitos 'l Estaremos habilitados 
todaR as idéas que se têm su~.?citado em contra- para admíttir ao no2sv s~io alguem que fór execrando. 
dicção do voto que me. cumpre proferir. ao Brazil? ·· . 

Diz .o Si 7• do cap. 2•. da lei da$ eleições (leu), Resta most1·ar ·quo os ~Si 7~ e 3• dos caps. 2• 
o ~ 2• do cap. G• (leu), o ~ 3•. (Leu.) E isto e (:in da lei das eleições, htentificados, como tenho 
importa o mesmo que dizer em summa, qne só· demonstrado, uo ~ 1• do art. · 8• o ao ·!S 14 do 
mente devem s.er encal'regados do bcnl-Ctitar da art. 170 da constituiçiio, não o é menos ao§ 9• 
associação, que a nossa le i fund!lmental con~agra d6 art. 15 da mesma. lei fundamentl!,l. Diz ello. 
áquelles quo forem verdadlliros !lmigos . desta (Leu.) Como M de velnr pela gll!!>rda da copsti-
associação ·e capazes' de o ser, bem como importa tuiçiio e promover . o bem · geral . da nação · quem 
pela mesma razão que os inimigos da assncíação estiver nas cirr.umatnncias . affirmativas do § 1• 
e incapazes de a amarem, ní'io devem ser encar- do art. 8•, ou nas negativa,; do · ~ 14 do art. 179 'I 
regados da defeza e l;lem·esta~ da mllsma a~so· Logo, parn velar pela constituição . e promover o 
ciação. Isto não ern necessario que a conRtíluiçiio bem da nação, deve-se estar nas circumstancias 
o declnrasse, isto e11tá .virtualmente dito pela negativas do ~ 1• ·do art. 8•, nas affirmativas do 
constituição, o que basta para ficar desdtl jâ a1·t. 179, ~ 1-J, da mesma constituição e deis § 7• 
demonstrado que os §§ .7•, . 2° ~ 3• doª C!lPS · ~· .1c. c:1p. 2• e Si 3• do .cap, 6o, que tanto importiio. 
e G• da lei ·das eleições, siio · em toda a sua E na verdade 1-Córa bem contradictorio o Q!lerer 
gllnera\Jdadc conrormcs á constítniÇiio. a c~usa publica bem guardada, e em progressiva 

Identitlciio·se, eu disse, com o Si 1° do nrt. 8• prosperidade, e encnrrP.gal·a·aos seus mais atrozes 
da constitutção-diz elle (Z.eu),-quo cousa é essa ínimíg<llllll .•• Fóra o mesmo, como jª aq!ll 
incapacidade mornl peor CUJO c~UflR so suspendo o rcfiactío um illnstre Sr deputado e tanto valeria 
exercício dos direitos _politicQs ?. QI~R!Irlo se tratnr . como se 50 E\ntregasse ~ gaarda ~ · defeza de · Ufll 
do . facto cu_ mostrnre1 que os · mdiViduos dl,l que . coilttlllo ao prõpr!Q-·inin1igo, que se esforÇasse em 
se trata estuo. m.or.almeuto lnenp!lcUado8, Entnl· ·::.-· arraznl.o. . · . . 
tanto só dlrc1 que. por .lncnpnc1dnde moral se Tenho, pois; a meu ver; dP.monstrado em gernl 
entonde (nt\ ncccpçuo Juru.lic:11 o pnrn. qu.tros .fins. e com c~pecialidade, qno os§§ 7• e 3o dos caps. 2• 
multo monos gravoe o quo ó tudo quanto rcs- o (jo da ld das eleições se conrormilo e iaentl· 
polta nos P.,rlmclros cnrgo8 polltico~ naclonaes), flci'io com os arts. 8• ~ 1•, 79 ~ 14 e -15 § 9• 
a desnttençuo . geral · dos ·homens, o despr~zo dn dn constituição. . 
communidado fundado na roprovnçlio merocidn ao U . ·1 · d 
individuo sobro qnnm 118sontl1 0 moamo desprezo m 11 ustre ST. ~eputado tem ito que o exemplo 
por c:nn8a do suua. vi cios .u ncçüos oppostas 110 rlns npurações dar1a lug.ar a que q. ua.ndo n maioria 
bom JlUblleo 0 1108 lntoresaoR soclnos. Ora, al~l da c11mara foRRe m4, e11tr,ando em apurações a 
dna ololçuo8 nos lug11r 011 . oue tenho rof.,rldo, ro· . sou modo, e?tcl•li8B~ a mmoria boa. Parece-me 
commondllndo qno 80 olP.]a 0 homem probo e que esta ObJecçilo ]a\ t'ol respondida, e. bem . se 
honrado, MOm nenhuma. Rombm do suspeita 0 respondo com o dever . n qu~ estllmoa l1gados de 
inlmlzndo n cn11an do nrazll-quo dBVIl riOI' de cumprir a lei,_ a le.l que a lllustre commlssito d~ 
roc:onhocldns virtudc11 , vordndelro pntrloli.smo e po_dcres se petsuad.Jo que. era nnomala da eonsti 
dQcidldo ze:lo peln cnuHn do nrazlt,-- do certo tutçii.o, para concluir dando · um parecer que nito 
q110 nlto quor 0 homem contra 0 qual esteja 11 cot:dlz com os Cactos que reconheceu. para quo 
anncçilo moral do pnvo, 0 consnquentomanto se nilo acol!teça o que o illustre ~r • . deput'ldo pensa 
conform4 com espoclnlldade ao ~ lo do art. S• que prP.vme com o ~ão cu'!'·Ptlmea~o da lei, é que 
drt constltulçi\o, quo prescreve princípalmonte no devemos Jazer a lel eil'ectlva, e msto vou con· 
11umero doa cldndttos suspnnsos do seus direitos forme ao que di;;se quando. _me . comJlrO!Jletti . a 
polltic?s, os quo padecem Incapacidade moral ou fazer ver os mnles que nos vmão de aamrttlrmos 
silo moralmente Incapazes. . . quantos se nos apr?sentassem. 

Proscgulrol a mostrar que a lei das eleições E:nquanto nós · apurarmos os eleitos · A fnce da 
com a me11ma espf:cinlidade é conforme ao SI 14 loi, não !ie llmpreg!lr!l9 a força das suggestões, 
do art. 179 da constituição, o qual · diz . . (Leu.) os ttrrores, as armas,. os inimigos do Brazil dei· 
-Logo, o. que não possuir talentos o virtudes xarnõ de empregnr e11forços para obterem uma 
não póde ser admittido .aos cargos publicas civis nomeação que pelos verdadeiros escolhidos da na· 
e politicos, 'ou de qualquet natureza que sejão. çãa ha de ser i!lutmsllt'lll.; mlls se pelo contrario· 
-Quem não tiver virtudes, além de talentos .(ao · esses inimigos eQlpregarem a força e todos os meios 
depois farei a applicação nos sujeitos da presente illicitos, .· e forem, apez11r da lei, recebidos nesta 
discussão), não póde ser admittido aos ·cargos cosa,. não haverá .quem reclame pelos seus di · 
publicas civis, políticos e militares.-Como pod.erâ ·reitus oll'endidos, nem meªmo nas eleições prima· · 
ser admittido para representnnte da navão ?-Logo, · rias, porque os tidadãos .não contaráõ infeliz-
o ~ 7• do cap. 2•, e o ~ S• do cap. 6• da lei mente, com o !lpoio que aliás devem fundar na 
das eleições se identifica especialmente . ao &; 14 justiça e zelo dos seus representantes •. Esta con· 
do nrt. 179 da constituição, uma vez que, asstm dança foi .bastante . P!lra qqe os eleitores dasdif· 
.como ·a constituição requer talentos e virtudes ferentes províncias do Brazil resistissem ao poder 
no . cidadão para dever ser empregado publico de e confiassem a . representação nacional do homens · 
qualque1· natureza, assim tamoem a lei das r lei- cnpazes · de defender os seus direitos, guardando 
ções requer prc•bidade, . honra, l;lom entendimento aquelle ~ 9• do art. 15 r.l!!. cQnll~ituiç!lo que ·eu veliho 
e amor extremo á causa publica...-a mnjor instruc· de relclr • . Se esses cidad!io!l . b!ln!lmeritos, -~e eaaea · 
çüo, reconhecidas VIrtudes, v. erdadeiro pntriulismo espi.ritos Cortes, e. tl!.!lt·o· .· ma·i··· s .JQrte• .. ·." .. a. cri. 8e · em 
e decidido amor peln causa do Brazil. quo se ameaç•&va a constituição, conflavão tanto 

. Continuamente nesta camara se censura ao go- de . seus r~resentantes q~,te re!ll~tlrlt() á. fol·ça· e 
.v.er~o por.conferir .lugares, ainda de median,a consi. As suggestoes dos agen . . te. s. d. o pó. der, com. q ~~o 
deraçilo, a homens desa1l"ectos á causa · publica, ·baldarão ·todas as _esperanças destes 4 vl~a '·de 
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um exemplo edíftcante ? Senhores, r.ttendom'os 
bem para ·estas · verdades! ...• 

Agora, Sr. presidente, eu pnssarei a verificar 
que existe de facto a incapacidade moral de que 
fqllei, quando tratava de reotificar de conf,.rmidado 
com os artigos pertencc·nles Ja conslituiçiio os 
lugares da lei das eleições ; e que esta lei com· 
manda a todos os respeitos a inadmissão do pri. 
meiro dos dois indivíduos · do que .so trata, quero 
dizer do Sr. José Clemente Pereirn. A suo in;. 
capacidade é provada authenticnmente por duas 
províncias, e quaes ? As que justamente se podem 
chamar . lu~Zares classico11 da liberdade e indepen· 
dencia do Brazil, S~ Paulo e Minas. Seus corpos 
municipaes, seus conselhos geraes em prova do 
maior regozijo publico, dirigião votos de graças 
a S. M. o Imperador, por haver dcmittido um 
ministerio tão execral'l<fo ao Brazil; e S. M • . o 
Imperador respondeu affirmativamente •. E. como 
poderia · assim acontecer sem que o ministerio 
conspirasse contrB a lei fundamental do Brazil ? 
Como contrariar estes. testen1unhos de verdade? 
Esta · propria · camara dirigi~"~ .,o tos · de 8raças ao 
throno, por haver arredado do· si mimstros tão 
execrandos, como . nrguidos de tramarem contra o 
systema jurado. O testemunho de duas provin· 
c1as, do governo de S. M. o Imperador e desta 
augustn cama ra, seríio cousas vns 1 lia de mais 
o testemunho. do Brazil. inteiro, . pronunciado ge
ralmente por todos os jornaes · e por todos os 
cidadãos zelos(ls . da sua patria e. liberdade. E 
qual a de!eza do Sr.. Clemente Pereira e seu 
collega ? O primeiro procurou um jornal dos libe· 
raes para defender-se , e 11ilenciou immediata
mente; agora vem produzir aqui uma de!eza'que 
.> . argúe não menos de ineptidiio que dos pro~ 
prlos defeitos que se propóz desvanecer. . 

Ainda ·duvido da veracidade dos documentos quo 
apresenta ; porám sejiio ou nilo verdadeiros, o seu 
productor approvando-os confirma . a má fé o po· 
breza com que se dirigia 1\ alguns presidentes 
de províncias, sem jámals lhes dizr:r . que devliio 
de!end(lr " constituição jurada, e sim · que só 
se ·. queria o tolerava o systen1a constitucional, 
como se. o systema constitucional jurarlo · foiiBu 
ainda agora objcc:to rle querer e da tolcrancla, 
se não de dever e obrigação inviolavel : o quo 
coincide com aquillo que lnculcaviio alguns ab~ 
solutlstaa manhosos, quando dlziil.o quo .. 110 nito 
pretendia acclama.r o abRolulismo, mas sim re· 
formar a cnnst1tulç~o, havendo o . systema con
stitucional com outros garantias ; e jt\ se sabe, 
sem ·eleições llberaes; sem jurados, sem camaras 
munlclpaes, sem conselhos provinciae11, sem· li· 
bordado de Imprensa queriüo um phautasma d11 
conetituiçilo com · que sordidos mandõe~J oppri· 
rnlasem a melhoria e a generalidade sil e lnbo· 
rlosa dl) povo brazileiro. .· 

Se cada um presidente tem por .levar guar!lar 
a coustitulçilo, pois o jurou como cidndiio. " 
como autoridade , será isto objecto de. recom
mendaç_ào, e ·. re.comme..ndação de só guer · o to
lera 1 Parece-me que infiro bem quando assento 
que taes recommendações erão applicadas . ás cir
cumstancias. 

Emquanto se suppunhn existente a sedição · 
dos Afogados, convmha suspender a tarefa de 
promover o absolutismo para com ·n cooperação 
dos constitucionaes suffocar-se . logo ·· aque:la se
dição, á maneira do · que se praticou em · 1924 
para surfocar a ·revolução do norte, e ao depois 
perseguir os verdadeiros coilstitucionaes, cha
mando-os anarchistas, porque · elles querem pra· 
ticamente a lei fundamental e a independencia 
da patrla, que lhes ·tem custado . sangue. . · 

Nem a voz geral do Brasil . se . poderia jllmais 
declarar t!io constantemente sem !undamento, ao 
menos por minha pruvincia o digo, e referirei 
alguns factos .. que comprovi\o a ass.erção principal 
por c.oincidenclaa, sem serem da natureza daqucllas 

que o mesmo Sr. Clemente Pereira achou bas· 
trmt•JS para a suspensão do todas as garantias, · 
quando defendeu no seu compares . ministro da 
justiça. . · 

O presidente dn Babia suspendeu a um coronel 
rlo exe1·cicio quo tinha de governarlor da ilha de 
Itaparica : fd-o processar por c:rimes calumniosos, 
O ccoronel jufllificou-se plenamente e requereu o 
sl'r reintegrado e . o presidente lhe indeferio. 
A' vista disso ·. queix.ou-se a parte of!endida, 
dirigindo sua queixa ao ministerio, na confor· 
midade da lei da 20 de Outubro por intermedio 
do conselho com o . vice-presidente ; e · qual o 
resultado 'l O dito presidente quando regressou 
desta cõrte, levou um aviso ou cousa gue o 
valha, dizendo que . o lugar de govemndor de 
Itap"arica tinha cessado, porque a sua povoação 
estava feita villa; v.ergunto á esta camara, se 
Itoparica foi feita Vlllll por algnn1a lei? Continúa 
a ser uma povoação corno d'antes ; . mns o mi
uistro faltou á · verdade para sustentar uma 
inconstitucionalidade escandalosa. Fallou·se no 
pBiacio a favor do absolutismo, . convidarão-se 
commandantes do corpos para isso ; e que acon~ 
teceu ? O presidente roi encoimado das honras 
que se diii• : os quo convidnvão tambem forão 
premiadoR ; os que se recusarão ao convite forão 
acintcmento reformados. As;assina·se o juiz do 
direito : os juizes de facto, queixiio-se e. indicão 
a . cau:oa efiicien&e do mal, e qual o r.esultado 'l 
A (jueixa · nunca foi deferida, e só servi o para 
malsignar os queixosos, pois aquel!es contra 
quem e11a se dingia, ti verão nisso mais um titulo 
de rccommendaçiio para se lhc!s prodigalisarem 

. os beneficioH . que só pertencem aos que bem ser
vem 11 causa .nacional. Muda;se o commandante 
dai! armas por sf! r constitucional, e manda-se .em 
seu lugar um official até que teve o deilembaraço de 
menoscabar o jurnrnP.nto q11A se lhe deferiu á 
constituiçiio, quando foi tomar posse perante a 
camam municipal Promoveu·se uma suoscripção. 
na villa da S. Amaro, sobre uma representação 
em · quo se pedia . o absolutismo. O juiz de fóro. 
quuaqui se acha nesta camara, representou contra 
semelhante procedimento ; o o pres,idente nada res" 
pondeu ao. juiz do . fóra, . quo por certo ficaria desde 
t.'nlilo marcado para ser uma das victimas do poder 
dosen!rtlado. Armai! na . casa dos jurados, lugares 
do m:1gist•·ntura tirados por se denunciar que o ma
giRtraclo era con~titucionnl, o commando dos corpos 
militares confiado pela maior parte . a sanhudos 
inimigos do Brazil e de sua constituição. As vozes 
de se adclamar o absolutismo em taes dias são 
asscBlhadas publicamente pelos validos das au
toridades primarias, e por estas mesmns ; o povo 
a tomar providencias sobre sua . segurança •• •• 
E a acena mudou com a quéda do Sr. Clemente 
Pereira li I . 

Tenho já . demonstndo, . Sr • presidente, que os 
~~ 7• de cap. 2• .e 3• do cap. 6• da lei das elei
ções são, se bem o digo, verdadeiramente filhos 
da constituição -jurada em .geral; e que se iden" 
tificão especialmente com o ~ 1• do art. 8•, com 
o § 14' do art. 179 e .com o § 9• do art~ 15 da 
constituição. · Demonstrarei não menos, Sr. presi
dentil, que · os dous indivíduos de que se está 
tratando estão absolutamente · fórn dos casos affir-
mativos de elegib•lidade. . . 

Mns disse um illustre deputado que nós . podia
mos aqui · admittir estes homens.. P<?is que viri~o 
aprander ·de nós a serem ·constttuc•onaes . . Po1s, 
senhores, isto aqui é casa de ensinar absolutistas . 
a serem constitucionaes 'l Eu creio q11e · não ; e 
por . consegninte, se elles nito sabem ser constl· 
tucionnes e pretendido o absolutismo por vislo· 
narios ou malvados, devem Ir para alguma casa 
de caridade ou de correcçi'to. 

Disse-me mais, que os individuos de que se trata 
tOm commettldo muitos crimes, mas quo ·desses 
crimes ao devia tratar em uma formal . accuanoito, 
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Eu nunca me determinarei !acilmcnte a votar pela 
accusaçiio do ministros I]UC eHtivcrcm orn exer
cício: como votarei pela nccunação de ministros 
quo j1\ o não são, e quando dr·vomos dar a pro· 
fernncia a consas quo rnai~ ínterc~são no Brazil? 
Quantia al'}uí se intentou accusar a dous mmis
tro~, o que resultou ·1 . J:tcsultou o conhecer-se 
melhor a fraqueza de alguns quo no depois mo
lborariio do lugares, I) os obti'v'eriio para saus 
irmãos, tios, etc. Nadn de accusações, senlJorses 
é alimentar a fo•·ça dos inimigos e crear amigos 
aos que são accnsadoil. 
. Opinr~ a illustre commissiio que muitos proAi· 
dentes nomeados pt:<lo Sr. Clemente Perdm eriio 
bons presidente:'! Desgraçado do Braz i I, senh!Jros, 
se todos os empregAdos pelo Sr. Clemente Pa
reira fossem taes quaP.s clle os suppunha; por 
conseguinte os seus desacertr•S o que proviio é 
quo nem sempre os pretendentes que se mostriio 
complacentes, solicitando os lngare.i são cap~zes 
de prcpetrar de fucto coutra a patria o que prova 
é gue o Brazíl todo está pela constituição ju
rada, e que ha de sustcntal·t,l; quer o quei•·ão 
quer não . os inimigos. da nossa sagrada causa ; 
e por ma1s que mudem. de força; como pratica 
o mesmo SL·. Clemente Pereira, sem ao menos 
prever que ~te defenda com um perjurio quando 
sustenta que votou contra commissões militares; 
por serem oppostas á constitniçiio ~ a todas as 
opiniões ao contrario do que defendetl nesta casa, 
dizendo que as com missões militares creadus. se 
não oppunhão â constituição. E' indísoensavel, 
Sr.. preaidente, devemos sustentar ·a for.; a moral 
t.lesta camara, não admittlndo. ao seu seio a estes 
homens inimigos do Brazil, sim sustentemo:~ essa 
força moral baseada na justiça e derivada do es
pírito da constituição, pois . perdidrl a força moral 
da camara, será muito difficil o recuperal·a e 
restabelecer-se, relevemo-nos Je um ataque á 
justiça premiando o vicio. Estes são. os meus 
sentimentos, Sr. presidente, e tamb11m os da nação 
brazileirll, e eu como gnarda da constituição e 
mandatl~rio da nação brazileira voto contra o 
parecer da commi~são ou contra a admissão dos 
dou.s candidªt9~-

o Sr. :X:.avlor. do Carvalho :-Sr. pre
sidente, declarar-me-hei cont1·a o parecer da com
missão e devo confessar que, a escassez do termo 
e a vontade de apresentar trabalhos, além de prin· 
cipalmente não se. terem suscitado estas questões 
que agora se agitão, tudo demandava ·um votC' 
precip1tado ; mas pergunto cu, porque uma vez 
errei, . deverei continuar a crrnr? Creio que niio. 
Tem-se combatido o parecer da crHnmiR;uio suffi. 
cientemente; eu porém servir-me bP.i com as mos
mas armas ·de que ella se serve. Niio posso dei
xar de convir com n illu~tro commb;sã.1, quando 
julga que estes indivíduos são. justamente exe
crados pela nação brazileira, convenho com ella, 
e até lhE~ agradeço por traztlr estes argumentos, 
não posso porém convir pelo outro lado . qur1ndo 
a titulo de imparcialidade volta a face. Declaro 
francamente que sou imparcial e nenhum· motivo 
me pôde introduzir conLra estes indivíduos: como 
homem nnd~ tenho. contra elles, como cidadão bra· 
zileiro e, representantd da minha nação, tenho 
tudo quanto. ha contra estes senhores. 

A illustre commissão para desculpar os actos 
praticados pelo Sr. Clemente Pereira, netos que 
ella reconhece uppnstos á prosperidade do Brazil 
di:~.:-alguns presidentes nomeados ou conservados 
por aquelle ministro têm. merecido elogios dos 
mesmos a quem preoidem, tacs siio os do Ma
ranhiío, Alagóas, S. Paulo e Rio Grande do 
Norte.-Ooncicdo, e graçns sejito d1ulas a estes 
presldonte11 :~ mas o que 110 sogue daqui a favor 
üo Sr. Clemente Pereira 'l Nadll, enganou-ao .no. 
meando. tllll&ri pl·eahluntew, por<rno ellna nllo tori'lo 
do seu parlldo ; o p6do hsto dupóL· om tuvor do 

Sr. Clemente Pereira? Diz mnis a commissiio:
Oa da . Parahybn, Ca·mí. o Rio Grnnrle do Sul 
ióm do~mcntido íntcíramonte n clei!fa.voravel opi· 
niiio quo os 1\compnnhou ao tl11Lrarem ne~ses 
emprego~.- Graças, torno a repr:ti•·, sejão dntlas 
a fJstes p•·~sidentes qtxo destruir1i.o 11 opinif!o qne 
dellos se fdzia; e pôde o Sr. Clemente Pereira 
ter algumn. desculpa por que es:~es presidentes 
niio co1·responderão aos seus fins ? Ao contrario 
obset"VIHie qua quando o o Sr. Clemente Pt~reira 
os nomeou para es::ses empregos, clles tinhão 
uma opinião desfavoravel contrJ si, comtudo 
engano•~·RC o Sr. Clement·J Pereira, pois elles 
desvanc~crão essa opinião e ni1o seguirão o seu 
partido. 

Diz m;1is a illustro commissiio:- especialmente 
o presidente do Ceará apresentou a mllis decidida 
ro8istencia aos intentos do faccioso Ju11quim Pinto 
1\Iadeira e mais absoluti~;tas, para cuja opposição 
tambem muito cooperarão com acertadas provi
dencias os meRrnos presidentes da Parnhyba e 
Uio Gr.ondo do Norte.---Eu confesso ingenuamente 
qur:l não sei quaes sejão estas providencias; mas 
quero acreditar o que diz a illustre commissão, 
e louvores sejão dados a estes presidentes, poré. m 
isto não pódo salvar o Sr. Cfemento Pereira. 

Diz ma.1s que a conservação destes presidentes 
o de alguns commnn-:lantes militares é . a favor 
do S1·· Clemente P~reir.1. Não posso entender 
isto, o Sr. Olemeuto Pereira era inimigo e con
vir-lhe-ia desmascarar-se de todo a homens que 
da vão provas de constitucionaes ·? De. certo que 
não, elle tambem receiava e era mister disfarçar 
e dar alguma cór a seus intentos, intentos .so
bejamente patentes cont1·a o sy.;tema jurado. 

Diz mais a illustre commíssão:- que o Sr. 
Clemente P~reira . foi pessimo ministro. de estado, 
que mais quiz lisongear o poder para conservar
se no man<!o, do que zelar os mteresses do 
mesmo poder, e que, se fez algum bem á nação, 
maiores ·males lhe fez experimentar. Pois um 
individuo collocado no melhor lugar que tem. a 
nação p11ra lhe fazer bem, e qqe é até no proprio 

. juizo da illustre commissão reconhecido pessimo 
ministro, será digno de ser representante da 
nação 'l E' por ventura . de menos importaucia o 
lugar de representante da nação? Foi pessimo 
ministro, e1·go, é bom representante ; não entendo 
est•l raciocínio. 

Diz a illustre commissão:.- que a camara não 
tem o direito de excluir ao SL·. Clemente Pereira 
da deputação, pa•·a a qual foi votado e o seu 
argumento fvrte . é, que a lei das eleições, quando 
diz que o deputado não tenha nem sumbras dá 
suspeita contra a causa do. Brazil, se deve isto 
entende1· como um conselho c não . como pre
ceito ; esta doutrina é contr11tia a todos os meus 
princípios, e eu estou legitimamente persuadido 
de que inimizade â causa do Brazil é um mo· 
tivo mais que sobejo para a uão verificação dos 
poderes de qualquer deputado. (Apoiados.). Não 
era necessnrio que. a constituição estabelecesse 
semelhante excepção, ella seria ociosa, e como 
podia a constituição estabelecer como excepção 
a inimizade á causa do Brazil, se o inimigo 
não entra no pacto social? 

Diz mais a illustre commissão :-mas estes 
in di viduos não estão· pronunciados como inimi
gos . da causa do Brazil, e portanto segundo a 
letra dn constituição não podem ser removidos. 
E' preciso por ventut·a que o inimigo da cau~a 
do Brnzil se ache pronunciado judicialmente? 
Onde pára a lei que tem declarado e;;te crime 
objecto de denuncia, de querella e de devassa, 
pura haver uma pronuncia judicial? Além disso, 
s1.1ppond•l existir e~sa lei como ·pól·a em. pratica, 
&(I ll&ta augustu cama•·a querendo promove1· uma 
t1lo just1L .acuusaç"o contra um mtnlsLro de os· 
t11.lo, encontrou tnntos o•torvo11, já dc6tas ga. 
lorllll cholas .do mlliLIUOII, collocando·nos como 
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em coacçiio I (Az;oiado$.) Já'com tropas promptas 
noB seus quarteis (1, primeira voz, segundo dizem . 
(Apoiados,) 

Qual Keria o cídndão que se atreveria a for
mar uma denuncia contra estes individuo~, r1uando 
elles tõm o exemplo do anno passado, e a coai:çào 
em quo estiveriio . os guardas da constituição? 
( Apoiad!Js. ) Eu estou persuadido que niio 
devemos admitLir entre nós inimigos da consti· 
tuição. · 

Demais, senhores, se os factos que depoem 
contra of! Srs • . Clemente Pereira e Oliveira Al
val·es, fossem . anteriores á sun votn~ão eu tão 
outl·o seria o meu mo!!o óe pensar, porque eu 
respeito muito a nomeação popular, e uma vez 
que o povo tivesse eleito com cunhecimento de 
causa a estes indivíduos eu approvaria que en
trassem; mas o. caso 6 outt•o; as• provas de 
inimizade destes indivíduos contra a causa da 
constituição, só appareceríio posteriormente á sun 
votação, o estou persuallido . que nenhum eleitOL' 
tendo em vista· Of! factps praticado3 por estes 
senhores, daria o seu voto a . favor delles. · 

Quanto tenho dito sobre o Sr. Clemente Pe
reira, SIJbrs a ·sua. elegibilidade, ainda com maior 
razão . reeahe sobr~ o Sr. Oliveira Alvares. Este 
indivíduo ostentou uma inimizade decidida ao 
Brazil e ás suas instituições. Este iudivíduo 
não satisfeito de lJÔr a província de Pernambuco 
á. discrição e cr•,pricho de um unico governador 
de armas, não satisfeito de pôr as famillas e os 
cidadà.>s na ultima desgraça, o que fez '1 Pa5sou 
essa mesma desgraça a . um outra província. 
A .província áa Parabyba passou pela mesma 
sorte que . a da Pernambuco, forão remetlidos ao 
s·eu presidente decre~os prua· que usasse dos 
mesmos meios, conrorme as circumstancias: a 
saber : suspensão das garantias dos cidadãos 
brazileiros e · crear com missões militares. Não 
sfl't'à · isto exuberante prova de inimizade á causa 
do Brnzíl? 
· . Qu!lndo se tratou ·. o anno passado ·da . sua 
accusação, niio vimos nós estas galerias encherem~ 
se de militares disfarçndos . e sem fardas, mns 
àrmados ; militares que nos . atacàrão, que nos 
puzerão em coacçi'io, que não nos deixárão votar 
lirremente 'l Legisladores do Brazil, zeladores 
da constituição, guardas della, não admitti entre 
Tós inimigos capitees d.o Brazil, as . consequen 
cias resultantes desta admissão são demasiado 
obvias I 

Voto contra o parecer . da com missão. 
o s~. :Fcijó :-Sr. presidente, eu devo 

declarar que bastante devo ao publico do Rio 
de Janeiro, e creio que . esse está certo que eu 
poderei errar, mas mio trahir a patria. (Apoia
dp$.) E, contra meu genio, Sr. presidente, entrar 

· nestes eseondrijos de jurisprudencia, e eu · só 
serviria para juiz de paz, por isso tenho só p.or 
principio de que aquillo que níl.o quero para 
mim, não quero para os outros. Eu irei repeUr 
o que diz a commissiio, declaro, porém, que .a 
causa do Sr. Clerrionte Pereira está sem defensor, 
porque a commi!lsiio · niio defende a .sua causo, 
defende unicn.mente a causa da camara, e creio 
que se não se provar que a lei. das eleições nilo 
nos ·obriga a especularmos se . elle tem os que
sitos que ella exige, de certo que o Sr. Clemente 
Pereira não poder:\ deixar de entrar nesta caso. 

Diz a commissô.o que se acaso o deputado 
eleito · não · tiver grande·· saber, vir.tude, P.a~·io: 
tismo, etc. , como recommenda a let das eletçoes, 
se isto é objecto de verificações de poderes, se 
é datlo á camara pôr fóra de seu seio a membros · 
que não tenhão estas qualidades, seria uo1 ataque 
á con$tituição, e como é que se póde saber se 
este homem . t~om decidido. zelo pela causa do 
Brazil ? De~grnçado do homem de quem se escreve 
que . ó um ladrão, · por mais que se justifique 

sempre fica suspeitoso, e querer· se que por sim· 
ples snspeita não entre aqui qualq11er pessom 
eleita é qtterer que a lei soj l .contl'll nós. Eu 
apresento . nm . facto : . supponhnmos que nestm 
mesma qu~stão se vença que o Sr. José Clemente 
Pereirm não tenha as~cnto nesta cosa, . quo a 
maiorin <111 camara está . persuadida .. que esse 
Sr . . é inimigo do Brazil, ora, os · deputados que 
votarem pela sua admissão se1·ão ígunlmente 
!nimígos, porque já se disse que clle é um per· 
JUI'O, por isso que era contra as commis:Oões mi
litares; e nesta casa as defendeu. 

'Mas, Sr. presidente, supponbamos que esta 
mijioria. seja de 4t St·s. deputado~, e ella poderia. 
fprmar por si camara 1 Não podia; este facto 
niio é possível. que aconteça, porque eu estoU: 
C\lrto que .os Srs • . deputados não querem seme
lhante causa. Esta lei sP-ria ínexeqni.vel, porque 
qual de nós está livre de ser suspeitado como 
iuimígo da cnusa do Brazil ? Qual de nós está 
livre âe ser suspeitado de não ter grande patrio
tismo, saber, virtudE', ele.? E' necessano· ·por
tanto conhecermos · que esta lei não póde neste 
artigo Sllr considernd•& como um preceito, e se 
é preceíttJ, é unicamente para os eleit:>res, • elles 
são responsavei3 . por Lerem votado naquellas 
pessoas que nã!l tém . as condições exigidas pela 
lei, e nós unicamente conhecemos se essa eleição 
está em regra. 

Parece.me · portanto que não só pela idéa quo 
nó~ furmamos da lei, como pelo diraíto dos ci· 
dadãos não devemos tomar este artigo das ins
trucções . como lei que obriJue. 

A commissiio examinou unicf!mente se estes 
homens podi?.o ser s•1speitosl)s como inimigos da 
causa do Brazil, confesso que estive .Persuadido 
de que não só o Sr. Clemente Pereira, mas até 
o minísterio todo tratava de querer · acabar . a 
constituição do Brazil, mas era só o complexo 
de muitas circumsta.ncias que produzii'io estas 
icléas : mus procurei factos c não os encontrei. 
Estão tantos Srs . dcpnta<los aqui, e nunca ap
pareceu nenhum . que apresentasse um Cacto~ . · 

Estamos emfim, Sr. presidente, no ca111po das 
conjecturas: a c•Jmmis!l:io reconhece muito!! crimes 
neste homem, mas e5tes.,.erimes são ·de traição, 
são cl'imes pelos quaes se julgue set• elle inimigo 
da patria '? Niio, ·eis-aqui · pois por que a com· 
missão diz que reconhecendo que era um perfi.do 
ministro, reconhecia que não era ·inimigo do 
Brazil, apresenta factos que abonão. ao Sr. Cle· 
mante Pereira, e pur isso diz que muitos presi· 
dente:i de província merecião até elogios daq11elles 
a quem mandavão. 

Mas, disse um Sr. deputado: -Eu não sei 
da factos de alguns presidentes, e o que ·· posso 
dizeL' é .quA elles eriio inimigos .do · Brasil.
E~tnmos nós (torno a re~etir) em . conj~eturas, 
pois se todos os cidadnos \ôm . o direito .de 
ap1·esontarem ;;uns queixn:; e reclamações . á aa
semblóa geral e ao · poder · executivo, se está 
abert!l a tt•ibunal para virem .. estas queixas, e 
mesmo · em qualqner juizo ordinorio podem ali pa
recer denuncias, para. que nito usiio desse dire1to? 
Quaes .sito as quaixa~ que apparacem nesta casa 
conlm estes homens? Logo, póde·se mui bem· 
dizer quo são rumores vagtJs, e o governo não · 
seria . obrigado a arrancar fóm da presidencin a 
semelhantes homens só por que se diz são mãos 
homens. 1\iesmo nenhum Sr. deputado se lembrou 
de apresântar facto:; contra . estes presidentes, ·e 
como é que eu hei de dizer que são mãos pre
sidentes, . se eu ainda não tenho visto quetxas 
contrn e\les? Mas disse·se que estes presidentes 
que são bons, desméntirão o conceito que o Sr. 
Clemente Pereira fazia . delles. Ora, isto é muito 
interpretar ; pois estes pre.sidentes não · podião 
ser 1·emovidos .por · qualque·r . pretexto por este 
~ninistro ? Podiào. Est.es commandantes do armas 
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não podião tambem ser removidos? Podião ccr· 
tamente ; e esto procedimento cslá em contra
dicção com o) plano do derribar o . systema con· 
stitucional, muito mais havendo nquella ordem 
Jlublíca a um presidente di;:endo quo S. M. o 
Imperador n1io queria outra fórma de governo 
sen110 o constitucional. 

Fallou-se aqui na lei do orçaménto, não sei 
pr.rque só este ministt·o deve carregar com a 
·culpa de. não haver lei de orçamento, todos 
devião ser criminosos, e eu tambem digo que se 
não esteve na mão delles a prorognção da sessão 
pat·a se concluir a lei do orçamento, qt\o fizessem 
então saber ao publico que ellcs pedirão a pro· 
rogação, o que não foi concedid(', e este é um 
facto porque o julgo criminoso. Fallou·se na 
felicitação vinda de S. Paulo sobre a destituição 
do ministerjo de Sua Magcstado. Esta felíci tação 
era unicamente o ter Sua Magesta,le por um meio 
tão facil removido todns as suspeitas e então 
agradecia a demissão do ministerio. 

Finalmente se disse ·que este homem tem 
sido traidor á patria, ora, um Sr. depntado, 
quem se atreve a dizer á face da nação que 
um ministro tem sido inimigo da constituição, 
tem necessariamente obrigação de o. accusar, e 
eu desejava ver isso, porque · esta camara não 
póde decretat a accusação só por. conjecturas. 
Eu não duvido que se apresente a accu:>afií'iO 
deste ministro, ma;; ~ por outrus crimes e ntio 
por traidor ã patria. 

Eu o que digo é, Sr. presidente, que estas 
idéas antecipadas que nós formamos de qualquer 
objecto: nos· embaraçc de conhecer a verdade : 
ora, se .nós quizermos eutrar em !luspeitas, qual 
seri-a mais suspeitoso do que o, actual minis· 
terio ? Eu não suspeito delle : mas se. os factos 
praticados pelo a.:tual ministerio . o fossem pelo 
8r. Cl}lmente Pereira, julgo . que elle até seria 
a!ledreJado. 

Eu vou mostrar o que tém !eito o actual mi· 
nisterio : · na província do. Ceará s.e diz que ha 
absol_utismo ; o presidente daquella província se 
mostra com energia, e· o_ ministerio o lança fóra 
daquella presidencia. 

Vamos agora á província de Pernambuco: 
depõe o presidente, porque a opinião publica se 
declarava contra ellé, agora remove-se .de lá o 
general Antero : alli exh;tem os . columnas, e 
manda; se tirar uma devassa' pelo mesmo chefe 
dos columnas. 

Vejamos ·quem· se nomeou. para prasidente do 
Ceará, nomeou-se um homem qne creio ser bom 
homem; mas tam'bem dev':lmos confessar que elle 
nunca deu um. voto senão de accõrdo com es:>e 
ministro .. Na província das AlagOas existia um 
presidente que estando em contacto com P~r
nambuco podia fnzer opposiçiio aos columnas, 
e o que fez o ministerio 11ctual? Remove d11lli 
aquelle presidente, e quem vai para aquelle lugar? 

· Sabe-se que vai um homem que nos insultou 
nesta casa. 

O commnndante das armas foi tido por bom, 
porém quando se retirou da província já a 
opinião. publica não se declarava a seu fnvor, a 
fazer-lhe justiça peior, porém é aquelle homem 
tão SU!ilpeitoso na pro_ vincia. que se. lhe entrega 
o comm•mdo das armas I O commandaute de 
Minas G-eraes diz-se que .estava de accórdo com 
o ll1inisterio transacto, porém ·_o que se fez ao 
ministerio? Demittindo este homem o premiou, 
deu-lhe empregos de rendimento e consideração, 
o que não aconteceu ao presidente do CearA, 
que sahio sem recompensa nenhuma por ser 
con~titucional. Assim succede com outros muitos 
fnctos. 

Se acaso naste momento o Sr. Clemente Pe· 
relra tlve~se praticado estes factos, dlr•se·bla que 
elles provnvilo qlte era Inimigo d~t aau1111, poróm, 
por qlte dlzemoa ol!tro tanto do actual mlnlatt~rlo' 

Porque níio .estamos prevenidos contra elle. Nós 
tivemos nqui um membro desta CM!i! que se tez 
celebre, digamos a verdade, pelo ser servilismo; 
comt11do hoje apparece gratificado ; outros muitos 
fuctos dcporiiio contra ·o actual ministerio se 
acaso houvessem prevenções. 

Sr. presidente, eu julgo que elle era mtmigo 
do absolutismo, e que, o que elle só desrjava 
era mudança na constituiciio, pois o ministerio 
conhecia que o absolutismo nunca poderia vingar 
no sólo do Brazjl. (Apoiados.) Jl.s mesmas or
dens deste ministerio fazem-se suspeitas a est.e 
respeito, e fazem crer que elle queria neutralisar 
de certo modo o systema, e não ir contra a 
consti tuiçiio, o q U<l . parece provavel pelos factos, 
e principalmentq pela to!erancia que tem havido 
com estes impressos sediciosos, pnra fazer que 
de repente em os outros lugares se proclamasse 
o despotismo, então ello convinha com o · seu 
conceito que niio bastava. mais que modificar a 
constituição; o que era da cárta. de liberdade, isto 
é o que nós devemos temer mais, porque os 
ferros lançndos com disfarce' do liberdade . são 
mais. terríveis. 

A' vista disto concluo que o Sr. José Clemente 
Pereira como minist1·o não. se póde negar que foi 
pessirno, basta lembrar a maneira com que elle 
prostituio as honorificas recompensas dignas só 
dos bcnemeritos, mas apezar de reconhecer no 
ex-ministro · muitos delictos, todavia não vejo 
sufficientes .meios para não ter assento nesta 
camat'll, pois assevero que não ~xis tem nelle crimes 
qQe o possão constituir. inimigo da patria, ainda 
que ache nelle immensos crimes de responsabili· 
dade, porém como não está na couformidade da 
constituição. não se póde negar assento, e Deos 
nos livre que passe semelhante precedente. porque 
ent_ào nenhum de nós estava seguro. 

o Sr. custocllo Dla.s:-Quandome opp•1z 
á entrnda do Sr. José Clemente, foi intimamente 
convencido da que este homem era inimigo do 
systema constitucional ; é facto, e ninguem me 
poderá contestnr que a nação inteira estava ser
prendida com os factos por elle perpetrados 
antes doa dias de Dezembro, e representando eu 
e!lta nação . pilderia calar-me ouvindo o clamor 
geral? . Seria possível que deixasse passar o pa· 
recer da commissão que admitte neste recinto um 
homem que ainda não está lavado de uma pu
blica accusação que se lhe faz? Será possível 
que nt'io seja qualillc:tda como qualidade moral, 
o procedimento nnti-constitucional, o seu proce
dimento posterior á sua eleição? E por ventura 
não atacou a lei? Eu fundado neste· princípio, 
e persuadido que ·a lei·. não é meramente conso· 
lho, porém preceito: e qu9 não· póde ser deputado 
quem não póde ser eleitor, intimamente conven
cido de que minha razão me obrigava a fazer 
este sacrificío de atacnr a uma pessoa, contra 
quem se não tinha documentos legaes, mas factos, 
por isso pedi ao governo ·que remettesse todos 
aquelles que tivesse, afim de que não se presu
misse que a minha opposiçào era só· pot· meras 
suspeitas, e se não tenho estes docttmentos es
criptos, tenho a lei que só diz'-não póde ser eleitor 
o que tiver. a menor sombra de suspeita contra. 
-0 deputado deve estar puro, e prouvera a Deos 
que eempre para aqni ·tivessem vindo homens 
puros ; o diploma deste deputado niio póde ser 
verifica•io, porqua quando os eleitores o nomearão 
niio tinhiio presentes os actos posteriores feitos 
nesta camara, que não cansarei a repetir, e basta 
referir sômente o acto delle mandar como acinte· 
mente exercer a presidencia na Bahia o visconde 
de Camamú, Não foi por esta camara requisitado 
aquelle presidonte, como homem inimigo declarado 
da con11litulçiio _? Um homam desputa reconhecido 
como tul, qull sntisfnçilo te v<• estll camara 'l O lleior 
M quo aquaUo homem morresse sem ser JUdi· 
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dialmente procesRado, c se assim tivcss" acnbado 
no cadafnlso, teria feito tanto bem ao Drp;~il como 
assim fez tanto mnl. · · · · · 

Estou inteirnmente convencido que o ·neto pelo 
qual o Sr. Clemente Pereira se negou a apresentar 
as netas do conselho de estado pedidas por esta 
camara; e por· que ~e níio oppoz áquella prevari.
caçüo do consellio ·da estAdo, ~ó por este acto elle 
não deve vir tomar assento de deputado, porque 
é Mta de constílucionalidade, se eu testemunhei 
ocularmente uma falia pela qual este mesmo ho
mem em outro· governo procurou estnbelecer a 
independencia, e convocação da asscmbléa consti
tuinte, o louvor que então lhe dei, agora igual~ 
mente lhe dari11, e :IP.sejarin nesta occasião ter 
motivos tão relevantes que pudessem justificar a 
um homem que . é nccusado de promover o sys
tema absoluto, um homem que atacnva as dis
posições desta augusta camara, e poderei eu im
punemente sem remorsos . deixar de accusar e~ te 
homem, prouvera a Dens que pudessemos elimi
nar daqui a todos aquelles que estão aqui, e que 
justamente se jul~ãú suspeitos, embora eu nttra
hisse muitos inimigos tudo era nada á vista,do 
bem da nação, porém não é isto possível. 

Eu ·sustentarei que não se podem verificar os po
deres d.> diploma, porque as instrucções secretas 
dadas por elle em tempo de paz quBndo não hou
vesse outra causa bastava isto, bastava haver 
dado · a~ presidentes em tempo de paz, não es
tamos nós certos nas instrucções dadas a indiví
duos presidentes e muitos outros actos? Não poderei 
jámais votar a fa\'or da ndmissão ·e verificações 
de poderes deste homem, .qua tanto tem infringido 
a lei fundamental. .Este homem é inimigo do 
Brazil, este homem protegeu e empregou. a pessJas 
não só sem talentos e virtudes, mas até proscriptos 
pela .o. pinião publica e talvez criminosos, e .quem 
ajuda ao . malvado é ninda mais perverso; e nfio 
.temos visto benemeritos militares que têm ~Jxposto 
"Yida e honra por amor ao Brazil deportados sem 
se proceder pelos meios legaes e premiados outros 
que têm teJitado escrnvisar o Brazil,deixando impu- · 
nes sociedades denunciadas de tentnram dr:rribar a 
fôrma do governo, que felizmente nos rege para 
enthronisar o vil despotismo. (o que. nunca con
seguirúõ)? 

A' vista de . tado quanto tão J>reclaros oradores 
têm dito, não nosso colligir senão que ·este homem 
é inimigo do Brazil, inimigo do systema que nos 
rege, e como tal indigno · de tomar assento entre 
os defensores da patria e da constituição. 

o Sr. :a:ononda cavolcan'tl :- Seiiho· 
rt>s, o Brazil não tem a temer facções declaradas 
de absolutismo, nem ·· quaesquer outras anarchias, 
o nosso systema é o mais apropriado á nossa 
felicidade, pois é baseado sobre o interesse reci
proco dos governados e governantes ;uma s.J causa 
póde pór em perigo o Brazil, e subverter s.uas 
saudaveis instituições, é esta a. impunidade dos 
delictos (apoiados) ; esta impunidade desmoralisa 
a nação mais bem constituída ; quanto maifl n 
nossa , que ainda forceja a consolidar suas novas 
instituições? Cumpre-nos pois evitarmos tal perigo 
punindo os infractores da lei, e sob. retudo aquelles 
de que o conhecimento · de seus crimes é exclu
sivamente da atLribuição da camsra dos deputados. 
(Apoiados.) 

Dous Cl\n<Udl\tolil ao assento nesta caDll\ra ~;~ãQ 
denunciados de altos crimes contra nossas insti- . 
tuições ,essas· depuncias e a certe~a dos factos sobre 

· que ellas são baseadas, tém Ja embaraçado a. 
entrada de taes. candidatos neste . recinto, ·e tem-se 
procedido a mover mui vagnmente sobre o objecto 
da questão, quando negocias tambem interessl\ntes 
reclamão que a terminemos. · . · 

Os crimes denunciados são crimes de ministros 
de estado, se a catilara não ;tomar delles conhe· 
ei!llsnto, nen~~JP out.-o juiz o poclerá fa7<1!f ; 

rtlconhet.:o que não tratamos net.ualmente da accu
an~iio de ministro~ . dr. · nstaçlo, rn!I.S por Qlle nii:P 
encararemos .a queslão pelo Indo rJa suspensão 
das funcções dA d·~putado, quando nlgum dos 
candidato~ soja julgado digno de enlrnr em pl'o
ccsso? Não seria esse o nosso comportamento 
se taes crimes estiveHscm na alçada. de outros 
juizes e que estes tivl'ssem ;pronunciado os can, 
didntos ? · 
Ma~ dir-se-ha niio existe essa pronunciª, ll como 

poderia ella e:xísLir se agora ó quo nos achamos 
reunidos '? Ainda dirão- pronunciai primeiro. 

Ah I senhores, e como pronunciaremos um mem
bro da camara s~m primeiro suspendel-o •le suas 
funcções? Pelo menos eu a~;im entendo a consti
tuição, quando ella deixa ao arbítrio da cam!lra 
a suspensão dos membros que deverem ser pro
cessados por crimes ; e sendo os crimes dos can
didatos de natureza .e serem processados inicial
mente nt.sta camara, deveria ser a questão prevfa 
em taes processos : se taes candidatosdcvem ou 
não· ser suspensos . de suas funcções antes de entrar 

· em processo . 
E como relevará a camara, Sr. presidente, que 

os .delictos do Sr. José ClE:mente não RÓ fiquem 
impunes, . mas até que elle venha tomar assento 
entre o.K representantes da nação ? Os · delictos 
desse ex-ministro são patentes ao Brnzil inteiro, 
suas . portarias, os actos de seu ministerio formão 
o corvo de de!icto do seu processo ; lance-se 0s 
olhos sobre esse corpo de delicto, e ver-se·ha que 
nAnhumn lei foi respailada, a constituição .foi 

· infringida, os poderes confundidos, os cidadãos 
atropellados, em uma palavra, que o despQtismll 
não foi projectado ·como dizem alguns, mui! sim 
exercitado por essa ex-ministro. (Apoiados). Em
pregos forão creados ou supprimidos . por actos 
desse ministro . impostor, forão 'creados ou di~pen
sados por actos do mesmo ministro . 

Os empregos do commissariado e . outros .foriio 
supprimidos a divisão da secretaria da guerra e 
outros. decretos · . crearão differeu tes .em pregados 
novos ; a tarifa dos emolumentos d'l secretaria 
de estado do imperio, e a dos correios foi augmen
tada uma . contribui<iio arrecadada pela muni· 
cipalidade desta cõrte foi dispensada. Um decreto 
declarou o tempo de serviço dos soldad(.)a recru
tados. 

Mas, senhores, eu abusaria da vossa altenção 
se fosse a relatar todos os actos criminosos, de 
tal ex-ministro, pois estes são bem conhecidos a 
qualquer de vós. 

Não deixarel de dizer ainda sobre . esta questão 
o quanto me pareceu pouco justa a comparação 
feita por um bonrado membro entre o ministerio 
actual e ·. esse ministerio que ultimamente o pre· 
cedeu; basta. o esforço dos acluaes . ministros ap· 
plicado á quéda po ministerio Çlem~;~ntino para 
lhes grangear a estima e o respeito do Brazil ; 
com tal ministerio, o clementino, era vcdadc;> nos 
brazileiros o approximar~se aos degrãos do throno; 
só circumstancías mui extraordinarias farião ar· 
redar .da administração um tão nocivo quanto 
habil prevaricador minist1·o, e não me demorando 
em expõr taes circumstancias bam patentes a todo 
o · Brazil, impugnarei sómente as censuras sobr~;~ 
alguns actos que aqui forão apresentados em 
desar d'> actual ministerio, a quem todavia não 
deixarei em tempo competente de censurar sobre 
outros objectos, · em que talvez precise ser · des
pertado; ·seja ·porém qual fõr a · censura que me
reça o actual ministerio, elle jãmais póde ser 
comparado com o Clementino. (Apoiados.) 

Disse-se pois que a mudança do presidente do 
Ceará era . um acto que · desabonava o ministerio, 
mas sabemos nós os motivos que derão lugar a 
essa mudança? Esse presidente não poderia ter 
mesmo solicitado tal mudança? Esse acto não me 
parece tão censuravel como aqui se quiz consi
derar. Fallou-se tambem oa mudança. do CQ!llmnn· 
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dante das armas de l?arnambuco. Eu respeito muito 
as qualidades . do bcnemr.ríto brigadeiro Antero, 
mas não posso ac4ar íórA de propo:;ito que o goV•ll' • 
no procu1·e quanto om si e:~tiver toda n conciiíuçiio 
de partidos; mas declama-se contrn a nomeação do 
coronel· Lameuha, que I Kcnhores, o corouel' Latúe-: 
nha, nascido em Per11nmbuco, entrelaçado em uma 
!amilía de al~-:uma considernr;iil) naquolla provin· 
cia, experimentado em occasíões criticas, em que 
desenvolveu sentimentos niio equívocos de con· 
ªtiLucíonalidado e Pl!.triotismo, distincto pelo .!!eu 
comportamento no eul, o ofiicíal de maior patonte 
do exercito el)tre os nascido:~ em Pernambuco, 
é mal nomeado para commandat· as armns em 
Pc1rnnmbuco li Ah I obre sempt·e o miui:;tcrio por 
e~;~ses princípios que em minha opinião, longe de 
o censurar el.l. o çhamnrei digno de . louvor .; to
davill eu não reepondo pelo comportamento fu
turo desse ofQçilll, como não respondo pelo de 
pessoa alguma, mas a julgarmos pelos anteceden
tes não poderemos censurar tal nomeução~ · 

Emfim, senhores, detxando a comparação do 
minislerios, e~ chamo a attençiio da camara á . 
questão da admissão do Sr. · Clemente Pereira 
neste recinto, em . outras occnsiC.es eu tenho mos
trado o direito que assistA á camara na expulsão 
ou não admi!!São de membros que por s.eu com
portamento se faz·em indignos da confiança na
cional ; a pratica de outros governos representa
tivos o em apoio de minha opinião, o precedente 
~ etltabelecido nesta mesma camara, corrobora 

os mous princípios, o hem que eu não queira 
jámais lançai' mão da~ su~peitas em que falia 
n lei das eloír;õtJs, e que de nenhuma sorte tema 
a pt·csença do Sr. Clt.:mento . Pe1·cira neste recinto, 
serei sempre de opinião. quo nem o:~ princípios 
de justiça, nem as attribuíções peculiares desta 
camara, nem a sua policia interna, poderáõ já· 
mais permittir que ial cnndidato tome aqui as
sento autes de ser . competentemeute julgado dos 
horrorosos crimes de que é 11ccusado; voto por
tanto contra o parecer da cummissão. 

D.1da a hora requereu o Sr. Ferreira. da Veiga 
se prorogasso a sessão, o que se não venceu, fi· 
cando a mat0ria adinda. 

LP.u o 81·. Marcellino de Brito um officio do 
miuistro dos negocios da fazenda, pedindo que 
se haja do indicar-lhe dia e ho1·a em q11e poderá 
comparecer para apresentar a esta carnara algu
mas propo~tas do poder executivo.-0 Sr . presi
dente assignou o dia de teL·ça-feira 1 de Junho, 
ás U horas e meia . . 

Ot·dem do dia: Discussão do parecer da com
missão de poderes sobre os St·s. Clemente · Pe
reira e Oliveira Alvares. Discussão. do parecer 
da commissão de constituição . sobra a · suspensão 
das garantias na província do Ceará. Continuação 
da 2a discussão do projecto dA lei n. 87. Dis· 
.:ussão do projecto n. l que faz publicas as sessões 
das relações com as emendas offerecidas pelo Sr. 
deputado Maia. Pareceres adiados. 

Levantou-se a sessão depois das 2· horas~ 
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CAMARA DOS· SRS. DEPUTADOS. 

SessAo em .·to de Junho 

PRESIDENCU. DO SR. COSTA CARVALHO 

Depois de 10 horas fez-se a cbamnda e estn· 
vão prellentes 75 Srs. deputados, faltando 8, a 
saber: com causa participada os Sr~. Ornellas, 
Baptista Caetano, Deos e Silva, Velas11ues e 
Cunha Mattos; e sem ella os Srs. Alves Branco, 
Xavier de Carvnlbo e Soares ·da R"cha. 

Aberta a sessão, leu o Sr; secretario Corrêa 
P••checo a a.:ta da nnteeedPnte, que foi . appr .•• 
vada. O Sr. secretario. Marcellino de Brito deu 
conta do expediente, lendo o·s papeis seguintes: 

Officio do ministro da fazenda datado de .. 28 
de · Maio deste anrao, · remettendo como lhe fóra 
pedido, o officío do presidente . da província da 
Parahyba, ácerca ãa extincção . do imposto sobre 
as. cnixas e f~ixos de assucar da dita província. 
-:-Foi remettido á com missão de fazenda de · 7 
membros. · · 

Duas felicitações das camaras · municipar.ll · da 
cidade de Ouró-Preto e da villa de -Santa Maria 
de Baependy da província de Minas-Geraes, pela 
installação desta augusta camara na sua segunda 
legislBtura.-Foriio recebidas com especial ngrado. 

·. · Officio do conselho geral da provancia da Para· 
hyba sobre o modo · com· que . o presidante da 
província e camara municipal da villa da Alhundra 
se portarão a respeito da accusaçiio · que. José 
Felix Pereira, vigario da freguezla da povonç:io 
da Taquara, termo daquella villa, dit·igio ao 
mesmo conselho geral contra a mencionada ca· 
mara, por 'ter 'infringido a lei, não dando posse 
ao juiz de paz eleito para a dita freguezia da 
Taquara, José Lucio Teixeira Cavalcanti: e pede 
o conselho geral que a camara dos Srs. deputados 
resolva a e>~te respeito e sobre a maneira por q\Je 
elle . se deve cónduzir na execução do art . 58 da 
carta da lei do lq de Outubro de 1828. -A' com
missão especial dos conselhos geraes de províncias. 

Representação da camara municipal da villa de 
Santo Amaro da província da Bahia, pedindo 
esclarecimentos sobre o modo de constranger aos 
nomeados para os empregos de fiscal e supplente 
da mesma camara.-A' commissão especial .das 
camaras municipaes. 
· Representação da camara municipal da villa 

de Santo Antão na província de Pernambuco, 
pedindo a creação de uma escola pelo methodo 
lencasteriano, e maior ordenado para os mestres 
de primeiras letras, por ser diminuto o de 200$ 
estabelecido naquella província. Pede t:1mbem 
que se lhe conceda o uso do escudo das armas 
do imperio com a · legenda ~ constituição e · im
perador.~A' commissão especial das camaa·as mu· 
nicipaes.. . . ' 

Representação da c;amara municipnl da villn de 
Santa Maria de Baependy, pedindo a creaçfio 

do mnis seis freguezias, além das tres em que 
ora está dividida.-A' commissão especial das 
camaras municipnes. 

Plltiçi'ies dos habitante:; do freguezias da Senhora 
do Carmo da Peracorúca, termo da v!lln da .Par· 
nahy\>a, província do Piauby, pedindo que a dita 
fregue:~;ia seja elevada a villa.-A' commissão de 
estatística. · 

Officio de Francisco de Oarvalho Paes de An· 
drade, deputado flleito pela província de Pernam· 
buco, participando não poder vir tomar assento 
n·esta camara por se achar molesto.-A' commissão 
de poderes. · . · · . . .· 

Petição de Antonio José da Silva Travassos, 
ci!lad1io brazileiro, escrivão e tabellião serventuario 
do civRl, crime e orphãos da'villa de Santo Amaro 
das Brotas, na província de Sergipe d'El·Reí 
contra Ignacio Jose :Vicente da Fonseca, presi· 
dente da mHsma província, por causa das oppres· 
sõe:~ com que tem perseguido ao supplicante.
F•Ji . remettida Á. commis~iio de constituição. 

Petição de Fr. Manoel de SaQta Rita Valdige, 
commissario procurador d,a Terra-santa com resi" 
dencia na cid,•de do Ouró-~reto, contra a camara 
municipal da mesma cidade por querer trasladar o 
hospital . da santa casa da miseric.,rdia . para um 
hospício que é presentemente a habitação dos 
religiosos daquella ordem.-i\.' commissão de. pe· 
tições. 

Petição de D. Maria Luiza claCunh>l e Menezes, 
viuva do maj,)r Sebastião Barboza .de Menezes, 
pedindo o deferimento de IIUtra petiçiio que fizera 
1\ estn camara, para que . se lhe conceda 1·eceber. 
metade do sold•> que percebin seu.fallecido marido, 
sem prejuízo da tença de 50H, que o pai do 
suppllcante para ella obteve em remuneração dos 
serviços que prestou ~(nação o dito . seu pai.
A' commissão da petições. 

Dou tambem conta o [mesmo Sr. secretario 
Marcellino de Brito das participaçõe:~ de doente 
que . tlzerão. os Srs. deputados Baptista Caetano, 
Ornellas e Cunha Mattos. 

O Sn. LtNo CouTIN!lO 01nndou á mesa os .se· 
guintos papeis: · · . 

1.• Um plano para um banco nacional Ófferecido 
pela camnra municipal da villa do Conde tia pro· 
vincia da Bahia.-Foi á commissão de fazenda. de 
7 membros. 

2.o Peticiio de Je1·onymo Antonio Torres, p<~trão· 
mór dv porto da cidade de Pernambuco, e tenente 
da marinha, para se lhe marcar uma compen· 
sação . ou gratificação con·e$pondentlil ás despl;)zas 
que faz com a conservação . das catraias equi· 

.padas · pnra o serviço qtle lhe COD\pete, ficando 
os emolumentos eshbelecidos desd,e a creaçlio 
dos p11trões-m6res para a subsistencia do suppli" 
canta;-A' comolissiio d!il petições. 

3.o Requerimento da Francisco de Paula Mi· 
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randa, alferes do· batnlhiio n. 4 rlA primAira linha 
contra .C·oeLitnO Ferruz Poll~fl, •• u,v;J .. r ger~l olO 
crime da relução da J3alua.-A C<Jillmlssno de 
peLi ções. · . . t 

4,o Petição de Antonio José de 011ve1ra, .tenen e 
da r,• companhia do rcgime.nto dtl cavallarta n. ~2 
de 2• linha, pedindo rnedrdas contra ,os proced_l
mentoR illegaes praticados com elle.-A comm1ssao 
de petições. . . . ... . 

5.• Pdiçiio de Miguel Jo~é. de Arau)O, lo escn
pturario da contadoria da JUnta d:L fazenda pu
blica da B:thia, requerendo o deferimento. de 
outra que na sessão do nnno passado apresen
tãra a esta camara queixanJo-se de uma pre
terição que soffrera na sua repnrtição.-A' com-
missão de petições. . . . 

6.• Requerimento de Jongu1m José Dor1a, esc.n
vi'io da pa~tadoria da marmha, e Manoel Pere1ra 
Heitor de Macedo escrivão da m!ltricula da ~en~e 
de mar na intendencia da marmha da prov1nc1a 
de. Bahia, pedindo que se autorise ao governo 
parA lhes mandar abonar os ordenados augmen
tados de que ainda não gozão apezar do decreto 
de 2 de Abril de 1825 mandar que os orden!ldos 
doa empregados. civis do ~rsenal da marmba 
daquella provinc1a foss~m mve)ad!>s com ~s- do 
araenal desta cOrte. -A cúmm1ssao de petu;oes. 

O Sa. PAUL.A. E SouzA. mandou á mesa os se-
guintes requerimentos: . _ . . -· 

,, QuA a. iflustre comm1ssao . espec1nl. sobre os 
juizes .de paz e camaras munic!p~es, t~ndo. em 
consideração as differentes dispos1çoes leg1sl~t•vas 
já . feitas sobre os juízes de paz e os proJectos 
já offerecidos, bem COf!!O as dift~rentes repre
sentações sobre t!ll obJ'!eto, nos up~esente ou 
um projecto de lei completo e orgaf!ICO _de tal 
juizo para substituir-se a actual leg1,;laçao que 
por ella deve . ficar abolida; ou ao menos um 
projecto que suppra as. lacu.nas _e melhore os 
defeitos da mesma actual leg1slaçao. 

u Que igualmente tendo em. consideração ~s 
differentes representações sobre camaras mu~n
cipaes e as disposições legislativas a tal respe1to 
já feitas ou projectadas, nos. apresente um pro
j~eto que melhore a actual legislação sobre ll"•U
nicipios.-PauZa e Souza.» 

Foi approvado. 
2.o 11 Requeiro que ~9 illustres f!iembros da 

commissão para o prnJecto . do cod1go do pro
cesso criminal sejão autorisados a faltar ás ses· 
sões quando . assim . entenderem necess:trio para 
o ma1s breve desempenho de seu trabalho.
PauZa e Souza. " 

Foi approvado. 
O Sa. OitvEIRA BELLO mandou á mesa tambem 

um requerimento concebido n'ilstes termos: 
« Tendo de ser examinada pela commissão de 

poderes uma duvida que se ofterece na a~ta 
das eleiçõtls da cidade das A.lag~as, reque1ro 
podér apresentar 'á mesma comm1ssao documentos. 
que melhor a esclareçào á.:erca de tal negocio. 

u Camara dos deputados, 1° de Junho de 1830. 
-O deputado Olit:eil·a Bello. ,, 

Foi ·. approvado. 
Foi recebida ct.Jrn especial agraJo a otferh que 

o Sr Hollanda Cavalcanti fez de umas tubellas 
sobre' a fixação. das · despezas pelas repartições 
dos negocios do imperio, justiça e ecclesiasticos; 
e se mandarão á commissão de !azenda de 7 
n1embros. 

Passou-se á 

ORDEM DO DIA 

Continuação .da discussão do parecer da CO!fl· 
niissão de poderes sobre os S1•s. 'Clemente Pere1ra 
e Oliveira Alvares; sobre o qual disse 

o Sr. l\Iaciel : .. -Sr. presidente, tenho a 
lembrar . uma redundancia e aplanar, se me fOr 

pnsRivel, a quclltão. Hnntem avBnçou-se sobre um 
requHrim~nt.. que . em P .. r111unbucn era a•mde 
estava o auxil1o p•1ra n proclamação C:o abHolu
tirtrno: ora, Sr. presidente, havendo essas pr?vas 
não só teremos com que accusar o Clt·n11n1stro 
de estado mas t1mbem esses presidentes que 
querem p;oclamar fl• revolu1;ão : e ~ntão esses 
homens nã, só devem sahir da camara como 
tambem sahir do mundo. · 

o Sr. Forrolra da Veiga:- Sr. presi
dente, quando na ultima sessão vi dous illustrcs 
membros da commissão de poderes que tinhão 
dado o seu voto em. favor dos de)Jutados eleitos 
os Srs. Clemente Pereira e Oliveira. Alvares, 
mu.Jqrem de. ·opinião e retrac.ta!em o s~u voto, 
decidi·me a ver de novo a questao e cons1deral-a 
pela~ . diflerentes faces que podia apresentar, 
Julgando que me tinha illudido; mas tornando 
a examinar tudo nada achei que. me fizesse 
mudar da opinião, e mais ma radiquei na idéa 
em que estav•t, de que o Sr. Clemente .. Pe•·cira 
devia to1mar as.,;ento na camara. Tratara• deste 
primeiramente, e depois direi poucll do Sr. Oli
veira Alva1·es. 

Disse·se que o .Sr. Clemente Pereira não devia 
tomar assento porque a lei das ~le.içõ~s prohibe 
aos. eleitoros escolher aquelles mdiVIduos que 
tiverem sombra de suspeita ou inimizade á causa 
d·>· Brazil. Vamos ver se este artigo das eleições 
diz respeito ao caso de que tratamos •••..••••.• ...................................................... 

Ainda . outra raz~o subsiste, e á que se a. lei 
tivesse por este modo. restringido o á1reito de 
eleger e de ser eleito, ella seria manifeatamente 
contrario ao pacto social, á lei fundamental do 
estado ; pois dizendo a· constituição que . a lei 
trataria unicamente do modo pratico das eleições 
e do numero que deve haver de deputados, está 
decidido que ella não deve. sahir Córa destes dous 
limites marcados. 

Além do que, sendo .io mesmo codigo funda
mcutal que tudo quanto pertence aos direitos 
políticos do cidadão é constitucional, que não 
póde ser alterado senão constitacionaJmente, isto 
é, proposta a alteração em uma legislatura, e 
vindo. para a legislatura seguinte especial procu
ração dos eleitores, .s. egu. ir·s. e.·hi·a· que. a con~t·i· tui·ç· .ão. 
fóra alterada sem se obse1·varem as circumstauciAs 
requeridas, ou que a lei das eleições fOra mani· 
festamente inconstituc.ional. Mas não é assim, 
senhores, a lei não se oppõe nem · infringio a 
constituição, fez ume. recommende.ção e ume. re
commendação mui sizuda,- mui constitucional, 
porém que unicamente diz respeito aos eleitores. 
Elles sõmente são juizes d~s qualidades moraes 
indeterminadas dO!! . eleitos. Um Sr. deputildo quiz achar na constituição o 
fundamEmto das excepçÕE!S qae a lei · preacreveu, 
e disse que ·isto se deduzia do artigo da inca
paçj(!e.çle more.!, Não sou jurisprudente, n.ão 
ttJnho conhecimento bastante .das leis, mas parece
me, e . mesmo é de simples intuição que a ex
pressão-incapacidade mo1·al tem sentido diverso. 
Q!la!J(IQ se di1l que um .homem. estã privado de· 
administrar os seus bens por incapacidade moral, 
diz-se por ventara que elle está privado desse 
jus po1· ser- absolutista, ímprobo, etc, ?-Não 
certe.ment~ •. E' esta uma expressão indirecta; tem 
uma definição conhecida; significa quasi o mesmo 
que demencia. Passemos adiante. 

Em lb'23 discutindo-se nesta casa a lei ultima ácerca 
das eleiçõea, quando um Sr. deputado propóz 
que. se restringisse . o direito de ser eleito ácerca 
dos commandantes militares e presidentes das 
províncias, allegou-se ém contrario a razão de· 
que isso. era anti-constitucicnal, poi::1 ia restringir 
o direito dB eleger sem as formulas· marcadas na 
lei fundamental. Ora, como podia este direito. ter 
sido restringido na lei das eleições? Tenho de 
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chnmnr. a altençüo da cnmarn sobre outro topico 
que me parece do muita pondnraçiiC'I . . 

1'enhol ouvido todos os senhores que f••lláriio 
no sentido dn exclusão dos deputado~ eleitos, que 
o:; f~tctos arguidos se pass{mio depoia dns elei
ções. Dizem ainda estes senhores (JUe . é em 
virtude disto. que a camara tem o direito de ex
cluir . a:; pessoas em questão. Entremos na inda
gação desses argumentos o v~jamns RO isto ·prova 
em favor dos Rt:nhor~s que Kustentão a cousa da 
exclus1io, ou daquelles que sustentão a admissão 
dos deputados eleitos. · -

Se os factos arguídos se pa;;sárão depois 
das eleições, podia a lei das eleições àizer res· 
peito a esses actos futuros, podia autorisar-nos 
para excluir por esses mesmos netos, . que nada 
têm com a · elciçiio ? Quando a lei das elei
ções niio tivesse só. n trntar do modo pratico. 
destas· e do . numero legal dos deputados, ella 
não nos diz comt~do, qne depois de eleitos Me 
possn daqui lançar fóra um deputado, por que não 
e probo, por que é inimigo da causa do Brazil. 

A lei das eleições tratou unicam<>nte . do acto 
de eleger e· não . de nutorisar a camara par~ e~ te 
ou aquello fim. Nem essa lei .podia providenciar 
ao que se ptti!Sa depois· ue feit o,· e concluído este 
acto. Porém aqui se diz, é verdade que ·a lei 
não nos autorisa para isso, mas é elle um di· 
reito essencial da índole do systema representativo, 
pois o systema n•p.resentativo niio · póde qucrur 
que ínin1igos da causa publica tenhiio assento 
entre .a.quelles que devem defender as publicas 

. liberdades. . 
· Vamos ver esse direito) •essencial, índestructivcl 
e inalienavel da camara. Primeiramente . na minha 
opinião particular não concedo . á cam:•ra . um 
tal direito. A camara . é um ente moul ddiilido 
11a . lei; todas as suas atta·ibuições estão · igual
mente definiJas na lei ; a cRmara niio sa acha 
no estado . da natureza com direitos essenciaes, 
imprescriptiveis e inalienaveis; rnas ai!)da sup~ 
ponho que existem na camara esses direitos, se 
acaso ella tem· o .jus de excluir os seus membros, 
d~ não aceital-os _llo seu sein, deve -isto · ;;;er . pu r 
méros sombras de suspeita? Di zel-o sel"ia absurdo. 

Tem-se . argumentado como precedente · desse 
miseravel homem que proclamou o absolutismo 
em Taubaté, tem-se argumentado muito com esse 
precijdente ; pergunto eu (e não quero entrar 
agora no P.x~tme da lo>galidndade ou não legali
dade do acto que ·praticou a · legislatum pa~sada 
ou n ean.ara em exduil o), acaso · são os dous 
casos identicns? . O facto deste homem era claro ; 
nessa occasião nenhum partido se . queixou, ne
nhum individuo ousou levantar a voz para. uizer : 
-a camara fez uma injustiça, mas foi porque elle 
publicamente ousára proclamar o absolutismo ; 
iliio se podia admittir. duvida sobre o sen crime. 
Eis o que impõz silencio a .todos. · 

Os mesmos membros da casa da supplicnÇão 
que o absulvedio não negãrão r~ · existcncia do 
facto, procurárão uma subtileza, dizendo que elle 
tinha buscado um meiCJ iudirecto de . denunciar 
uma machinação contra a ·ordem estabelecida ; 
mas o facto era tãr> .manifesto que . ningu t> m podia 
duvidar da !lUa existencía . . Estnremos nós agora 
nas . mt:smas circumstancias? ·Não, senhor~~; nós 
vemos que uma coú1missão composta de membros 
illustrados, . de ·pessoas mui impar~iaes e mui · 
honradas, não achou -.senão probabilidades, sus
peitas · e nada mais. 

A'inda .. concedido o direito para . o acto sempre 
formidnel da exclusão. de um homem que aqui 
foi mandado pelos eleitores, era preci~o que ti· 
vessemos prova tão · solemne que · niio admi ttisse a 
menor duvida, e no. caso da hav&l •a convém . antes 
prender para o .lado que sigo; para o lado · do 
maiot· respeito pelo voto· solemne dos el&itores. E' 
pr,eciso tambem que .observemos cuidadosamente 
uma circun1stancia io1po1·taute. _ 

Em 1828 nós. tínhamos aindn pouca experiencia 
do systumn represnntativo. cstavamofl no tiro· 
cinio t'JUe · facilmente Slc ··:lcixa conrluzir pelo 
entllusiasmo (esse princípio Mhro do granJP.s 
Coitos, nu1s qne tambern induz a muitos erros). 
Hr;je n exrJeriencia nos tem feito r r.fiectir melhor, 
t~mos entrado melhor na analyso rle todas as 
cousas, e compreh ondido mais pP.rf•Jítnmente o 
q1te nos convém; a ruz1io e modo por .Que de
vemos governar os n .. gncios da patrla ·aern irmos 
sempre apoz de~se ,enthuHiasmoo . dígnn~ sim de 
corações bem form!!odO!!, mas que muitas vezes nos 
leva a precipícios. . -

Não entrarei na, annlyse mais detalbadn de 
todos os ar~umentos que aqui se apresentárão 
contra este homem qne foi . eleito deputado. Como 
l. lldividqo, como particular, q11izera excluíl-o; mas 

- como juiz, como legislador; ainda quando autorí· 
sado para Julgar, são precisos provas .. sufficiente!l 
para que . eu me determino: e quaes são as 
provas que SA . aprcsentiio? Suppõe-se, ba sus· 
peitas de inimizada, descobrem-se vehementes 
indícios, mas tambolm estes podem rccahír sobre 
passCJas q11e iêm já tomado . assento nesta casa: 
e não daremos um exemplo tão marcado de par
cialidade, admitti11do um !} excluindo outro? 

Se acaso os planos do ab~oluti::~moo como é da : 
crer, fcnio traçados por certo;; indivíduos apontados 
pela voz com'11um, <' vamos dar credito .ao que 
se escreve11 1-10s jornaes, . a tndo quanto se dbse 
nos círculos ·e sociedades, havia de certo mais 
machinadores· ·e tal\·ez algum delles têm j'i lugar 
na .camar.1. Se os crim!l:> forão do ministorio que 
passou, dous rnembNs desse· ministerio f~rão 
recebidos n'a castl, um dos quoes com · delietos 
patentt:s ; foi admittido o seu diploma , foi .veri
licado, e .mandou·se proceder á reeleição por ter 
sido ministro .· depois . que fóra . eleito1. Note-se 
que se niio fosse recebido d'-'putado, não se 
mandarill proceder á novas eleições, Dous mem· 
bros desse . miuisterio forno udmittidos na ca-. 
mara, e Lemos ácerca do. outro provas taes que 
pl'lssamos sem escrupulo V<Jtar pt: la sua exc!qsão ? 
Dirão nlguns : foi . este o · chefe, 1\ 11Im a çla 
administ1·nç:io. Quem nol·O ctisse ? Que prova$ 
temus nós dis:lo? Podemns por aviso particnl!lr, 
pelo que se escreve nos jurnaes, s~to::nci!lr bem 
uma causa tão importante? Sabemos nós q~aes 
dos ministros triumphava nos conselhos? Penso 
qua n~o. . . . 

Também se tem ·aqui argumentado com o voto . 
de graças ; diz-se que haveria contrauicçiio ma· 
nif<!:;ta na camara . se ac11so depois de ter 
agradecido ao monarcha a demissão do . minilaterio 
trausacto se admittisse nesta casa membros delle. 
N•to vejo contradicç:io. O que dissemos nós? 
Que o ministeri(J tinha infringido a constituição. 
e as leis, quo o .rumot• espalhado da volta do 
abS(•lutismo apressára a demissão desse ministerio. 
O .que ba nesins duas asserções? A proclamação 
de dons factos . que ninguem . re cu;~n. Rumores 
do. absqlutismv, . infr11cção .da constituição e das 
lllis; mas isto niiu . é rnzão sutlicien\e P•Ha se 
constituh· esse · ministerio inimigo declarado . do 
~ystema ropt·asentativo, ou muchinando. para sub
vertel .o. Outros infulizmente aqui . se sentiio que 
têm tnmbcm violado ns instituições, e · us . regras · 
estabelecidas om . direito. 

Se <• Sr. Clemente Pereira infringia a consti- · 
tuiçãu e as leis, accusemol-o ·como ministro, . e 
depois de decretarmos a sua accusação levemol-o 
perante o senado . pMa receber alli o castigo de 
suas culpas. Esta accusação, este castigo niio 
está em deixarmos de o admittir aqui; acto par!!. 
que não nos achamos autorisados, l9go que foi. 
legalmente· eleito e os eleitores para aqui .Q 
maudárão. Grande numero ele outros argumentos 
se têm . apresentado, mas não me farei c!lrgo 
de passai-os em revista. Todos ·· têm sido npre
se~tados com nímia arte .e hab~lidade; porém 
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toda essa /lrte · o habilidade não p6de eclipsar 
esta verdade manifesta: não temos provas do que 
se . acredita como certo, não podemos formar 
juizo legal. . · 

Um Sr • . dP.putado disse que o Sr. dcputRdo 
eleito não devia· ser admitudo pot· incnpaz, por 

· inepto. Se acaso entraRsemos na anfllyso da inca
pacidnde e dn inepcia de cada um elos membr_os 
c;l<.sta casn, <~ndo iria iMto da1· com sigo? Em quo 
c!lllos nos lançarillmos nós'? 

])isse· outro senhor que estava convencido das 
crimes do deputado eleito, porque um presidente 
tinhn. .usndo de uma expressão menos con
l!titucional, em uma carta oudP prate~tava a sua 
constitucionalidade. E segue-se quo o ministro do 
imperio macbinasse contra o systema reprcsi:m
tativo, por isso que um presidunte talvez igno
rante, e::~creveu nn phrase . propria . da maior parte 
dos empregados do t;osso g.>verno? E' daqui 
que s~ deduz que o ministro tramava . contra a 
constituição? Quem o dirá? • 

O mesmo Sr. deputado tomou um a.q~umento · 
a favor da excluRii.!) do fact"' que em seu abono 
nlleglm~ o Sr. Clemente . Pereira, isto é. que 
quando ministro protegêra a instrucçiio puhlica, e 
dis~e o Sr~ deputado que n. Austria e a R11,;sia 
tambem protege111 :1. instrucçiio publica,~ p!\rs~gnem 
ao me:-;mo t.P.tnpo aquelléS ·que J>U~niiu .pela liber
dade da p!ltria. A Austria e· a Russía são dignns 
de elogios quando promovem a industr1a, e os 
de!>potas alli trahnlbão · contra si mesmos. Essa 
mesm.a esçaª$ª luz que derrami'io sr;rvirá para 
fuzer cahir pur terrl\ o edilieio do obsolutísmo, 
fará que nesses paizes seja um dit1 .. proclamucla 
a liberdade, ·.c triumpbe o system:1 represen-
tativo, • 

N!io · ba~ta mandar presidentes corrompido:'! e 
escravos do ~orler part\ impe<Jir o desenvolvimento · 
das instituicoes livres, é. precis., impór um jugo 
de ferro sobJ;e o povo,' impedir-lhe a instrucçiio, 
prival-o do conhecimento destas sublimes verda
des que têm rcgflnerado o · munllo, que têm fdto 
a especie humana levantar-se acima dos prejniZ<lS 
que . pesa\'iio sobre . no~~os avós, e trouxeriio o 
triumphn da pbilosophill, a qual com . . o seu clarão 
ainda fará des~ppHrecer de todo as trevas. 

Tenho ouvillo que a opinião publica quer a 
exclusão do deputado eletto. A opinião publica 
no tempo mesmo en• que mais se desenvolveu 
contra esse ministro, no tempo mc~rr.o em que 
estando elle no timão dos negocios, a opinino 
se enunciára por todos os meius, nunca indicou 
que me lembre, esse que lloje se inculca; Eu 
ouvi clnmar muito, escrever· se muito ; o senti· 
mento da indignaçiio so pintava em t"dos os 
discursos ; cu mesmo escrevi (apCJiaclos), e dis~o 
me honrn, contra esse mini$terio dt'tt'staw:l, contra 
esse minbterill · que mostrllV!l querer ·minar o 
cdillcio das liberdad~s publicas; mas nunca ouvi 
fallar na exclusão de quf! se truta. Esta idéa, 
Renhorés . é recentfl, não tem sido apresentntla 
nos jornaes senil o l1a um me:~: á . esta , parte : 
u_ma tal opinião é pois fictícia e parece suggo· 
r1da . . 

toros, voto pela maior lib.erdade d11 minbl!. p~~o~ria, 
unico fim que todos devemos ter em v1stn. E 
basta de failar sobre o negocio da admissão do 
Sr. Clemente Pereira. 

Quanto ao Sr. Oliveira Alva1·es não sei que 
cousa ~& lgumll se tenha allegado contra elle, além 
de nbuso::~ de . p11der que lhe forão Rrguidos; 
pot·ta11to julgo que niío é necessario accrescentar 
ar·gumentos espeeiaes a seu re11peito. Concluo 
votando pela admissão dos dous deputados eleitos, 
pelo parecer da commissão . · 

o Sr. Alonça.r: -Sr. presidente, tanto . a 
.materia tem sido esgc,tada que não me levantaria 
a f'allar se acaso• como .membro da commidsão 
nüo me sentis3e com obrigação . de sustentar o 
seu parecer. Eu peço perdão · á cama.ra se por 
acaso cahir em algumas involuntarias repetições, 
pelos quaes flli tão_ severamente censurado por 
um i! lustre deputado em uma das sessões . passa
das, em mntel'ia identieQ. n esta: nem todos 
podem ser ot·adored e possuírem a belleza da 
palavra, e portanto não ha remeilio senão alguns 
fallarem du . maneira que lhes fõr possível. 

Entrando na questão procuraréi rednzil.a a trtJs 
the~~s : l,a Sa a C:tmara póde repudiar um deputado 
eleito; niio estnndo encravado em.· algum:i~ das 
excepçõcs marc"d"s na con5tituiçào ; 2. a Se ainda. 
podend•) o devera fazer por suspeitas : 3.!! Se os 
facto'! produzid,,s contra os dons deputados eleitos 
que se pr .. tendem . excluir, indu.t.em suspeitas de 
quererem derribar . a constituição ou mostrão a 
ruindade du seu ministerio. 

C<1 moçando pela 1•; Sr •. presidente, . não me 
serã ·necessario apresentar princípios de direito 
publico _constitucional para mostrar · que ·uma 
vez estabelecido o codig•l fundamental de uma 
nação, nenhum poder, nenhuma. autoridade póde_ 

· estabelecer lei que esteja em opposiçiio á dou
trina desse mesmo codig.1. A nossa constitui· 
ção muito expressamente estabelece esta verdade 
quando diz que os . poderes constitucionaes não 
podem suspender . a cot!stituíção, e pelo conse·. 

· guinte. já se · vê qae ·essa lei . das lnstroci;ões em 
que se apoião os illustres de;>utados que querem 
a exclusão, não pôde . ser tida como disposição 
legislativa naquella part!l . em que, augmentando 
a:~ excepçõei! de elegibilidnde, ·ataca os direitos 
politicos do:~ citla•liios brazileiros, estreitando o 
cit·culo . da faculdadt:l votante mais do que tinha 
feitn a con:;titaição. 

Eu me apresso em fallar desta lei, porque na 
coustituiçiio parec<!·me não haver um só arligo 
em que o::~· illnstrcs deJlulr\llos que me combatem 
pos~ito apoiar suas opi:tiões : eu tenho lido e 
relido a constituiçiio, tenho observado bem as 
nttribulções do corpo Jegislath•o, teu)1o prestado 
toda a attençiio âquellas da cam11ra dos deputados 
o jt\ma:s po t~so achar um só artigQ, uma só dls~ 
pn11lçiio q110 autorlt111 repudiar-SI! um eleito qua~do 
doRto sc tenhito 11uspe1tas. 

Voltomo11 pol11 1\ lei dns instrucções que é, como 
jâ dls~e; o unica apoio dos lllustres preopinantes. 
Eu peço pe.-dilo a camara s.e me demorar aqul 
mnlli tempo do · quo talvez . seria neceuàrio. 

Este arLlgo da constltulçiio diz (leu ·· o artigo) 
que uma lei regulamentar marcará o modo pratico 
das eleições e o numo•·o de deputados que o Brazll 
deve dar; logo, o ministro dando . aquellas ins
trúc~õcs provisorias, nad~ mai;~ podia fazer do 
que dizer o como se llevião eleger. Até aqui é 
que pôde chegar a autoridnde legislativA a sste 
respeito, mas nunca augmentar excepções e.lém 
daquellas marcadas na constituição. . . 

Sr . presidente, bem sei · quanto é dlfficll ~u~~ 
tentar a causa em que estâ envulvi4o . um homem 
que se nborrece, e quo se abat•roce por tão justos 
motivos; et1 bem sei quanto o.:HOJ!O d"qui me 
resulta, mas nem por isso quiz deixar de enun
ciar e · motivar o n1eu voto, para o que tenho 
tnnta liberdade como aquelles ·que pensi'in de 
um modo contraria. Nas co usas politicns as 
paixões fortemente nqs determinão; paixões tal" 
vez nobres e necessarias ao desenvolvimento do 
espirito publico, ao pr(lgreso d~ liberdllde : znas 
paixões não devem· vale.r · no . e§pirjto do . jury e 
âo legislador. Senhores, eu nã(l votn pela ndmissão 
de um homem, v.oto pela lei, voto peh1 guarda 
e cumprimento exacto lia. constituiçiio que nos 
rege; . 1Jelo · respeito qnc dE>vo ·. á e~>collla ·dos ela i- , 

O ministro -porêm quiz aconselhar os eleitores 
a não . votarem senão em pes·~oas instruidas, vir
tuosas e que não tives:~em a mais leve SU:i!peitll 
de inimizade á causa do Brazil, e este con8elho 
foi prudente, foi conforme com a nature~a d!l 
cousa; porém niio póde nem deve ser con_si!ie· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 11:32- Página 7 de 22 

SESSÃO EM 1 DE JUNHO DE 18~Q 279 
rado comi\ já tenho <líto, disposição legislativa! 
Porqu,l .l:taca .os . direitos politlco. s dos c. idadiio. s. 
Se o ministro nas instruc,.ões reduzisse a duas 
llij quatro excepções marcadas nl\ . constituíçlio, 
e nesta con{ormídade votassem os .·· eleitores, 
e pelo conseguinte sahisse eleito um liberto, ou· 
um. que não professasse a . religião do estado 
ser1a valida a eleição? ·. Valeria a lei das . ipsw 
trucções '! Não de certl). Pois então se o míniatro 
não podia estreitar os· clrculos das excepções, 
por que ellas !stiio marcadas na constHuição, claro 
está que tambem o . não podia tJlargar au~men. 
tando · as excepções de quatro a sete vu o1to. 

Em . tal caso, Sr. presidente, . marchendo pelos 
princípios liberaes, mais tt>leravel er~ o primeiro 
abuso, . porque ellc augmentava a líberdatle de 
votar, quando o 11egundo eoarcta esta Uberdade, 
unica em · que se tltma todt> o systema represon· 
tatívo ~ faeu\dade esta que exercitada dentro dos 

. limites da constituição, niio está sujeita ll nenhum 
poder, o nenhuma autoridade sobre a terra, facul
dade pela qual o pt>vo brnzi\eiro exercita 1> neto 
da soberania nacional ; facnldade finalmente pela 
qual o cidadão brazileiro de 4 em 4 annos mostra 
sua soberana vontade independente . de todos os 
pode1•es da nação. Pór barreiras a esta liberdade . 
votante, esl.l'eítar o circulo dessa faculd1lde, além 
do . que a constituição · e:z:ige, é atacar os direitos· 
mais sagr1.1doiHI essenciae>~ do cidadão brnzíleiro, 

. é nnniquilar mesmo a base e a solidez do systema 
·representativo. ·.. . ' . 

Mas disse um illustre deputado, é conforme 
ct>m o systema constitucional ó não entrar para 
a representação nacional um inimigo desse mesmo 
systema. E ti tambem digo · o ·mesmo, não · deve 
entrar para a representação . nacionar um inimigo 
do . nosso systema ;· assim ~omt> tambem não deve 
entrar . para a mesma representação um matador, 
um salteador, um faecinotoso; mas pergunto eu, 
deveremos nós excluir a um eleito para a repre
sentação nacional por simples suspeita de ter 
i~«;orrído . em qualquer desses crimes'? Cuido que 
nao. · · · · 

Sr . . presidente, existe em uma sociedade bem 
organis~a segundo o. systema c.onstitucional, 
umr. ficçao q~te e essenc1al a esta fórma de governo. 
Assim _cCimo:áe presume ser impeccavelneste sy~· 
tema :· um homem que. tem decisiva intluencía 
sobre . todoa os poderes· políticos da nação, que 
faz parte do poder legislatívo que t6m urn pé 
sobre o pode1· executivo, e outrt> sobré o judi
ciario; . assim como, digo, para· a manutenção e 
equilíbrio ·desses mesmos poder6s existe a t1cçiio 
de que este homem é impeecavel; taml>em para a 
salva-guarda e conservação dos direitos · indiví· 
duaes do cidadiio deve. existir a ·. flcçtto de que fi 
innocente o homem que ainda .tendo contra si 
~!>~ª~ as suspeitas niio está comtudo ainda pro. 
nunciado segundo as formalidades da le.í e perante 
a autoridade competente. . . . . 

E' deste . modo e por estas (ormAiidades htdis· 
PII!:HIªVeís .á segurança do cidadão que em urn 
~ystema -livre, como o nosso, devem ante:i ficar 
impunes algnn11 delictos do que uma s6 vez gemer 
e mnocepcia. Todas as suspeitas do mundo níio 
!levem f11zer padecer a honra; a vida e a fazenda . 
do cidadão : só o processo órganisado conrorme 
a lei é . que o .dove prejudicar. Eis o que nos 
deve reger~ Nem se diga que no calio presente 
n~o h!l. eondemnação e que só fazemos e~clu.ir 
. o suspeito. · . · · -~,; - · · : 

fallado 110 mundo. que ainda hoje . causa hOt'l'Qr 
a lembrança de .seus actos '•( fallo, senhores, d4 
convenção Mcional), nem · ella deix·a"a de existir 
segundo . os principíos. gue legitímão as··revoluções 
doll povos, nem deíxava de ter ·em seu. sl)ío os 
maiores genios da Franç11 daquelle tempo. Com· 
tudo ella . deixou de existir; el!a torno!l·se (se· 
gundo a expl'essiio de um sabío) corno Saturno, 
que devorava seus proprios üilios, e -porq\\e 't 
Por marchar sem regra e sern lei, po1· proceder 

· contra ·seus propríos membros, llem ·formqla$ e 
por méras suspeitas. 

Lembremo:nós desse tenebroso día ~l de 
Maio . de 1793, em que se propóz a l!XC\Ilsão de 
22 membros para serem justiçados. Elltiig tatn· 
bem se dizia;- para que provas,. para que tes
temunhas, para que processo? -A Fr!lnt;a toda 
aecusa estes homens , a sua exclusjio é exigida 
pela . opinião> publica. Com e.lfeito ássim fo- · -
rão arrancados aquelles membros do .. seio da 
convenção; e quem hoje -se lembrará 4ísto sem 
horror!! ·. · . · 

Comparemos agora . este ·facto, senhores, com 
o succedido nn Ameríca lngleza na cidade de 
Boston no dia 2 de Màrço de 1770 •. Aillda não 
havia independencia,. mas começ.IVa o povo . a 
prepanr·se para eUa; começa vão mov.íroentos de 
disposição bem semelhantes aos de 9 de Janeiro 
no Rio de Janeiro, e 18 de Fevereiro na Bahia: 
houve uma desordem e motim entre o cl.estactt· 
rnen'o realista e o povo . da cidade, os !lQJdados 
dispa.ráriiQ, !orão mortos tces ddlldáos, . e então 
em toda e cidade não se ouvio mais e11tre o 
povo senão u ás armas »• O governador para socegar 
o povo fe.z· prender .lmmediatame.nte 9 9e~taca· 
manto que tinha disparado; era . mesmo quando 
ns illllstres victimas do patriotismo e liberdade 
seguião para n sepaltura no. meít> ·de mngnidcoa 
runeraes ~tue erão julgados · os . priaioneiros 
suspeitos . àaquelllls . mortes, porém. jurados · quu 
todos erão cidadãos de Boston, e erão dos prin
cipaes chefes da opposiçiio, tiverão o sangue
frio .necesaario para absolv.er os pdsi<lneirc:>~ por 
se nãt> acharem provas su.tlicientes para os COil~ 
dem.nar. . · · . . ·. ·. · . 

Eis, senhores, o que caracterisa R grant,le~a 
da alma de um . povo que deseja e .s.abe · $~!.' 
livre. Na Inglaterra onàe primeiro .do que em 
tt>d~ts as nat;õell modernas se gozou do'systema CO!l· 
sutuçional, e que por isso se póde chamar a terra 
classica da liberdade, tem.se vi;~to · e::tc1uirel'll·!le 
alguns membros d~ camara dos eommuns; mas, 
Sr. presidente, ct>m que formalidades e precau. 
ções . se nito fazem essas exclusões ? Existe um -
regulamento feito p1ua por elle se decidirem aa 
eleições contest•1das ; eoueedem-~e ·ao eleito mll 
garantias ; a catnar~ torna·so em trlb~&nnl de jll· 
rados ; . della . se escolhe a terça parte. a de~ta 
taz·se nova escolha ·. atê ficar o numero. de .lli q11e 
si\o os qne formilo o coml~é para decidir da va· 
lidada da eleição ; e nem é mesmo de admirar 
que alll bajilo muitas exclusõe:l, porque alóm d11 
exigencia de um fllndo de terras do l'end1ment() 
de :100 a 600 libras esterlíuas, multas outras co usas 
suo necesB11rlas para . constituir .a elegibilidade ; 
o que nilo ba entre n6:1, estando p1·ecisameute 
ma1·cadas na constituição as unlcaS. 4 con(llçõell 
de elegibilldade. 

J:>ortanto, Sr. presidente, eu cuido I}Ue. nem os 
eleitos devem perder o. direito de aqu1. sentarem· 
se por se ter suscitado suspeitas ct>ntra eU~s • 
e nem · os . eleitores podiào . ser inbíbidos de votar 
nelles por motivos dessas mesmas suspeitas. O 
eleitor é soberano . no . acto de votar, nos:nêa ·a 
que~n bem lhe parece, comtanto qu.e salve as ~Q~· 
dições . marcadas na constituição : elle póde Ulesmo 
votar no homem qua mais ct>berto de suspeiÜllS 
ae aehe. 

· Sr. presidente, eu cuido que .. esta exclusão 
equivtde a uma . sentença condemnatoria; porque 
com 111111 vamos inhibir ou suspender a . estes 
cidadãos eléhos' dos direitos voliticos ; -vamos 
de._çj .. à. ir qu. e . .. el~e!3 _n~o são elegi v.e1s7 o 9ue seg.un .. do 
a no·_·SBl' . . cof!. s~1ta1çao só póde ser. fe1to por $en- . 
teuça ~- pl'll!ao e degredo ; e deveremos· assim 
fazer por suspeitas ! · . 
- Senhoi·eª, ~ssa assemblia de que tanto ·se te:r. 

E se nós não reconhecemos este principio, 
Sr. presidente, então aniquíllada será a bnae em 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 11:32- Página 8 de 22 

280 SESSlO EM 1 DE JUNHO DE 1830 
que se firma o systema representativo. Entil:o 
poder-sc·ha dizer : - 0' eleitores, vós sois sobe· 
ranos de 4 em 4 annos, podeis exercitar essa vossa 
soberana nttribulção de eleger os vossos repr~· 
sentantes; porém ficai certos que es~a faculdade 
que vós pensais não estar sujeita a nenbuma auto
ridade, fica agora dependente da vontade da camara 
dos deputndos : sim, quando aqui se desconfiar do 
vosso eleito, quando contra elle se suscitarem 
algumas suspeitas, elle será excluído, e a .vossa 
soberania de escolha ficnrá mallograda; e isto 
(observai. eleitores} podendo ter lugar nas sessões 
preparatorias, em que ainda existem poucos de
putados, . bnstnráõ bem poucas vontades e bem 
pequena maioria para ser nniquillada essa vossa 
faculda(ie de que tanto vos ufanais. - Com effeito, 
senhores, se pa$sa esse principio, uma pequpna 
maioria póde mudar a sorte das E>leições, e nenhum 
eleito se julgará sc~turo, mórmente quando Rendo 
ministro de estado f6r eleito para deputado, tendo 
por seus actos no ministerio dado motivos de 
suspeitas. · 

Parece-me pois, Sr. presidente, que algumas 
razões tenho dado para mostrar que a · camara 
não deve excluir a um eleito sem estar nas excep· 
ções da constltuição,(e que ainda podendo fazel·o, 
uunca o poderá fazer por suspeitas. Resta agora 
vermos se mesmo os factos produzidos contra os 
dois eleitos podem induzir suspeitas de quererem 
derribar o systema constitucional. . 

Não m~ demorarei sobre este ultin:o ponto; 
.Sr. presidente, porque o parecer da commissão, 
.e igualmente ~m dos membros da mesma, já 
sxpenderão quasi tudo quanto 'Se podia dizer a 
este respeito. Oomtudo lembrarei ainda o facto 
da nomeação do presidente do Ceará, da con
servação do general Antero em. Pernambuco, 
da negativa da licença á sociedade dos colum· 
nas; factos estes que.unidos a outros quedes· 
necessario se faz recordar de novo, oppoem·se 
á idéa de querer Q Sr. Clemente :Pereira deitar 
por terra o systema constitucional ; não se po· 
dando inferir outra cousa senão o que . está 
exarado no parecer· da com missão ; isto é, que 
foi pess!mo o ministerio d9 Sr. Clemente Pereira 
e .Oliveira Alvares; mas que não se póde mesmo 
suppõr ·que~· elles pretende$sem o absolutismo.' 
Nem a commissão. Sr. presidente, defendeu aos 
tres senhores, e Deus me livre q_ue eu me puzesse 
na . defeza delles. Eu defendo a JUStiça e o decoro 
dE>sta camara. Malditos devem' ser aquelles que 
nelles votarão, ou quem os deseja para deputados; 
porém, Sr. presidente, maldições não devem 
merecer aquelles que ·desejando ·fazer justiça 
imparcial querem dar a. Deus . o que é de Deos, 
e até ao proprio diabo aquillo que é do diabo. 

o Sr. Lcdo :- Trata·se, Sr. presidente, de 
excluir da representação nacional a um cidadão 
distincto, legitimamente eleito pela .província do 
Rio de Janeiro. O seu diploma não padece falta 
de formalidades; e o coUegio que· lh'o outorgou 
não saltou por nenhuma dali solemnidades mar
cadas na lei. Depu~ado eu mesmo pela província 
do Rio de Janeiro, tenho a obrigação de mais 
defender a validade de suas eleições, que injusta 
parcialidade quer annullar, defendendo o deputado . 
eleito a quem a calumoia pretende roubar a honra 
e o assento nesta camara. Em questões de tanta 
importancia. é mister .que usemos de toda a 
circumspecção e prudencia ; . não só porque o 
nosso juizo importará ao cidadão accusado o 
perdimento· de seus direitos políticos e o labéo 
dll inimigo da pntl'ia, como por que se elle Jnão 
fõr . dictado pela fria razão e pela imparcialidade 
importará á camara a pecha vergonhosa . de in
justiça e de vingança. Quanto mais gravo é o 
delicto de que se accusa a um cidadão, tanto 
maior ·cumpre que seja a claridade das provas, 
&obri as quaeli dGve assentar a sua condemnação; 

sem provas ninguem tem o direito de condemnar ;' 
o mes:mo despotismo que tanto al;lorrecemos nunca 
chegou ao absurdo da mandar supprir esta 
falta, apenas mandava supprir a faita das for
mulas. 

Duas questões, senhores, se offerecem neste 
assumpto ; uma de direito e outra de . facto ; não 
tratnrei da primeira, porque ella acaba de ser 
victoriosamente sustentada pelo illustre deputado 
9 Sr. Alencar, sem que a pudessem fazer, nem 
ao menos vacillar, os tortuosos argumentos do 
or~:~dor que lhe precedeu; tratarei sómente da 
qnestão de facto, porque se factos não existirem 
que fMãf:l culpa ao Sr. Clemente Pereira, escu
sado se torna discutir se a camara tem ou não 
direito para dizimar-se e excluir de seu seio os 
membros que lhe desagradao. 

Quae!! siio, senhores, os . pontos cardeaes da 
accu&ação do Sr. deputado eleito? Que iot.entou 
destruir a constituição, plantar o nbsolutisrno e 
recolonisar o Brazil. Quaes são os actos do Sr. 
dep11tado que se dizem tendentes a levar a., effeito 
tão atroz projecto 'l Procurarei enunciar todos os 
que durante as varias discussões a. este respeito 
tenho ouvido enunciar neste recinto, que- deveria 
Ber o do bom senso e o da imparcialidade ; 
depois exnminnrei as provas desses roesmos actos. 

· Disse-se que o ministerio, e não passou de dito, 
vendo que as eleições para a legislatura de 1830 
não recah.irão mais solire escravos persas,. e sim 
sobre homens livrns e fortes que os havião de 
accusar, . princi~ilu:a a tramar contra 4t systema 
constitucional. Ha por ventura, senhores, alguma 
cous.a .d.e mais vag~ e de mais graciosa 'l Uma 
proposição desta natureza desac<•mpanhada. de 
documentos e provas, .que demonstrem os ~ráos 
de sua veracidade, não passa de uma opmião 
temeraria arrojada no immenso campo das con
jecturas, tendo unicamente de certo um insulto 
á legislatura passada, a essa legislatura que 
recebeu definhada e. quasi moribunda a planta 
da liberdade, que a abrigou dos· tufões de 182B e 
1827 e a entregou vigente e. encorporada ã legisla· 
tura de 1830. 

Demos, porém, senhores, que ella tinha alguns 
vislumbres de v.erosimilbança, acaso () esforço 
collectivo do ministe.rio deve unicamente fazer 
culpa ao Sr. CleUlente Perejra? Era elle só o 
unico membro desse ministerio, quando nós já 
demos assento a outro, quando . reconbeccmns 
devidamente. eleito a um terceiro que só foi ex
cluído pelo acto posterior da aceitação·. do mi· 
niste1·io ; quando um quarto tem o seu lugar na· 
camara do senado ; quando o quinto preside 
tranquillo aos destinos de uma provlncla, sem 
elle nem o ministro actual que o empregou aorem 
accusados por absolutistas, como se accusa o 
Sr. Clemente Pereira ? Tanta era a in1luencla do 
Sr. Clemente Pereira, tanta a ·magia da sua 
eloquencia, que Rrrastava a seus col!egas, como 
o Thebano as. pedras . com o som de sua lyra 'l 
Senhores, a gravidade da camara nio ae com
padece com accusações desta natureza ; · nem os 
1n11u1tos po~em supprir os argumentos. 

Disse-se que elle . protegeu a sociedade dos 
columnas conservando na presidencia de :Pt;~rnam
buco a Thomaz Xavier. E' verdade,· senhores, 
que. este homem foi . conservado. naquella presi· 
deocia; mas ou o· Sr. Clemente Pereira desfazia 
com uma mão .. o que formava com a entra, ou 
a conservação · deste homem prova o contrario 
do que se pretende. Como protegia · elle os co• 
lumnas, se conservava no governo das armas, 
no commando da força militar, .1em . o. qual não 
ha ·revoluções, ao general Antero, .. o inimigo 
:llgadal desses homens, .. o id.olo querido dolil cha· 
mados liberaes.? Como se decifra semell!.ante 
contrariedade 'l Se tanta era a íntlue.nci!l 49 Sr. 
Clemente Pereira nos conselhos, como nil(). pOde 
arr~dar .eate ho.mem que eatorvaTa ltUI pro~e"! 
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gidos? E se o não póde f11zm· como ministro 
do imperio, porque o níio fltZ quando ministro 
da guerra? Logo esto procedimento pt•ova qtto 
a sabedoria do gove1·no niio quiz mostrar par· 
cialidade po1· nenhum dos partidos (tanto mais 
que nenhuma qu~íxa em fórmn havia contrà 
aqnelle presi·le11te, contr11 quem só appareciiin de· 
clamações de pm·tido J que os vigiava, porque . 
elleR são da natureza do nosso l'yaternn, que 
os fazia conter a UIIS pelos outros e marchai' 
o sy~t~Õml\ comtitucional sempre afastado dos 
extremos. E apresenta·so por ventura algum 
acto que desminta esta ma1·cha de imparcialidade 
do gov.erno ? lia ordens secretas dirigidas em 
contrario a qualquer destas autoridades? Ao con· 
trario, o govc1rno · recusou . a approvação . dos eR· 
t&tutos d~ssa sociedade, quando ella firmada na 
loi a solicitava, mgou a licença para a sua ins· 
talaçiio e ra:ommendou ás auto1·iuaáes da pro
víncia a obediencia á constituição do irnperio. 
Que mais tinha o governo que Cazor? Senhores, 
sejamos sinceros : a obri~;:nção do governo a res· 
peito de sociedades é vig;ar que por meio dellas 
não peri,:tuA n cnul!a pnblica e ddxnl·a~ existir, 
porr1ue ellas cedo uu turJo cahirãõ. no desprezo 
que a opiuilío_lhes fulmina. Da nossa parte porém 
cumpre que nao mostremos a .todo o msttlnte um 
rcce1o pueril, um terror panico que parece dcs· 
mentir a pntriotica ufania com que outras vezes 
dizemos - o Brn:r.il não rctrogradn. 

Dis:;e·se quo clle f.Ji a cnusu dt1 motim quo 
l10uve nas galcrips na so1ssiio de 1829, e que pôz 
em coacção a cnmnm com os milítat·es que para 
cllns mandou. Foi preciso i-ntentar-so a exclusão 
do Sr. C!uuumlo Po!ruíra pnra. !!abc1·mos que olle 
tinha o dom da presciencia '? Só tendo este dom 
divina! é quo elle. podia pr~vtir que um IJOnz·ado 
membro · que se acha sentado nesta camara 
usaria do umn mal cvmprchendidn phraso, o em 
consequencia dnr ns o1·denR para se ella apro· 
veitar e f.:.rmar o motim I I Quantas inepcias em 
semelhante imputação 1 l;iuppunhamos pe>róm, se
nhores, que os militare,; que se achariio presentes 
foriio mandados pnra inUmidu a camnra, e não 
foriio allicitH.Ios . pela nature:t.a dn questii.o que a 
esse tempo se veutilnvn : uüo ó m:lis obvio ::up· 
pór que este mandato partisse do mini:;tro da 
guerra, parte interessa'iln no negocio, e que estava 
mesmu em maior contacto com clles, como quem 
já os eommandltra. nu campo da honut, c ~ntiio 
rcgin n repna tiçüo a que si1o snbo1·dinndos ? Po1·· 
que fntulidllllo havemos ajojnr o Sr. Clemente 
Pe_reira com as cargas que tiramos aus ouh'ols '? 
Porque titulo nos achamos autllrisados. a jul:::;r.r 
tod··~ os oulroJS ministros um punh•tdo de im· 
hecig, que se deiX11Vào conduzir pela brida qne 
lhes impunha o Sr. Clemento Pereia•tt ? Quanto 
á celebre coacçno nnda direi, porque e lia nada quer 
di1.er : ó catavento que serve para todos os ra1mos. 

Di~se-se que demorou a lei do orçamento, pro
longando a discussão do orçamento dtl guerra, 
sem abraçar· o conselho quo ·se 14e déra, e que 
vaidoso -exr.lamára que o governo havia gastar 
o que precisasse. Na l• partE) é para notar o 
quanto póde o furor de achar culpas 1 Até hoje 
têm retumbado aqui recriminações aos ministros 
por quererem qtte se passa!!!sa ligeiramente pelos 
orçamentos : agorn apparece porque· iutentou dtl· 
morar a. discussão de um orçamento pelo qual se 
escóa a metade dos rendimentos da nação 1 Mas 
eu quizera saber como é que um ministro cha
mado peta camara póc.le influir no retardamento 
de uma. discussi'io que ella dirige?. Será. porque 
não obedeceu a um illustre d~putado que lhe 
disse : - Ntio sois desse officio, o. deveis t·Stlll' pelo 
que vos diga ? -E quen1 salvaria esse ministro 
d11. responsabilidade para com o govcrno.q·ue lhe 
incumbio a ob1·igaçiio de sustentar aquelle or
çamento ? Mas. perdeu-se tempo ·CO!Jl essa dis· 
cussiio. e .aiio pôde· concluir-se a rllspectiva lei. 

TO:l\10 1 . 

E os seis ou oito . dia> que se gasta1·iio com o 
ort;amento do impel'io, discutindo-:;e em cada dia 
urna pequena Íl'act;iio dclle, e outrc.s tanto!! i::~unl· 
ment~ dospendidos com o Ol't;nmento da justfça, 
c outros ta11tos do mesmo modo consnmirlos com 
os damarinha o estt'IUI::Ieiros a tJIIE!tn devem fazet· 
culpa'? Mas eu coucedo, Menlwre~, que fosse em 
pura perda de tempo 11 diiJCUHiío. do orçarrwnto 
da guet·ru; por ventura nos tt•cr~ ou qt:a.Lro dias 
que ella durou pederitlO as ilt(lnitas emendas que 
se. fizerã.o nes~a díscussiio a todos os 01t;nmentos, 
poderião, digo, ser npurar!ns e redigidas pela com· 
missão, apt·esentadns 4 camara, impressas o; dís· 
cu tidas a terceira vez,. apurado o seu l'esultado 
rernettido ao· SCI!fldO, ahi de novo impresso, o.luas 
vezes d~~cutido e 11 presen tado ao poder moderador'? 
Só assim é que se poderia tachar o procedimento 
do ministro intloçi), sem que totlavia. se pude~se 
encal>ccal·o em neto de absolutismo, e menos de 
recolonis:lçiio. 

Na 2• parte tnmbdm ·é para admirar que se Caça 
ca1·ga no Sr. Cl~mente Pereira de uma expressão 
sahida no calor da discussão, no choque da's op· 
posições e talvez_ c:las animosidades.· Quantas car· 
ogas se poderião a todo o instante f,lzer aos mAis 
illustres deputac:IO$ s? çllamnssemos ao cadinho da 
nnalyse opiniões aqui emittidas debaixo do pal
ladw da íuvíola!>Wdade quu elle. tn1nbem tinhil 1 
SejamCis justos, senhores, so queremos ser li Vl'es ; 
n vm·duc.leira li\.Jenludo busêa-se na justiça; não 
censu1'emos nos outl'os aquillo em qae estamos 
sempro cahindo ;. respeitemos os dia·eitos alheios 
pam que respeitem os nossos. A proposição 
c1nittida p.cl•) Sr, Clel)lente Perei1·a nuda tem .:lol 
t-xtraorJinarhl, nadfl de ressaibo dtl despotismo, e 
para tuclo dizer é uma prop<•sição .licUil.::e_neces• 
sa1·ia na occasiiio em que· foi ex pendida,. ~lãra-me· 
lho r desenvol vcr·se n luta ent1·a o poder que exig.3, 
c a l>ação que lhe coarcla as despezns. ·· 

Disso-se que r:lle filZ com que so niio prorogasse 
a sessão, re::mltandt> dahi não haver lei de or· 
çamento no corrente período, o que era caso unico 
na historin das nações constitucionaes. Já em 1826 
vimos nó:> o e~pact~~eulo do encer1·amento da sessão 
sem lei de orç•Hnento ; ma.; nem vimos a destmição 
do systema, nem 3çt:usado o .ministro que a tempo 
tuio deu o ot'<;amento, c q_ue. nos conselhos não 
ach·ogou a favc!r da prorog1\ç:io. Mt~s deixando do 
parto a exageração do ca:>o unico, porque o niio 
ó ent1·e nós tl~lll entro outro:;, temo:; a notar, 
senhores, que tnrna:sa a dor no Sr. Clemente 
Perairn umt\ cul(la que <·m tal caso seria n.culpa 
do t11d..,s os seus collegns: queremos fuz~;~Lo a 
victi111a do erN do toJos os ottlros, e niio · ou· 
sumos ao menos .accusn1· o cx.minisu·o da fazendu, 
(L qnom mnis que a to LI os os. outros cumpetin clamu1· 
P·'l' aq;Jelln providencia utlm de Vr uma loi quo 
o dirigisse na collocta o.lns rendas publicas, e o 11al• 
vasse na despeza dos dinheiros da nnçiio; e não 
ousamos no menos accusur llll3 . conselheiros de 
estado que o poder moderador consultou, a que 
lho deriio tiio nocivo conselho, procedimento que 
só se póde desculpar se elles nos tivllssem. ap1·e· 
sentado os pa·otestos que nessa ot:cnsião lb:e.1·ão 
contra o voto preponderante do. St·; Clemente 
Ptlreira. 

Disso·SO que ella animava os esct·iptos p.:,rio· 
dicos dos absolutistas, não os mandando accusar. 
E mandou elle por· vent•lra. accusar ou pe1·seguir 
algum dos escriptos da opposiçiio . B~m haja, 
senhores, o St·. deputado eleito que uiio tocou na 
liberdade da imprensa, este principal pitio da ma· 
china constitucional. Quo seria della se o mi· 
nistro maudns$e prolubir qualquer · genero . de 
cscriptas? Oh 1 como nos fascina o mict·oscopio 
das paixões 1 De onde, senhores, de onde tiraria 
o Sr. Clemente Pereira o dil'eito demandar coercer 
uin genero de escriptos o de escriptores, .e diixar 
em campo livre. outro. genero delles 'l· Quem o 
autoris.ava para determinar a 01todoxia dos 

;}(i 
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csct•iptos? E' o Sr. Clemenlo Pereira ou n .consti· 
tuição do cstud<l, que prmnitto n todos n publi
caciio de se.ns pensamentos pela im prAnsn, com 
tanto que respondtio pelos uuu~os 'l Se abusos 
tem havido niio p•·esr,reve a lei os meio~ de os 
punir? E se .a lei niio é cnm(lriila por m:l.gistraclo:~ 
descuidosos, n. que:n competia punil·os, ao mi
nistro do irnperio 011 no ffn j usti1;a ;? . Qualquer 
cidadão mesmo não t>sti\. plennmcnto nutori:;ado 
para accu,ar os oscriptos criminosos? Mas; Sd· 
nhores, sejamos .mais francos, só tem haviuo nbu· 
sos e excessos nos escriptos que so nlcunhiio nbso
lutistas•? Eu invoco o testemunho de to elo o llon1e1n 
~mparcial? . E com que direito só cont1·n o~ses 
nos enfurecemos? )3em hajll, tomv a dizer, be!n 
llaja o Sr, Clemento Pereira, que pela eua parte 
nunca mandou fechar o c11,mpo du imprens ·1 nos 
escriplores de todos os pat tidos que os deixou em 
plena liberdade debellarem •Sd e com bater!lm . ,;e; 
certo de que os males ila imprensa curiio·se pela 
mesma imprensa, e que a luz só p(it.le nascer elos. 
contrastes, e n .verdado só resulta dos clwques 
das opiniões. . · 

Disse:se que usurpou por vezes o poder legis
lativo. Aqui é onda mui facil so tornava a prova 
documental; mns felizmenta nem aqui se apre
sentão documentos, nem se apontão factos da
terminados . . Mas ~u, scnhore~, quet•o conceJ.er 
que elle usurpou esse poder, porqne em fim !'fio 
tão proximos . os pontos ontre o uso .e o abuso 
qt1ando se tem de dar instrucções e regimentos, 
que não .admiraria IJUe .. os ultrapassasse ; mas 
em tal caso lá tem na lt:i da responsabilidade o de· 
vido castigo A o nocessario ·processo. Dçixar poirl 
de recorrer . aos meios · que el1:1 ordena, meios 
fran•:os; meios dignos . do homem livre e do varão 
forte para lançnr mão de subtm·fugios,' ó provar 
que não queremos julgar e sim pt·.,screver ; é 
coniundir as cousas .para deixar a vingança pescar · 
naR ngnas turvas. 

. .Disse-se tambem que clle conservou nas presideil
cias a homen~ inimigos do nosso systema consLi
tucional para o ajudat·em nos seus prlljecto . .;. Se 
lanço os olho:~ pelas diversa::; províncias do Brazil, 
vejo mandado e conset·vadú. no Maranhão pelo 
Sr. Clemente Pnreira a um homem que faz as 
delicins daqnella província; .vejo nomeado para c> 
Pará . um outro lfUe mereceu a approvação do 
actual esperançoso ministerio , vejo no Ceará um 
militar . dislincto, todos . os dias aben;;ondo pelo:; 
seus. habit 1ntes, e qus mal via o absolutismo 
querer erguer o collo aborreciil•>, o dest.•·uio com 
a clava da constiluiçiio ; vejo em Sergipe um pre
sidente encomia•lo pdos libcra(ls mais nccendidos; 
vejo na P~raby_ba ~o Norte, . em Piauhy, e nas 
AlagOas, cHladao,; 11lustres,' contm quem a ca
lumnía não ousa despejat· seus venenos : ao da 
capitania ac.aba de confiar-se mais importante p1·o. 
vincia; o .do Rio Grande tem . desmentido heroi
cament.e aos s~us ·inimigos; contra o d~ Santa 
Catharina nüo lia . qu•!ixas; o de S. Paulo aindn 
foi respin~ado pelo veneno da intriga; o de Minas 
mereceu duas .vezes a eleição da província que 
governava, prova menos equívoca de seu mereci
mento, do que é .. dos seus . enos . a parcialidade 
dos q1t<l o accns:io . ; o de Goyaz tem gr•ll1· 

· g~ado a nmisnde dos povos que rege; quP.m são 
pois os preRid.:nles apnniguados do ex ministro e 
seus collnborodores. na ·recolonisar,iio '/ S:io os dtl 
Pernambuco e Bahia accusados em pericldicos e 
louvados em pedodic:HS! I E oppat·~celu alguns 
documentos contendo ordens sec:reta!', recommrm- . 
d11ções odiosas f<iitas a estes p1·eshtontus? Ab I 
senhores, se ouvir11mos sómonte o voz llajusLíç,\ 
e da imparcialidade, . '' conserva.,;ão do t•lnt•)S ho
mens bemcn~ritus, uu nos devia emmndecer . n este 
respeito, ou devia inteh·amento desculpar este 
ex-ministro pela . conservação de um 011 . outro 
funccionario que não reunisse os votos do todos 
os partidos, o tod·)S oxorb:tt\doa dos 1:1uu~ dev<Jrcs, 

porqtto nom tud•l sa póde fazer de repente, nem 
d~ repente esenllHlr . com acedo; mns como nos 
aturdem · os · gl'ito3 ela prevenção, tir•fmos de tudo 
nrg1uncnto pnrn accusal·o, c até de recol•Htí· 
snçiio •. 

Senhores, em tàei o valor de o dizer, a obri
gnçrio do governo é procurar nos empregados o 
·desempenho d•l seus deveres, o não Hnportar·se 
com o seu modo dtJ pensar; p~nse cada um como 
quizet· e obre · cnmo dove, por suas acções e ntio 
po1· s•~as opiniões é que QJlQs iliiO reeponsaveis. 

".Cae~;~ siio, senborei!, as imputações .. principaes 
que se têm feito no l:Sl', Clemente Pereira, o com 
as quaes se procurou mostrar quo elle e~:a iui· 
migo. ua causa· do Brazíl, ap·JStolo do absolutismo 
e da rucolonisação. Para se dar corpo a· tão inanes 
sombl'!lS têm-so-lha agg1·egado tod•'S os esfo~:ços 
da imaginaçii•). acabando-se com dizer que tudo 
prova quo havia um plano combir~ad.J e extenso, 
mas que nem . ~e determina nem se qualifica, e 
netn au meno.il se . diz se era ignorado do. resto do 
ministerio. 

Ant'es porém de entrar na analy:~e de algumas ou
tras provas com que se intenta r.>borar a accn
sar;iio feita ao. St·. deputado, perguntarei a esta 
augusta camara e a todo ,o .rn11ndo :-concedendo 
mesmo qucfJS:iem verdadeiras as imputações feitas 
all Sr. Clemento Pereira, podem ellas encabeçar"se 
em nt·;::nmento dd inimisade á causn do B1·azíl, 
e de esforços pela sua recolonisação ? R•Jcolonisar 
o Bt·uzil! E1•a mnis facll achar o pJnto de apoio 
quo3 Archirnedes desejava para fazet· .saltar o globo 
de seus eiX•JS! 

Q••al ci pnrém, scmh•>res, o outl·o g-mero de provas 
flU•J se têm · acnrrr.tado contra o Sr. Clemente 
Pereira? Sãll c.lecl:\maçõa• c:1loro~as, asserções 
va~as, injuril\S . apadrinhadas corri a inviol<~bili
ua.lu da;~ opiniões; · rumot·es ·· e baato3 publicas. E 
valeróõ tno~ provas perante os legisladores bra
zilP.iros encarreg:ldo's de . lixar us solid'ls bases 
sobre que deve asse11tnr a felieidndo da sua nação, 
ando tudo está pot· fazer? Quo apreço merecem · 
nnte os olhos da fria r•lzi'io · as inj11rías, as all
sarçõas g1·aciosas, :1s .ironias e os sarcasmos ? Q11e 
c1·edit·> devem. ter perante a justiça imparcial l'U• 
mores e. boatos publicos? Quem niio sabe.· se• 
nhores, o como nasce, cresce e avulto. a calumnia? 
Quem não conhece pela historia os male~ Ol'igi
uados por fa!sos boatos? Quem ó capaz do enumerar 
as suas desgraçada'! victimas? E como principiado 
aqui todos esses boato:~? Por um sonho ; por um 
sonho dado á luz por algum hypocrita p11litico, 
qttil talvez tenha immensas. vezes praguejado este 
codigo sagrado de n•lssas liberdades, por atar-lhe 
as mãos no campo da di~sipaçi\o e da arbitra-' 
riedacle ; por algum mal dlsral·çado autor das 
dnutrinas do Analysta tiio accusado aqui de abso• 
lu Lista, p<.lr algum b;,m di~no eonsc>cio de.iae . outro 
mnlvadll, quem q11er qu~ .Col, o quasi ao mesmo 
tt.~mpo publicou em Minas . o nefando . codig.: das 
ch:~madas liberdades bt·azileiras, g_ue tambern se 
aLtribuem ao Sr. Clemente l?<lreirn. E tot·uo a d!zer, 
os legisladores dv Br11zil hiio de dar corpo a tantas 
iUtlpcias para co.ndemnar . por acclamação, nem 
mesmo para· atacar a honra de um cidadão? E a 
insistirmos em tul procedimento, eu qullro que me 
respondão, qu .. m nos deu o 'direito de prescindir 
do provas claras e terminan.tes? . Onde a lei quo 
nos autorise· . a suppl'ir esta falta insupprivel 'l 
Nenhuma assembléa, nenhum c.lespota pôde dar. 
esse direito ; o puvo que representamos niio o 
tem; de onde nos f·•i e\le . transmiltido? E se 
tanto devem valer r1unores e boatos parlt condem· 
na•·, por que não vnlorãõ para sua defesa outr?s 
rumores e. boutns que. tambem cor1·em, e que Jâ 
agorn . nas . calmas das paixões .. vão tomando con•. 
sirJeravel vultu? 

Sim,- Sr. p1·esidonte, já se diz com menos receio 
quo a sanha desenvolvida contra esse ministro, 
que certos periodicos da cúrte teve origem em um 
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certo partido que desejoso de primar o eucon
trnvll avesso ás suas pretençõcs, e que· po1· i riSO 
lho suppõz tentativas odiosa~, q uaudo o s e. u crime 
era não . ter querido npprovar enor·mcs contas do 
despeza; níio ter que1·i•lo acquiBscr.r ús carAvanas 
p~liticas do~ diplomaticos brazileiros em Londres: 
nao ter nssentiuo a que na 400,000 lbs. sts. do 
ultimo empreRtimo em Londres fussern consumidus 
om dosnecessaríos pagamentos fi cnrõa .portu~uczn, 
com tamanhos sacrilicíos do Drazil ; que era ter 
resistido á approvaçiio Je um -novo e:npre;;timo 
de 3 milhões esterlinos, que vinha de Londres 
ajustado sub spe 1·atí ; · e finalmeuto que o seu 
crime ·era •• ,.~. mas basta de boatos, eu não creio 
nem uns nem outros, nem quero fazer· uso das 
armas que crimino nos accusadores do Sr. Cle· 
mente Pe.reirn. 

Disse-se porém que a harmonia dlls ·periodicos, 
repetindo as accusações contra este cidadiio e o 
eRtremecimento do Brazil á vista dellas são muis 
qne suspeitas ; e o silencio o accn~ndo é a con
fiança taclt1\ destas accusáções. Quem conhece, 
senhores, a marcha actual do nosso jomali~mo 
não se admira, e menos toma por · prova de ver
dade que urn grito do alarma ~oltado na capital 
do . 'imperio fosse rPpercuLido em todas as pro v in .. 
cias pelos periodicos do pnrtido a . que pertence 
o pnmeiro que o soltára ; tambem nã•l se admira 
d~;~ que este grito denuncianclo a existencia de um 
partido recolonisacl'or e destruido'r da consLituição, 
prodUZÍ$SO em todas as $Uns pa·ovincius, e em todos 
os seus )labitllntes um estremecimento de receio, 
e mesmo çl~ horror oq énçaranc!n ª ga11~ rra çivil 
Oli o perdimento de suas caras liberdades • . 

Mus segue-se d11bi q11e fosse verdade que tavesse 
· existencia o que este grito denunciava? Quanto 

mais precioso é o bem . de que gozamos, tanto 
maior é o susto que uos causa a noticia . da sua 
proxima perda. • . . · 

. Esto. grito, s~nhores, o que prova é a .cxiHtencia 
de um malvllrJO que o sQltou, o ·que é criminoso 
de haver levado o Brazil fts .bordas· dcL d(·sordem ; 
este malvado é que . devia ser procurado pnrn · 
provar a sua nsserção ou ser punid<r asperamente, 
mas deixai-o em paz e . enfurr.cermo-nos contra 
o calumniado é segnrnmente terrível infracção da 
justiça. 

Do estremecimentll . do Brazil não se p6lla tirar 
outra illaciio senão que elle não d,>·rme .na def,)za 
de sua liberdade ·e d.e seus direitos: e. nunca que 
houve qul!m os quizesse destruh·. Abramos .outra 
vez a histeria e nó~ acharemos nhi muit.,s qua
dros do qufl aconteceu entro nós; nhi veremos 
cem vezes illustres varões, victimas d•J um mal
V!ldo quo contra elle soltou .um . falso rumc•r ; ahi 
v~sremos graves commocções produzidas por inv.,ri· 
dicos boatos. Mas o sill!ncio qne · guardou no meio 
das accusações que lho f11zião ? . 

E qual deve ser, senhores; a con•lucta ·de- homem 
probo no desencadeamento das paixões, na vozm·ia 
discordante da.s exngeraçõcti ? Calnr'so, e esperar 
que o tempo façf\ recobmr a verdade o s~u imperio 
para então · apresentar . a sua uef,,za . . Eis o que 
fez o Sr. Clemente Pereira, e queremo~ tachar 
estf\ · conducta aconselhada pela razno ? N i'io, se
nhores, e não, por nosso inesmo. interesse. Quan
tas vezes temos sido denunciados . pela calumnia 
como demagogo,., revoluciona rio~;, como reus omfim 
de varios cl'imes? . . Agora mesmo pe1'indicos de 
Minas. e de Pernambuco accusão a illustres mem
bros .· desta casa (e tal\'ez osninis empenhados na 
acceusação do Sr. Clemente Pereira), o .os nccusn~ 
çiío 'de bem s isudas ftll.tas ; e tomlll'emos o. snu 
silencio ·como confissão de taes absurdos ? Se-
jamos justos. ' 

'l'ambem Sll disse : .... Deus nos livre do admitir
mos. um . ini.migo nosso ....,. .13 invo~ou - se u · lei su
prema lia conservação de Brazil. Senhores, tra· 
xnamos da um protesto quo.tem · uadl) fnne~:~tns 
occasiões para tel'l'iveis iu frac~õos da lei 11 dl\ 

justiça ; elle ora um do> mais f11voritOs argumonto!l 
dl?s;o dtlSP••tismo q1to t.~nto aborreceml)s i . era a 
capa com que encobriR Oi! sous gnlpes de estndo , 
os seus deportamdntus, as suas chamadas preven
ções d~ crime. E quo receio ó esse que nos assalta · 
da admissão do urn homem '? Sllppundo mesmo 
que ello é inimigo de nossas instituições, tão 
frncos somos DÓi para re8i;tir·lhe, tão forte é 
elle para · nos arrantrnr '! 

S1• nhorlls, a lei suprema da conse rvação do Brazil 
t •llnbcm exige que a c!lmara . dos deputados não 
julgue pelo c.:.digo da viuganr;a, e q11e respeita 
a honra e o aecoro .de cada cidadão emqua.nto 
lhe não provão crimes que o condemne. 

Disse-se po1·ém : - e como l'oceber no nosso 
seio um homem por cuj·:~. demiss11o !lo ministerio 
já rend'lmos graças no Imperador '!-Sem entrnr 
ua jllsliça .ou inJustiça de!'lse neto, que já agora 
pertence no domínio da historia, direi sómente; 
e q11e tem dv commum o ministro deposto e o 
deputaclo eleito? Quaes são os . pontos. de con
tacto entre uma e outra condição '! Que rc;lac;ão 
IJn eutre a co:.mara dos deputados agradecendo 
ao throno a demissão de ministros que . elle 
j •1lgou nãl) dever conservar e por motivos quo 
~ó. e lle sabe, neto que está em suas attribuições 
e do qual · uiio é obrigado a dar razão, e a 
camnra dos deputados c:xpc:llindo do seu seio um 
deputado envindl) pelos collAgios eldtoraes, neto' 
pam quo a camnra. não tem autoridade e muito 
principalmente quando se . estriba nos mais futeis 
argauncmtos? E se continu!ll' a fazer uso desta 
raz1io, . não deverá receia r que .a _posteridade im
parei ui diga. na l'evisão de . seus actos, que. um 
partido · inimigo desse deputado enxertou de 
proposito no voto de graças (entrett\:lto quo se 
atliarn .a questão da exclusão) este precedente 
pnm com cll,}' argumentar e segurar a votação ? 
Fnjnmos, senhores, ,da mais pequena taxa de 
parcialidade; . é . timbJ•e pouco airoso para os re· 
presentantes da . naçii•>· .· · 

Na insmbsistencia .de factos, na carencia . de · 
prova~, na nullidaue de argumentos, recorre ~se 
ás instrucções de Março de 182! e .começa de 
novo o reino das suspeit·1s · e ~ystoma das purifi· 
cacões. 

Honra á legislatura . pass,,da, que já tinha 
dado o golpe a esse artigo das instrucções, triste 
vestígio do despotismo. Mas como é frívolo todo 
e"so jogo do evasiva.:;, que só ·deixa trnnsluz ir 
umf\ nfdrra.da prevenção I Aonde nos lavará., se
nhores, esta systemá de sombras do suspeitas, 
esta tneoria d~ p~<rific:lções . que a:.:orn susten
tamos parn estabelecer um ostracismo parlamen
tar? lVIas cmfim estab9leçrl-se, porém demos um 
exemplo salutar de imparcialidade começando por 
n6.:;, ·.· . 

Quantos ha aq11i que . não tenhiio sido· alvo de 
atrozes. suspeitas elo:! in.imizade à causa monar· 
chico-llonstituciolllll do Brazil '! Quantos ha que 
nrio . sej;'io '' toclo . 9 instante apontados como 
demagogos ? Quantos ha que estejiio nas circum· 
sta11cins . dessas instt'ltcções, ou pelo lado das 
virtULles, ou pelo lado dos talt)ntos ? . M<1s disse
s~ :- e porq11e . E?e não tem ·verificado · em alguns 
todos os requisitos das leis, dt:ixar-se-ba . de os 
qlie1·er . verificar neste? E tendo-se saltado .por 
tod,,s os requisitos da Jei a favor de . muitos, 
será justo queri;L ·QS Vllrificar . todos contra este 
deputado? Senhores, é vergonho. so que no seculo 
XIX sa fnlle en1 purificações! I 

Tenho pois demonstrado,. Sr. presidente, que 
niio ha facto!!, q11e pão ha prov11s contra o 8r. · 
Clemente Per~irl!, o . quo por conseguinte deve · 
passar o pare4ll!r da çommill~ão, dando-se· lhe 
assento e pnsse nest11 · camara. 

Dea·so rnrte 4e tea· cl)eg.ldo o ministro e se~ 
crntnrio ele (lBtlldo . do11 nogocios da fazenda, que 
foi intrt>cin;:i•lo no saliio na fórmn do regimento m· 

. tern o i e t~udo tomado as!!en.to leq ~:;~ tres seguintes 
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l'RO!'Oi\TAS 

(( An::tustos o Jignissimos Srs. reprosentautes 
dn nrlÇ:iv . . . . 

(( Um · govei·no subio e pruJ,;nte devo .procurar 
com toJo o esmero ovitnr ~;rancles ou rep~ntinns 
variações de cambio, porque t>le:~ · varilu;õc;; ur· 
rniniio o commercio e i ntlustrin nacional, fl cou
sequeutemente diminuem ou cst:wci\o · as funtes 
dn renda pnblicn. As p~quenas vnrinções provr,
nicntes de mnio1· demanda de .letras ('U rnetnes: 
de inesperado bloqueio ou guerra, siio do facil 
reparação. A pru,Jcncía c perspícncin dos ne~ocian
tes restabelece mui depressa o perdido equilíbrio. 
Nenhum meio porém se conhece para ovitat· as 
grandes variuçiic.s lleniio :> estabilidade. do meio 
circulante, visto que o calllbio, pt'!r via d,, regra, 
nada mais é do que a medida ou proporçiio 
existcnt•l ·entre os valores do meio circulante tio 
uma pam outru praça. Quando . as · rnoe:dus me
tallicas s1io i~tuaes em valor, o cambio se limita . 
ús de:~pe:c:as de transporte e ao juro do capital. 
Assim como a estabilidado dos cambies dependo 
da eshbilidade do meio circull1nte, assim tambem 
a dest-:~ depende do. vulor das moedas· que devem 
ser cunhadas com determinado pc~o c qnilato 
correspondente no valor intl'inseco dos mctacs. 
A segurauça das cspeculttções do eommercio, o 
bom pr11co nos productos da industria nacion~l, 
a tran,.,uillidade de• cidadiio sobre sua subsistenc1a, 
e finalmente a solidez das finanças do impel'io, 
não se poder:íõ jámais cousnguit· ;;em um bom 
systema . monetario, .sem um padrão metaUictl a 
que tudo se I'efira. Todos ·sabem qne o papel 
1·enlizavel á vontade do port11dor é o meio cir
culante mais estavel, mais · faeil e mano~ dis
pendioso ; mas como a- con<titio si ne qua. non-
para nquellas vantagens é o troco efft:ctivo em 
moeda com determinado peso e qnil.ate ; segue
se que a solida base da circulação e finanças de 
qualqlier paiz consiste · em um bom systema 
mon'etario, e . por isso indi;,pensnvel me . parece 
quo a nossa l'Oforma financia!, ou o melo para 
consolidar o nosso credito, deve começar pelo 
vantajoso estabelecimento daqucUe ,;ystema. Al· 
gumas naçõe;;, ê verdade, em momentos de . apuro 
e desgraça emittirão cobre, · b•·,n:c:fl ou ferro; mas 
em profunda paz, e no · paiz do ouro, · sõ o Brnzil 
apresenta odesgracado phenomeno de pagamentos 
legaes em moeda de cobro. · 

t( A In~laterm escolheu o ouro para . tae~ pa
gnmentos, a França escolheu a pl'llta, e póde-so 
rli:c:et· que parn quulquer dns duas . nações pt.recc 
indiflerente n escolha do metal, visto que nenhuma 
dellas extrnhe das suas . minns ·a materia prima 
de . que usa. Nós porém, qut: possuímos minas 
de ouro, que a.qora produzem mai~ do que 
nunca, devemo~ incontestavelmente estabelecer o 
pagamento legal em barras e em moedas de ouró. 
O cunho do ouro em Inglaterm é . inteiramente á 
custa do governo; na França paga-se 25 centesi· 
mos por cento, mas todos os economistas são de 
accordo que pelo cunho da moeda se deve pagar 
tanto qunnto basto pa1·a cobrir · as despezas tio 
fabrico. Deste · modo se evitào as . p13rdas inuteís 
da Inglaterra, aonde ó. intli.fl'erenta .fundir barras 
ou moedas ; e os Juc•·os apparentes ou ruinosos 
de uma senhoriagem excessiva que altera o cam· 
bio como acontece no Brazil • . Sendo urgente a 
necessidade e . mui g1·andes as vantagens de um 
bom systemn monetario, mas desconfiando eu da 
proptia capacid11de, pedi, e . :). M. o Imperador 
houve por . betn fa:c:er n nomeação de uma com
missão de pessoas intellige11tes qne organisnssem 
o projecto do mesmo systema. Já.. tive a honra 
de distribuir pelos . legisladores a exp~Jsiçiio fun· 
4amentatll\ dns opiniões da commiss4o: o parece
mo quu 11il11 podin a•loptur nwlhor expediente pur~& 
f(l:r:llr conhocor .Kcu diatlncL11 merecimento. 

u A couuuiul\o IIO"lliO Jltlnclpuhnontu QB opii1iõua 

de lord J,íverpool e Mr. Mongcz, opiniões adoptndus 
o npprovadas pelas rlun~ nnçõ,:s m1tis enten\lldas 
om . nnmi~matiCfl. Ttt.lvo:c: nlgLt:nas . pessoas sedu
zidas polu pcrrectil>dirludo · JtJ cc1·tns theorias re~ 
jeitem n. idéa ;le absoluta imitar;ii.o ; mas a càmara 
em sun SClbed .. t·ia julgar·á .:>em duvida mais pi'U· 
dentc c acerLaLI,, contentar·Ke com a introducção 
do um Mystcma monetario jl\ expllrimentndo do que 
expór·se no perigo de innovações. E' melhor ro· 
tardar pC11' nlgu111 tempo a ac•1uísiçíio de um bene
tici•l ou perfr!içfio i;tcet•ta, ·du quo aniscnr-se por 
seductores raciocínios, n perder um brmeficio tútl 
ccJ•to quanto jusLitlcado pela expcriencia de .muitas 
n!IÇÕes. 

c( O govomo convencido destes princípios e da 
utilidaue da ref11ruta do nosso systema monetario 
o.fl't:rece a seguiu te 

PUOPOSrA 

cc Art. 1.• N:io poderá. ser : fabricada moeda al-' 
g'I,Iltl~ ue ouro, sentlo com esto :nt:tal na lc:í de 22 
quilates. . 

(( Art. 2.• O remedio ou tolerancia na lei acima 
especificada é de 1/lG de gr:io fino para mais ou 
para Jne!los. · · · 

u Art. 3 .. • A tolernncia no pezo será da oito 
gr:io~ pot· marco . para . mni~ ou para menos. 

<t Art. 4.0 Um ·marco de-ouro de 22 quilates terà 
o valor. tle 10·2~400, e 8Crá cunhai.lo ilo valor que 
fó~determinadrJ pcl• nssembléa. 

((Art. 5.• Uma moeda tle OUI.O do valor de sn 
ser:\ denomioud11- iinperial. de ouro • ..:..Haverão 
uulios imperiaes e quarto.; de imperiaes 

(( Art. ü.• Tod•l a lnoeda de prata será fabricada 
corn e:.ta metal ua lei de onze díuht:iros. 

(( Art. 7. 0 A tr"rlerànciu na lei especifi.:ada no 
artig•) ant~cedente será. de 1/24 de dinheiro de 
fino para mais 011 para meOQ:!. 

(C Art. S.• A tolerancia no peio será lG grãos · 
por marco de pt·aLa tambem . para . m•lis ou para 
menos. · 

(( Art. 9.• O . ma•·co de. prata de lei de onze di
nheiros valerá GH82ü, 6 r:~. , e . depois de cunhado 

· terá o valor que a assemblén fixai'. 
(( Art. 10. Uma moeda de prata do ,valor de 800 

rs. st:rá denominarlo .--:-imperial da prata,-.. fabri
car-sa-bão tambent meios ilhpel'ines, quartos de 
imperíaes e oitavos àe imperial. 

· · " Art. 11. Tanto pnt·a. o ouro como para a prata, 
o metal. empreg tdo pura a liga será o cc.bre 
puro . . 

(( Art. 12. Uma libm de cobre puro s~rá. cunh1tda 
no valor que a as'semblê<l estabelecer. 

(( Fabricar-se-hão com este metal moedas . de 40 
rs., de 20 rs. , de 10 rs . e de 5 rs. 

cc Art. 13. A tolerancia no pezo . pa1·a as moedas 
de cobre será de 230 grãos em libra pura mais 
ou para menos. · : 

cc Art. 14. Uma dRs . r~,~ces, tanto na;; moedas de 
ouro como nas de prut·1, terá a · effigio do impe
rador coroadtl de. louro, c por baixo desta a . éra : 
teutio á roda . . a legenda. - Pedro I. P. G. D. e 
U. A. imp. constilucional e defensor perpetuo. 

(( No raver:~o e~tarào a:> armas do Brazil, e por 
baixo destas o val.or .da moeda em numeres arabes, 

. tendo á roda a legenda- Do imperio do B•·azil • . 
ú Art. 15. · A effigie nas· moedas de ouro olhará 

para o lado esquet·do do espectatlor, e nas de 
prata para o direito. 

(( Art. 16. As mc.edas de cobre terão de um lado, 
no c6ntro a coróa impei'Íal cercada das 19 estrellas 
em campo azul com . a legenda- Pedro I. P. G. 
D. e U. A. imp. constitucionRl e defensor per· 
~~- ·. · .. .· 

cc Nu . reverso um ramo do ,~!lfé e outro de ta
baco, no meio d<lS <JUaes esturâ o valor das .· 
moedas · em nu meros nrabes, tt~ndQ à roda a le· 
gemlR- Do impet,io do Brazil. . 

u Art; 17. A !órma da serrilha, e. lliamelt·o e 
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espessura elas mocllas scriio determinadas no 
regi monto · da cn&a da moeda. · 

ti Art. 18. O ministro da f11zenda flca encar· 
rcgnrlo d11 P.Xecur;;io dos artigos prccedonl~s ; 
fazendo public[ll' P(•r cditaní!, com ant~cipnção ele 
ti'I!Z mezc~, o dín em que come1;nrá. o giro d l 
moecla no\'a. · 

<<Art. 10. O mesmo míní;;tro f11rc\ igualmente 
publicar tabellas quo mostrem o vah,r das moedas 
nctuaes em giro, em relação no dll noJVll m••cdn; 
e bem a~sim outra tubella qno mo~tro a d~pra· 
ciação mensal dn:~ notl\s do bnnco desde Feve· 
rciro de 182'2 até o dia em quo CilP'lcçar o giro 
da nova moeda. . 

«Art. 20. Todos os pa,:tamnntos por cnmpras 
ou dividas contrnllídns depois !la emis.;iio .da 
nova moeda, .. serão foitc.s em onro. A3 dividas 
anteriores seriio igualmente pa,:tr1s em ouro, mas 
com o desconto · .correspondent•l .no valor das 
moedas ou das n•,ta~. segundo fór indica•lo pelas 
tabeltas de que trata o artigo 'antecedente. 

u .Rio, . em o 1° de Junho de 1830.-Mm·quei 
de Ba1·bacena. ·" 

l'nOPoJSTA. 

·<(Augustos e dígnis~imos senhor~s l'eprcsentqntes 
da DllC<iO. . . , 

« Haventlo a lel de 23 de Setim1bl'o Ml8'l0 
garantido o pagame11to das notas do bauco, . e 
sendo a circulaç;lo das notai! uma das . princi
paes . causas do lwrroro;:o cambio que posa sobre 
esta província, mi:<ter é que o poder Jegis)!!tivo 
faça retira1· quanto antes dil circul11Çfio semelhantes 
notas que nos ·. tm.po.em um tributo do 200 . por 
cento, como todossabom, pela diff~rença de cambio; 
Se um tributo desta nntun?.a fosse geral, tam
bem a miseria, a fome e -11 desgraça . seria geral, 
mas todos aquellt!s que Gxcrcitão quAlquer i:ldUS· 
tria levantando o preço nominal de seus producto;; 
e serviços achão · meio de restabelecer mai~ ou 
menos perfeitamente o equilíbrio entre o valor 
de tudo .quanto compri'io e. de tudo quanto vend1•m, 
O tril>uto recahe efu ·maxima p:>rlo subre o the· 
souro e om totalidade sobre os emprt>gados publi· 
cos. Qual SllJ'á a consequr.ncin de um estado 
trio viulento? Muita immoralidãde, porqt,t.1, como 
db: o proverbio, . a fomo não ·· lem lei. Em taes 
circumstancias · a lei mas util, mais urgente será 
aquelln .. que liVI'at· o povo desta capital e · pro
víncil\ da circulação du .papel, porque melhnrllndo 
a sua sorte melhor:l igualmente sons costumes. 
Sobre . a urgenc!a e obrigação du l'etirnr .as notas 
dll circulnçiio, propeudo a: cr,.r que não h a duas . 
opiniões nesta cam·1ra e q""ue estamos todos· con
vencidos- que . o Jovem os fazet· quanto nntes. · 
A duYida só · pólle consistir no meio pmtico de 
o conseguir. 

« Ap•liado na experiencia e ex~mplo dna outrM 
naçõe:i, sustento quo o weio mais segurü, ·. mais 
prompto e menos dispendioso,. sert\ o . estabele
cimento do um novo banco uaciunal com certas 
e detnrminadas · garantias que salvem t(•da o 
possibilidade do uuu:~o. São tfio l'I'Cillltcs 08 Qllll 
se commetterlio uesta capitAl ·que nilo ostron .har~i 
q11alqu~r agastamento da carnarn só ao ouvir a 
palllvra- banco-; mas se os batii'OS tXil!.ten.a 
em algumas nuções sem . abnso por gue nii·• ac11n· 
tecerà o me~mo entre uós, apruveiLnndo o bom 
exemplo, ali boas l&is que a este respeito nos 

·dão u França e o;; Estados-Uni.:! os da. America? 
c(O banco de . França resistio ao despotisnJO de 

Bouuaparte, a duas invasões do inimigo, e á 
occupaçiio .vor longo tempo da capital; sem haver 
até hoje o menor . abuso, diminuiçtlo do cre\lato 
011, de proveito . . Suas acções têm 'liUbido ao alto 
premio de 99 por , cento, seus cofres ~stão ~:heios 
de . metBl, e a nação e o governo. Llrão COJlstnn
temetlte o· prodigioso bentlficio daquelle . estabe
ltci;n(lnto; O bauc:o dos E;;tados-Uoi4os ~11lvou 

. o governo da~ díffiimldal]aa em que cstiiVfl com 
n •livi,la publica ll f:IQU cr~d i t •• H•J conserva illihado. 
Havendo publi•:i.latla n 1 ndmíniillmr;iio o tiscnlí· 
sa1;•io da p•atn du govr~rno c rias camura~;ainda. 
que nlgum abuso proy:lrd . írati'Oilitzir·Re, será ínfnl· 
livdmcnto rep.-.llido •m l'ep:n·ado pol•Js ntarpH:S 
da imprens1. li•t·o. Tem!lr em um govemo •:on· 
sLitucional co:n liberdnd~ de impren~n o 1·cunião 
annual das cnmaras, a rep~tír;ito ,{os crinH!S que 
tiio impunemente se commuttel'iio na adminís· 
ta·aç;io elo banc•1 extíncto, é o mo~mo que temer 
n:1 almas do outro mundo. Em todn$ ·n parte Oi! 
bancos pagarii•J g1·anrl~s s!Jmmns; o . pre:~tariio 
gt·andes serviços ao governo, em J'em\lueraçiio 
da gra~a 011 prí vil!lgíos C<'nc:m!irlos; entre nós fui 
o ·. gnverno qacm pagou som mas enol'll)tlH, quem 
cedeu de sous dinlit·)~, •lUfllll atacon os alheio~ 
só para dar arJS accíonhtflS U() banco muito 
uinhdro, maita3 h.,m·;os o nwrcés, n o quo mais 
é, até· rnuitus motivos de (jllP.ixa no aj11Ste final 
das · conta:~. E' s;tmmamento · injusto attribttir . á 
in'ltitu.içii•'l do>~ bancos aquelles ddeítos o ahusoJ 
que só f<>rão ftlh•lS d;\ i;;n<>ranl:ia, da immora
lid 1de e 1111 fraqueza d•1 . um ,:;overno arbitra rio, 
e dl) nolminiSLI'aúorcs inespomaveis. Emprestar 
grandes som mas . n pequeno juro só o podem 
faur os bancos, por.)ue os premios que tirão 
dos capi t llt!S. depositados .e do giro da suas notas, 
r.ompcus:io exuberanternonte o sacríflcio que fazem 
no cmpresti111o ·sem jur,, ou com cllc modcrad,, 
em ~aga do privil!•(::ÍO que nenhum gnverntJ .pru· 
clentt> jt\m:lis concedeu de graçn. Se P•liS ·dovemo.> 
retir:or quanto ante~ as n ..• ta~ da circulação, e 
se o unico meio de conseg•1ír llm · omprostimo 
para. esse lhn, o a modcraú .. pr·emio é pela ins
tituição de u111 banco, claro está qM este ultimo 
motivo bastaria pa1·a acon;;elhar imperiosamente 
a crcaçii•l de um bane•) nacional; mas accresce 
que a utili.lade dos bancos, quànd<1 bem admi- · 
nistradcis, é geral: o govern<j o os particulare!l, 
o negvciante e o Lavrador, o pó~l>re e o ricr todos 
achtio recursos, , tod0s au:;tm<}llt:to ~eus proveitos 
on dim1nuem suas perda.s pelt\ Cllopernção leal 
e huut~sta dos bancos. · Dectdido que haja banco 
segue-se . estabelt~Ctll' qual será .a sua organisnção 
para evitn1· abu:~os, e qual · o prf::mio qne deve 
caber á naçii•> pelo privilagío que coru:ede. Os 
Estados.Unid<>S da Ame1·iea tomllroio a qumta parta 
de intur•:sscs ·no uanco, entrando co:u apolices 
ol pequeno juro em lu~"( de mOeda, A Luisiana 
foi a•socialla por nwti\Jo :Na lll!!.ior parto dos 
paizes os governos nã.1 tomão inte1·cs;;e. O celebro 
David Ricnrdo, financeiro da primeit•a ordem, o 
que d<!monstrou praticamente a solidez da SUl\ 
theoria, fundn·lo no grande principio que os gover
ne~ não devem at·rematar, mas sim nduainistrar 
todas as suas l'~<nda.;, pretende qua os bancos 
uaciona<>S sejão urrematallos por conta do governo, 
sujllitiJs porém á fiscalisação da cnmara dos depu-.. 
tados plim acautelar .abl;lS~!S. Mr. _ Collok · não 
podendo refutnr os prtnct p1os · do. R1cardo, mas 
rQcouhecendo que a opinião publica tu\o estava 
aindn disposta ·a· ter ·sobre a a.:lministraçito de 
bnncos tunta coufinuça no governo como nus 
cumpanbillt! . particulares, preflll'e que o banco seja 
eshhelellid ·• por uma companhí:1 <le . varíos capita
listas, pngundo p·•rém pelo seu pl'ivilegio quasi 
tanto~ pt'llmius como o ~overno poderia retirar 
dtt admiubtru,;l\o .dit·actn. 

a ::;o o povo lnglaz nlnda tlesconfia da inge· 
rencia llo governo na administraç1\o dos bancos0 
que ueveremus e~plll'ar de. qualquer outro?. U meio 
termo le111brado por Mt·. Collolc, pllt'eco ro,;olver 
a questiio pel:Colit<ltllunLe, pol'lJUú .cuncilia o inte
resso do tl.esuUt'•l Clllll o l'espeito devido 1\ opinli\o 
publica, que é sempre a. QI;Jior dü tollns as auto~ 
ridades pur.que n1lo cede n ningt1em. Pal'a evitar 
os abusos da . administração serr\ . preciKa uma lei 
organica du banco, e p11ra conlwcür quem tnlllor 
vanta~em ofterecc ao thesouru :;el·4 preciao ers· 
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tahelecer o concurso. Qnnnto ú. lei orgnnicn, o 
governo jí1 olrerecen uma proposta ~m Agosto rlo 
anno pnssndo que nüo f<Ji ainda di~cutida. Nn 
díscus$i'io cl:lqur.lln pt·op .. :~ta ou de qualquer outro 
pl'njrcto que RO npreHente, o prm:ça pr~ferível, cu 
r • .trerecere~ ( so l•lC fót• pormittido) ns lltnentlas 
ou observnr,ões que entender necessnrins pnrn 
IJIIe fiquem em hrll'lnoniR os tres netos legislativo; 
que o governo solicít.a, crcnçüo dn banco, sys· 
temn monelnrio e melhor.1mento · na fnndnçtio rla 
divirla, porquanto 11r.nhuma destas medidas iso
ladas, mns só reunidas, podem pr.Hluzir C> bene· 
tlci<l imrnenso de extinguir n mueda falsa e retirar 
da .cit·cular;i'io o papel moeda, e moed1~ fraca de 
cobro, prata e onro. Quantn ao concurso é evi· 
dente que O f(Overno O niio póde CX'Jitur e pro· 
mover em quanto a. organisaciio elo banco o as 
vantagens· e obrigações da comp~nhia não forcln 
conhecidas. 

n A' . vist"' das razões r-xpendidas, o governo 
111\o RÓ entendeu que devia .solicitar a discussão 
da mencionada pt•oposta, mns tambem que para 
o fim de obte•· 1\S vnntngens do indicado con
cut·:.;e clcvia fazer, por ndditamento, como ora 
faço, de ordem de S. 1\L o Imperador, a se
guinte 

PROPOSTA. 

cc Artigo unico. O governo fica antorisn,lo par•l 
conceder o privilegio, que n lei para o estubele
cimento do novo banco houver de outorgar .4 com
panhia que offerecer maior vantagem e garantiA~', 
e que tõr mais de accordo com o in~eresse na
cionnl. 

rr Rio, em lo do Junho de 1830. - •'I141'(Jue:; d~ 
Jlm·õacena. 11 

PROPOõTA. 

rc Angustos e dignissimos :scnbores represen
tantPs da nação. 

cc Todo o devedor ele boa fé que não pôde pagar 
de uma vez o total de sua divida, f"Stipula paga
mentos,. e satisfazendo a ~He!il na fôrma e tempo 
estiruhdo de::;empenba o seu dever. 

rc Esta regra get·al para os pflrticulares, é igual
mente applicavel aos govertJOS ; com a dilrt!rrnça 
porém, que a rPspeito dest~s é mister ma1or 
cuidado e circumspecçiio n-ª liquidação da .divida 
e fórmn do pagamento, por11ue qualquer falta no 
cumprimento das estipulações pôde i1dluh· no 
creãito e prosperidadt) nacional. Assim quando 
\lrna nação no. fim de uma ju~ta revolução ou 
guerra, não póde pagar de . uma vez a ~eus cre· 
dores, deve o governo . procurar imrnediatamente 
verificar a sua divida, ~aparando o capital dos 
juros vencidos, o estipnlnr n fórma. do pa~amento 
daquel!as qunnti11s na proporção que pede a na· 
tu reza de c:1da ·uma, e segundo as f11Culdades do 
tbcsnuro. 

.c E' muito parn louvar a boa fé e generosidade 
com que a passada leg1slatura se pre:;tou a fundar 
a divida publica, gtlr•tntindo o pagamento in in· 
teg1·um de C!Uiln~o devia, tanto ao banco como 
aos particulares; mas . algumas condições esta· 
belecidas para e~se pagamento não corresponde· 
rão na pratiM ao. iuteresse nacional, qne os 
legi;;ladores tanto desejárli.o promover. 

cr A lei o! e 15 de Novembro Je 1827, mandando 
vender apolices para comprar notas do banco, 
obrigou o thesouro a contrabh· um . emprestinto 
com o ju1·o de 10% para pagamento de outro, 
que só vencia 4. Fdizmente. o mal não se es
tendeu. á grande· som ma de 6,000:000$, como .a 
lei queria, mas unicamente á de 1,2(';7:490#, que 
o .thesouro pngotl ao baneo. O art. 17 da. lei de 
23 de Setembro do anno pasaado encontrou nesta 
capital invcncivel obstaculo na execução e eu 
espero merecer n approvaçiio da Cllmara por haver 
suspendido as diligencias em paiz estrangeiro, 
segundo permittia o citado nrt. J7. 

cr Poi feito o annuncio para a vonrla das apo· 
!ice,; n metal, e ningucm houve quo tivesse bas
ta~tte rlesclllbBrnçn pnl'a of!'tlfflcor o b11i:tr1 preço 
quo:• necesoorinmcnte ac,mselhava 011 impunha a 
concli1;üo de St!l' a venda a metal, sendo aliás o 
pn~n rnon tiJ do juro e amt1rtí:mçiio em papel. 

cr Accrescc quo 1/ÜO havendo doclaradio do 
metal pam n l'ondA. dai apoliccs, podia éada um 
mutuamente escolher a prutu, o ouro ou cob1·e, 
cnmo bem q niz,sso ; e on tiio encontraria o rn i· 
nHro a maior difficulcltlde na aceitação das 
olrt!rtns, vistu que cadn um dos · metaes tem Jif· 
fcrcnte agio, e conseqnentomanto daria difl'e1·éntê 
prr.çn no l mço olitH'ecido. Como porém nenhum 
mQtuan te podia ter em caixa todo o metal 
que exigia tomnnha trnnsncciio . era necessario 
comprai-o, ou antes ou depois da arrematação·. 
No prímcít·o caso expunha·rie a fazet· o desem
bolco sem a certeza do emprego, e no segundo 
a comprar por alto preço, a que subh·in o metal 
pref~rido logo que se publi,:asso a venda das 
apolices. Assim tudo se rennío a favor da nação 
11ara se não f,~zer no impe1·io a venda ordenada. 
DcJvia o ministro, em . rigo1·osa obediencis, ne· 
gocinr. a me:itnn venda fóra do imperio, porque 
a lei expressamente assim o mandava; mas es-· 
tando ü"io proxirnas as reuniões das camaras, 
pareceu ma i~· acertado retardar pnr quatro mezes 
a11uella negocia•;iio, do que precipitar uma ordem, 
quo na minha consciencin era contraria aoil in-. 
t•:ress~s da oaçiio, o mereceria con:!cquentemente 
f(rave censura, embora não houvesse crime, e 
ficasse salva a re~ponsabilidade. 

« o~ emprestimos em paiz est1·angeiro sendo 
acompanhados. do ·medidas que fação· subir . o 
cambio na .OCCIISião de ve.rificat· o pa~amento dos 
juros e amorti,;ação, sem duvida seruio de maior 
utilidade ao Brazil; mas no. estado actual do 
cambio triplicarião nossa despeza e nossas díf
ficuldades. O art. So e 11 da citada lei de 28 de 
Setembro garanliriio n pagamento das notas em 
circulação, e o urt. 19 fixou o juro de 6% para 
n fJUantia que. no acto d:L liquidação se verificar 
exceder á emissão. Destes tres artigos clara
mente se conclue que a lei considera a quantia 
totnl das notas . em giro como um · }Jagamento 
feito ao banC•l, desde o momento em que o go. 
ver no ficou rcsponsa vel.· a. o. publicn pelas referidas 
notas em circula~iio. E na verdade seria prodi
galid 1de muí reprehensivel, que recabindo sobre 
o governo a obrigação de pagar as notas ao 
publico e sobre os portadores . o prejuízo da sua 
depreciação, ::tozasst~m. os accionistas do banco do 
jul'<l d~ 4% d11mnte o tempo da liquidação. Tüo 
grande beneficio sem ri;;co nem trabalho desculpa
ria qualquer negligencia no 11juste final de contas. 

cc. Com tudo uma declaração desta natureza é 
molhar exp;essa na lei, do qce subcmtendida,em 
conHequencin de outras. disposições da mesma lei. 

cc Fazendo estas .observ•1ções o governo só pre
t,ende ac11utelar o augmento de despezas na fôrma 
do pagament•> .no banco, e os . abusos· de falsa 
interpretação da lei. 

« Estfl nugmen to de despezas na. fôrma do pa
gamento, tarn bem deve ser prevenido quanto aos 
pal'ticulares. T<!clos sabem que ha grande des
igualdade . nos pagamentos legaes, -. fazendo o 
thesouro muitos, mat•tde em papel, ·metad'! em 
co>bre, e rec~bendo todos em papel. A razão e 
a .justiça aconselhão quo uma perf,lita igualdade 

·seja estabelecida em todos. os pagamentos, quando 
não houver contracto expresso que a possa al
tet·ar. 

<<· A.' vista das razões expandidas, e em cum
primento . das ordens de s. M. o Imperador, 
tenbo · a honra de apresentar. a seguinte 

PROPOSTA 

cr I. o Fica sem Effeito o art. 17 da lei de 23 
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do Setembro do 1820, que autorisott a venda de 
upolícos 11 metal. 

cc 2.u . Fil:n i~tualmentQ Rem effeito a complet 1 
cxt!cuçiío o.lo ~ I• do art •. 2L da lei de lú. de 
Nov!~UdJL'O d~ 1827, quo autorisou . o tro~o put• 
apo!Jccs da 6,000:0UOH de . nutns do banco. 

cc 3.• A tutalidurlo das notas do banco em ci!"
culoçlio serA abonada na:~ contas do banco em 
credito do governo .desde o dia 23 de Setembro 
de 1820, em quo o meilmo governo ficou obrigudo 
ao pagumento da:1 refr.ridas notas. 

cc 4.• As nut•u~ do banco do novo pnJriio terão 
além d11s .firmas da commil!síio, o s"llo do the· 
souro; c serão recebidas como moeda; e na fórma 
desi~nada uos arts. G• e 7.• 
. cc u.• Os talõe~:~ rJas not~" . seriio depositados na 

caixa d'Rmorlisução, . a qtHlm pertenco " seu. ros· 
gate. Emquanto ni10 se pude!." ver1ficar a pri· 
rneira · parte da disposição do art; 12 da lei de 2:3 
de Setembro de 18::!0, ·o th~souro publico entr·e
gará mensalmente á caixa d'amortisaçiio a somma 
de 50:000S em notas do banco, para o fim do
terminado na segunda p~rte do mesmo artigo. 

6.•. O pagamento de . soldo no~ officiae!l, ol·do
nados, cougruas, tençaP, pen~ões . e !o rdinarias 
seriio feito& nesta côrte e província, metade em 
metal, metade em notas do. banco. 

cc 7. 0 Igualmente os pal(ome"t"s que se fizerem 
em . todas .as repartições fracaes desta córte .c pro· 
vincia, serão metade em metal, metade em notas 
do banco. · 

''S. o O ministro da fazenda fixtll'á por editacs 
o dia em que devem· começa1· taes pag11meutos, 
com tanto que entre a. publicação . do · editul o. o 
c9meço d.o pagaml!nto; haja um intennllo pelo 
menos de trinta dias. 

cc Rio, 1• de Junllo ele iS30 . ....:1\'[arque.: de Bat·· 
bacena; » · · . 

Depois de finda n. leitura das propostas do po
der . ~::xecutivo,- se retirou o ministro Ja fazend•l 
na . fórma · do estylo ; remeltendo as . prop<ist•ts á 
commi~são do fllzenda. 

Çpntinuando .a discussão interrompida, disse o 

o Sr . . Li:lntlo dA .4-brou :-=Duns ~iio as 
questões,- senhores, que !!e .offerecem .hoje ao vo>~so 
exame e á vossa discussão : uma dellas é da Lli
reito ·publico constitucjprHll, 11 consiste em cleter· 
minar se acaso {I camura dos deputados compete 
a attribuiçiio de l'ecusar assento e. um deputado 
eleito pelos respectivos collegios, no qual fultiio 
alguns requisitos inJispensaveis para desempenho 
d11 miss:i:o sem duvi·JB honrosa, mas nrdua e 
difficil; de defender . os interesse:~ da nação, e .c;le 
su:~tentar os dh·eitos dos povos contra as invasõ~s, 
e as arbitrariedades do poder : a outra é pura· 
mente de facto, · e reduz-se ú saber, se ns in• 
cre poções de absolutismo, taes q unes .se têm fci to 
contra os Srs. Clement•3 Pereira e Oliveir•' Al· 
vares, pela ·voz qunsi unanime .de toJo o ·Brazil, 
se achiio suftlcientemointe provadas de maneira que 
possão produzir nquelJa convi.cçiio que . é bas· 
taute pnra se emitlir contm .elles um voto sem 
receio de compt·ometter no•sa consciencia. 

Falla1·ei succiutamente sobre um. e 011tl'o objecto, 
pois que .a mnteria leiJl si!lo esgotada p~>los illustres 
oradores que, . m~ têm precedido, e mais o desejo 
de enunciar o meu voto, fundamentando·o, do 
que a . esperanç•• de a~crescentar novas idéas 
áquellas que já se tÇm por vezes desenvolvitl,J, 
me obrigou a pedir a palavra nesta .occasião. 

Negar á camnra dos deputados . o direito de 
não admittir para · .dentro do SllU seio . áquelles 
meil!bros eleitos que uão ·estão nas circurnstan
cias de · ser deputados, é em minha opinião filzcr. 
ao mesmotempo : e com · um só golpe duas feri

.da!l; uma · no ·art. 21 da constituição, e a. outra 
na lei das eleições de 29 de Julho de 1828. Per
ui1tti, Renhores, que sem . cansar .por muito ten1po 

~ ., ; I • I . ' • ' 

il vo~RB ·nttenr,iio ou oxamino · tanto o artigo da 
co11St1tuiç:1o, com,J a l~i a que m~ l'efiro. 

Diz o art. ~L da constitui t;iio qu·J 11 cada uma 
das C11mar·ns compele n vel'illcaç1io dos podtlfe~ 
dr1 seuR mt:~mbro~. Ora, o que · é vari!ica1· p(1de· 
res ~ .. De:~pido •lo t·nln a especifl de prevenção, 
sem <Jll~ o jiHlc> rtJBellti lnento ·dos rnaltlS nacío· 
naa11 me fuça aindll confimdir oS eleitos dll quo 
s 1,. trata com o:l dons miuistro~s de 1828 e 1829, · 
qno d t~.rrnmO.r·üo . o Kusto c· o t•Jn'<>r · por . tod:~s as 
prc:>vincias do Br.1zil, e sem l}lle pn· r1spi1·ito . do 
corpora.;ão e1,1 pl't~tenda accrescentar as prerogati
vns da cnmarp. · diJs deputado~, a que tQnho a 
110111'11 de p.cwtencor, ll11;0 ofi'uuttlmentoJ que vo.t·i · 
ficar po.leref! ní\o significa nem mais nem menos 
do que examinar se os títulos ou diplomas 
com q11e quaesqiMir candidatos se avresentito para 
tomar. assento .siio nnllnii ou valiosos. E como 
po.Jom ser mtlloii o::~te;; títulos? Vós, senhot·es, o 
sabeis muito mdhor rlll que eu. Podem ser nullus 
os titulo~ por tres. principias : 1•, porque nas 
eleições niio vot•tsscrn aquel111s pess•Jas. que a lei 
habilita, ·e chama para esse fim, ou po1• que, Vú· 
tnn1lu essas pessoàs, n!l acto das eleições 'SA em
prt!gassem meioo~ do vioi'!OCIR, coacçiio ou suborno, 
· tle rn 1meir<l que não puc.Jes~em dar um VIJto livre. 
Neste caso á uulla a eleiçãCJ, e cad:l uma d•IS 
carnarns, verificando poderes, t~m ·o direito de 
assim .tleclarul·a, direit•> que nÓ.i j1\ ten:os re
conhecido e snnccillnndo, que · e~ercitii:o outras 
r.amaras, e .q!lo, durnnte o reina•lo da rainha 
Izabel póz em pratica o parlamento de Ingla~ 
terra, · anulhudo n eleiçã•) de . um condado em 
que int•lrVICr;L suborno, sendo excluído) da ca· 
mara dos . commutis . o · meml>l'll · que · por effoito 
delle Linha sido nomeado>; 2•, podeni ser nullos 
Oi! Lilul••s, pot· que nas eleiçõ~s não se g11ardassen1 
as fÓl'ouulas que .a .lei · prescreve, caso em que 
não estA a elt!içiio do Rio de Janeiro, qu\l até 
j:\ !oi approvnda pirl' esta augusta camara, mio 
me demorand•J por isso n:1 demonstração de;ta 

· verdade; 3•, podem ser nullos os títulos por ·que 
falte nos P-leitos alguma ou algumas condiçõés 
do ~l~gibilidnde. Por este motivo niio põdc na~ 
gar·se 1\:1 cnmarns o direito de averi~;uar ns qua
lidades dos mesmos eleitos, e de esmerilhar a 
sua conducta, . direi'o tanto mais incnnte~tavelno 
presente caso, quanto é cert·> que os r.,ctos. ar- · 
guidos contra os dous candidatos são posteriores 
á sua eiC:líçiL•!, e quanto todos nós sabemos que 
do todos os angulos do ímpe1·io · se tem contra 
elles levantado um grito geral e doloroso, o 
grito da pat1·ia dcsfallecirla, o da liberdt\de qu<>si 
.tnoribundn, . que, retumba1\clo ngora em uossos 
OllVidos parece dizer-nos :-"YMe· qUê é!§_\ls dou i 
candidatos que farão elevados ao. carg,, de mi· 
nistros . de estado pelo monarchn constitucional 

· do Brazil, suppoilJu encontrar neUes dous va· 
lenl<iS defensora> do systema jurado, illudi•·ão ao 
mesmo tempo o monarcha .e a nação, preteu· 
dendo destruir a um ·a obra mais perieita ·o com
pleta; e de · outra as liberdades mais caras · e 
pl'eciosas : expelli-os de vosso seio, que com .esta 
JUSlll . decis;\o desatrrontareis n honra ultraJada 

. de todos.-Esto direito, senho1·es, parece. me con
genito com as exi,;te~c!ns d~s camaras reprasen· 
tativas : nós o c:Xel'cttllmos JÓ. nu anuo dt1 1828, · 
e bem notorio é ·o f,ICto da exclusão da Whilkes 
em 17(H da camara dos comm uns em Inglat~t·•·n. 
Pur que razão! ou por que e~pP.cie . de iaL"li~adP , 
surd1lS e ind1fferentes, duvtdarGmiJS exercttal · o 
nesta occasião em qu,; a justiça de acCilrdo .. com 
os clamores publicas o .1·eclama de nó;'? 

A intelligencia que acabo de dar ao l\l't. 21 
da const1tnu;iirJ, é a que Jitteralmente se deriva . 
de suas palavras: o sentido della~ não é tão restri-' 
cto · CúiDO querem algun3 illu:;tres deputados, liriii-. 
tando o direito das cnmaras a conhecdr ' se as 
formulas forão observadas na eleição, e tiinto' 
!leve :Prevalecer. a o~inião quo tenho Pmitti~~·; 
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qu~ consultando outro ln~:11' pnrnlcllo da con · 
~;tituiçiio, qual é o nrt. 7ü, nhi se diz quo os 
cousclhos g0rut?S de provínzín ('XRrHinarúü o vo· 
rificar{rõ a lei!ilhnidntlc dn ,;Jciçiio do,; ~;nus 
membros. E~tns pnlavrns siio nmplissimns o 
provi1o com C\'íclonciu a verdade da mir.l tn · pi'O · . 
po~i •;fir1 não occorrendo rnr.iio :.alguma do clr.ITe· 
t· ~nçn, pnra que os con~r!lheíros ele pro"incin 
fo~scrn rovestid,.s d•l lllnis direitc•s na v•,rificoçi'ro 
dos poderei! de seus membro:<, u•) que a~ ca· 
marns legislolÍ\'IIR a respeito dos menrbros quo 
se apresentüo com diplJmas pnra tomar us· 
sento. 

Te~rho demonf>trado que o dh·eito da niio ad
missão de algum de seus membroR compete pela 
conslituiçiio a cada uma dns cnmnr:1s: escu~ada 
parecerá port~nto a demoustr·oçiio ele que este 
dirllito se funda tnmbem na lei das P.lei~ões de 
20 de Julho de 1828: .tndavia seja·me licito cor· 
rvborar com c·lla a minh14 c.piniiio. 

Diz n lei no al't. 7° que todns ns cluvidas 
que se susciturem sob1·e a idont:idnde dos ele· 
gjvei!l ou suborno; serão decididas pr.los collet;ios 
eleilornr.s, e estP.s remett~r~íõ o t.,rmo que de 
tudo · deverá lavrar.se ás r••spectivas camnr•IS 
legi~lativas, para julgarem definitivamente. Oro, 
!le as camora s legislntivas ~;stão por esta lei 
autorisa,las para em ultimo rr•curso julgnr sobre 
taes duvidas, e se eltaR podem livremente con·· 
firmar ou .revogar qualquer decisão dos cone~ 
gios eleitorees declarando deputado no cidaMio 
que nelles se entender niio ser ele~ivel e vice· 
ver . .;n, preciso será fechar os olhos á luz da 
cviuencia para duvidar do direito que uos .com
peto na prc•stnça da clara e muito . E-Xpressa 
tlisposiçiio .da lei. Rt:levR porém, Srs., . que neste 
lugar eu sniisf,,ça a duas obj~cçõcs que ·tem 
sido}embradas .pdos illustres membros que Sol· 
guem a opinião contraria . 
~ Primeira objecção. Disse·se .. que as camaros · 
têm sim (oS te dh·eito, rilas . unicamente nos cnsos 
excepcionaes da constituiçiio. Responderei que eu 
entendo qu.e entre us condições de el1·gibilidnde 
um ·1s h a que · süo essenciaes, e outras · que · ape · 
nas são de puru conveniencia. A' estas ultimas 
pertence a idade, certa renda annual, ~:<te. $~ 
a constituição as não flXígisse, qualqut:r cidadão 
tendo .dil'eito a ser depntado podia vir .tomar 
assento nesta cn~a. uu1a vez que fos!le eleito; 
por isso a ccnslituiçiio restringio exprcssnmente 
u direito de elegibilidade, não admittindo o ci
dadão que não tivesse as qualiua.les declaradas, 
sem as · qnaes tod11via ·talvez t~e pudes:;e ser mui 
bom deputado . . As 'primeiras porém, S•!nhore>', não 
era n~cessario~ vie~sero declaradas nu coll· 

"_st•Lu1çau.: taLe_ " --4.uAlidâda. .. de nao .se1:. iuimigo 
da cunstítuição jurada. 

Se todo o . deputado deve vel11r pela guarda · da 
cfJnstituição e .def.::nder os inte1·esses e a liber· 
dade da nação, como . póde conceber·se que seja 
capaz de desempenhar este sag•·ado dever aquelle 
cidadão, que per actos repetidos e não equivo· 
cos se tem patenteado, já não direi pouco amigo, 
mas mesmo inimigo acerrimo do systema que . 
nos rege, e que procurou pelos meios ·ao seu 
alcance . privar·nos da liberdade e rectuzir·nos 
outra · vez á condição de escravos? E::~ ta q uuli· 
lidada está na nnlurczn das cou:;as, csltl na es· 
sencia .do pncto socia'l, . cujos violadores nlio 
devem polluir . este augusto recinto ~ . 

Segunda obj écçiio. D isse-ti e qu11 poro as camaras 
legislativas pod~rem toniar conhecim..rJt•• á re~· 
p~ito das outras qualidades dus candidatos era 
mister, na !órma da. lei dOJ 29 de Julho de 1828, 
que nos coll~<gios eleitora•' S se susc1 ta~;:;cm nl · 
gumas duvidas, as quaes fotisem ~:~ubrnettid •ts 
ás mesmas camaras. Responderei que não des· 
cubro motivo algum razoavel de ditferença para 
que as camaras legislativas possão resolver contra 
tama decisão expressa dos colleiios eleitoraes1 e 

niio tollhlio n mesma nutoridnde, qunndo esta 
dec:isiio . IJXiRto tacitamente. 

Em . minhn opiníii:o a !ui ~slnheleeeu um direito 
o este dít·n ilo niio pódc ficar depondente do 
fuclos est•·anhos. Além disto cono.•ém fJbservar 
que tiS fnctoe impntn·loil n•ls Srs. Clom~nte Po· 
l'ft ÍI'n c Oliveira Alvares s~o eu o rop1to, pos· 
terioreR {I cleifí:io, niio podondo conscg111ntemontu 
nns collegios deitC~I'n c s move•· se quel!tfiO alguma 
sobre rl sua r~l~gibilidade. E~tou certo de que sa 
],oje se proccdcs~e ás c!eíçõeM, elles não serião 
doputndcs. ll.' um tribut.l dA. justiça que mere
cem os nobre~? eleíto1·es dil Brazíl. Mas, lienho· 
res, siio verdnJeiros Oi! factos · arguidos aos .dous 
c-leitos? Acbiio·se elles Fufficícntcmentc provados? 
Eís .aqui n segunda quest:to quo passll . a en· 
cetar. 

P•·incipia•·ci , senhores, confessando que o 
argurnl!nto de · defezn que p•·oduzio um illustre 
memllro d:~. commissiio do poderes é talvPz o 
que mni>1 me move a votar contra os d1.us 
eleitos. Di~se o illnstre mcmbr.1 que peln dr~feza 
do Sr. Clemente Pereira se entrevia que · tinha 
existido algum planti p :rra destruir, ou ao menos 
para neutrulisar · a constituição, mas · que .. tal 
plano não era producção· do Sr. Clemente. Pe
reira ~;~ím de outras pessoas. 

Senhores, no j;ystema constitucional os m1ms· 
tros é q11e responolem pelos males qu~ aconte~o.m, 
nU por que OS pro)lllOVem OU por que 11110 OS e\'ltllo. 
E . que pessoas haveria tiio audazes que, nlril· 
ver.do·se a conceber e a executar um plano tt1o 
abominavel, .. n:1o desappar~<cnssP.m logo diA f.tco 
da terra se · ellas g i\o encontrassem apoio, ou ao 
menos tolerancia nos dous ministro::~? . Em um 
e em nutro caso elles são ro:;ponsaveis, e assaz 
mostr.nrãõ o seu odio i\ constituição. 

Demai&, installa·se na proviucia . do Pernam
buco a sociedade do3 columnas, cujo üm não 
era outr" senão o de destruir ·ou no meno:~ 
alterar a constituiçiio do estado. D01us periodicos, 
orgiios dcstn sociedadP, propalao idéos annrchicas 
o subversivas. O Sr. Clemente Pereira é accu.
satlo. pela voz publica, e · por um honrado cidadão 
daquella. província em uma . rap1·esentaçiio que 
ouvio ler nesta augusta camnra, de proteger esta 
sociedade e de conservar para fins sini:~tros o 
presidentP. E quo · providencias apparccêrão' Ne
uhumn. Tal era o apre~o t:m que elle tinha o 
credito de cnnstitucional 'l -Elogios porém lho 
s~jiio fdtos: disse um illu~tre deputado que fallou 
ultímam~nte, . porquu não. ousou tocar na .liber
dade da imprensa, cu. i o corr~ctivo deve ·. ser . a 
mesma imprensa. Vejounos porém se elle segu10 
c.~so mesmo systema ·.de. impassibilidade .. corn_qs _ 
perioclicos livres. 

Entra os redactores destes periodicos forão 
P• rseguidos un;~, outros farão até espaucados. 
Bastava suspeitar·se . que qualquer pessoa co
operava, ou cüm alguns artigos ou com algumas 
correspondencias .para ta.es periodicos, para in
correr immediatamente na indignação e para 
experimental· os etfcitos da· vingança ministerial, 
O:i exemplos são recentes 'e bem notorios. Deci~ 
dol·se ag.Jra · sobre a imparcialidade dos dous 
flle.itos. A verdride é que elles se esforça vão por 
destruir . a .liber.lade da imprensa, quando ella 
se dil'igia a sustentar a constituição e ·as llber
rtades publicas, e que pelo contrario a mantinhão 
e protegiào, quando elln atacava as -instituições 
jut·ad , ,~. Eis· aqui a outra ·face do quadr:J. · · 

Apparece e rompe~se na .província· do Ceará o 
projecto de proclamação do ab!!olutism·o. Quaes 
for!io as med •d•tS que !le tomãrão ? O decreto de sus
peusão de garantias por si só. insufficiente, ·como 
n'outra . occnsião . já reconht!ceu · um membro do 
actual mínisterio, foi refc:~rendado por outro mi~ 
nistro: mas o S1•. José Clemente Pereira não 
mandou mover porção alguma da força armada 
contra os absolutistas, e permittio o reire~oo 
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para o Coarú. do commandante militar Queirnz 
Cnrreírn, iniciado nn socifldnile dos · colurnnas, 
com" era publico, devendo p .. r isso em vez rle 
restabelecer n Hrdem c•mstitucional, ser favoravel 
ao novo systema que se p1·erneditava e quo é 
de crer que ella jurasse. Reflecti bem nesta 
c,çnductllo ·do eleito e vereis o que elle pretendia I 

Disse-se que elle conservúra alguns presidentes 
c commandantes militaras nmigos e capazes de 
defender a constituição do estado. Passai em 
resenba. a~ províncias do impe1•io e notareis que 
aonde o pres1dcnte era amante dn constitníçiio, 
o commanr.laute militar tinha outros sentimentos 
e více~versa. A execução de qualquer plano seria 
portanto muito facil dividindo-se as primeiras 
autoridades. Elle contava que a força supplantaria. 
a razã;o. 

Fui membro da.commissão que redigia a res· 
posta 3 falia do throno: nella se dert\o graças 
ao monarcha pela <lestituição de um mini~ttrio 
que havia perdido a. confiança publica, e que 
dera motivo aos terrores incutidos da volta do 
ab!!olutismo por continuas viola~ões da consti· 
tuição e da lei. Assignei-a, não . por eRpirito de 
partido mas por · convicção propria. A camara 
approvou-n. Não seria.. eu. hoje contradictorio, 
votando pela admissão. de dous membros desse 
nlinisterio, aos qua.Ps principalmente se referia 
essa parte do ·voto de graças como. t•1dos. sabem? 
A opinião publica se tem abert·•mente declarado 
contra ambos: n'um delles . ainda considera es
pavorida o creudor de uma. commissiio m:titar, 
por. cuja accus·•ção votei na sessão passada. Os 
outros membros des~e ministel'io não estão na.s 
mesma.s cii'cum~tancias. Se um · delles . já foi 
admittido entre nós1 digo sem especie alguma de 
lisonja, que muito honra os bancos em que se 
assenta. Voto portanto contra o parecer da com· 
missão, e p>!la niio a.imissão dos .Srs. Clemente 
Pereira e Oliveira Alvares. 

o Sr. Paula o Snu:ea:-Sr. presidente, eu 
não sei se poderei dizer ua presente questão, 
como disse um membro desta casa, que esperava 
que o 11ovo do Rio de Janeiro lhe fizesse justiçfl: 
direi porém que muíto as2az me. conhecem dentro 
e fóra deste recinto; e pvsso affoutamente dizer 
que não sou 1ilho das circumstancias, qualquer 
que seja a minha opinião. 

Quanto aos meus respcitaveis collegas, con· 
fltmdo na. sua. benevolencia, espero que me ou· 
viráõ . com a.ttonçiio e que desculparãõ os meus 
erros se os tiver. Entendo, Sr. presidente, que 
e:sta questão se póde encarar por tres faces. 

Estes homens , na. qualidade de · deputados 
eleitos não pedem tomnr assento or uo . lhes 
falta algtnlm"' ·das- ç 
questão. 

Estes l1on1ens, bem que reunão todas as con· 
di~ões .de elegibilidade , . não devem comtudo 
tomar assento, porque havendo prevaricado de· 
pois da época da sua eleição perderão a opinião 
doa seus constituintes? 2a questão. 

Estes homens finalmente não podem tomar 
assento, porque commettêrão crimes? Sa questão. 

Quanto á primeira. 1uestão, em nenhum dos 
argumentos produzidos sobre a ma.teria se atacou 
sua elegibilidade na época das eleições : julgo 
portanto desnecessario tratal-a. · 

Quanto á 2• questão, não ha lei alguma .que 
inhiba um deputado eleito . de . tomar assento, 
quando este por actos posteriores á sua eleição, 
tenha. attrahido sobre si a censura ou adio pu· 
blico; pois que tudo quanto a lei das eleições 
diz a semelhaute respeito, }ei que tsnto se terrJ 
querido fazer valer ua preseute questão·, só pó.Je 
ter lugar para dirigir o jqiz(l dos eleitores, cujo 
voto uma vez . feg!l.lmente pronunciado não cabe 
nas nossas attribuit;ões reformar:. logo, elles podem 
tomar assento. 

'1'0'140 l 

Quanto li terceira. questão : estes homens não 
forrio aínrla legalrn~nte pronunciados pelos crimes 
de quo s~ lhes tOm foito carga, embora f.'e d!gn 
que já. o forão do sobejo peiJl. opinião publica 
geralmente declaradrt contra ellos. E comqaanto 
sereconheçn a realidade de muitas prevariea~ões 
pmticadas ·por cstc.i homens, quando ministros, 
não acho comt11do que alguns destes ac:tos sejáo 
de uma natureza tiio atten'tntorin contra as nossas 
instituições, e qM outros sejão do uma notorio· 
dado e evi.dencin tal que nos dém o direito de 
considerar os indivíduos que os praticáriin como 
inimigos declarados da constituição e do. B1·azí1; 
teudo nós p(>r outra. parte uma lei que nos 
mnrc11, qual deve ser o nosso modo de proceder 
neste caso, que é a lei da responsabilidade dos 
ministros. 

Tem-se aqui dito que se approvarmos n parecer 
da commissão proceileremos em contradicção com 
o vot•• de. graças que dirigimos ao throno pela 
destituição do ministerio transacto. Nós não fize
mos . mais nessa occasião do que enunch1r um 
facto que era a ex.i::1tencia. do terror incutido da 
volta do absolutismo; e que relação tem este 
caso com a. presente questão? Havia esso terror; 
mas pergunto eu, temos por isso .o direito . de 
lançar fóra desta casa um deputado ? Suspeitava
se a volta do absolatismo; mas devemos nós 
julgar por simples suspeita~. emb•Jra fossem estas 
geralmente manifestadas ? ·Não, nós ·não podemos 
julgar sem pr •• va.s. 1'ambcm se disse que. nós 
cahiriarnos desta sorte no mesmo erro de que 
censuramos o governo na nomeação · dos seus 
agentes ; pnrque diz-se, o governo nomêa sempre 
rnáos empregados, e nós nomearemos mãos de· 
puta dos. 
· . Não é assim : se o governo nomêa mãos em· 
pregado,. é por isso responsavel, pois que exerce 
uma faculdade que c~tá nas sua~ · attribuiçües; 
á cnmara dos deputados porém não compete a 
nomea~ão dos Srs. mllmbros; eJ111 não faz me.is 
do que examinar se na eleição destes se ob:~ervou 
o modo prat1co o as condiçõe3 prescriptas na 
lei. 

Disse-se mais que estes homens são inimigos 
do Brazil : accusemol·os portanto : . eis o nosso 
dever. 

Ma.s dir·se-ha que isto é manter a impunidade; 
estamos. nó:> acaso tratando de julgar o impÓL' 
penas, ou . tão. sómcnte do verificar poderes? 
Não se póde duvidar que a impunidade M Brazil 
tem contribuído mais que tudo para a existenda 
de muitcs males que so!Tremos, mas nós não 
formamos hoje um tribunal de justiça. 

Trouxe-se lambem p!lrn n questão o facto da 
• . . . . &eto.,-~ 

prova·~ E' um precedente , e . um precedente é -
ld? Não. Do:nais digo, que Chichorro tendo. pt·o· 
clamado solemnemente a derribação do systema 
representativo havia desde logo pe1·dido os direi
tos de cidadão, e desligado assim do nosso pacto 
social podia conseguint~:Hnente ser excluído considf'· 
rando·o nós como estrangeiro: mas estaremos nós 
agora em caso identico? Não certamente. 

Estes homens de. que se trata, Sr. presidente, 
podem ser sómente perversos e não inimigos do 
nosso systema de governo, e por isso . talvez 
tenhão adherentes e affei.;oados: ora, excluindo 
nós ·estes homens· firmados no precedente. Cbi
cborro, não é natural que esses seus adherentes e 
a!Teiçoados censurem o . nosso procedimento ? Se 
aqui mesmo dentro desta casa nós vemos que as 
opiniõtls divergem sobro a. qaestão, não poderá.õ 
haver tambem fóra della homens que· entend.~o 
que tal exclusão fõt•a uma injustiç11? O caso do 
Chichorro foi tão publico, e o seu pt·ocedimento 
tiio escandaloso que ninguem estranhou sua. 
exclusão, e nas subsequenttis el!!ições nem um só 
voto elle obteve; e 11odemos atllrma.r outro tanto 
a respeito destes liomens, objecto da presente 

87 
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dt~cussiio 7 E niio ú clnt•o quo parecenuo injur~tn 
esta cnmnt·n tl.cvo por isso perder parte do sua 
força moral ? 

TcnHIC dito rJ\tC os sc•nhot•cs rJUC sustc11Liio o 
parecer da commíssiio tem lançado miio das 
mesmas subtilezas já mn11ojar!ns 111L. qnr.slfio dns 
commissõcs militares, o quo isto é mnn verda
deira chicana. Sr. pt·esidcnle, en ueixo o jnir.o 
de uma ttlo absurda inc:t·epação í1 ímpnt·cinlidndc 
daquelles sr.nhures que mo tem ouvido com nltün.
ção c boa fó; mas uão posso deixar r! e confr.~sar 
que mé foi summnment11 dolornstl uma seme
lhante comparação, por i,;so quo assim se r.!,"elcndo 
tornar os m11mbt·os dn ca~a que sustentao cKtn. 
opinião participantes da mesrnn rcpruvnçito CJUO 
devem sotl'rcr aqucUes ·que approvüo com missões 
militares. 

Concluo dízend.1, St·. presidente, que nós todos 
estamos possuídos do desr!jo de nc~rtur c do 
fazer marchar a . constítuír;ão, o cumpl'ir li lei : 
espero portanto quo alguns elos senhores quo mo 
ouvil'ão niio qur:iriio tornm· odíosns ~~~ minhns 
expressões; c confio em que esta. mnterí;L Rorá 
decidida com a imparcialidade propría tlc legisla· 
dores, e qualquer qne seja a decisão t•opulul-a-hci 
a mais acertada, pois .subrr.ctto o meu juizo ao 
juizo da maioria. . 

O Ss:-. Vascon.ccuos :-Tendo j{L cnÍitÚdo 
minha opilliiio quando p<ll:l prímr.irn vc~ se vcn· 
tilou nesta camnra li clcgíbiliundc dos Srs. Clc• 
mente l?~Feira c .Oliveira Alvnres, hnje lí'l'lítar
me·hia a votar se o Sr- Clemr.ntc p,,rcira em 
sua justificação que . col're ímpres:;il me n:io 
nttr.il;)uissc idéa~ que nunca prt•fcssci, incnlcnn· 
do q~e Cll asseverava qu13 para o não r.dmit· 
tirmos a tomar assento não eriio ncccss:wías .. 
provas. . .. 

Tão grave imputação, manos cilfen;;ívn dapo~sl)a 
· que do · caracter de deputado, devo . cu rebater 
com todas as minhas forçns, cumpre-me fnzer 
patente n calumnia. N1io me propl)n\to n ontro 
1im, não trato de persuadit· e arrnstnr a nín~ur:m, 
falleccm·mc os dotes neccssaríos; o. que d~:;r.jo 
ó ju~tíficar-me cxpe:ndendo mais circnrnstanciadn· 
mente os meus sentín1cntos no caso prescntr:, o 
pt·otesto IJllC mudarei de parecer Jogo que appa
reçüo razões copvincentes, sendo a vcrdauc ·o 
uni co bem a · que aspiro. 

Longe d(l mim, longe de nós todos, senhores, 
quaesquer preoccupações ou rescntimentos 'lua 
possão ter produzido a alluviito de males .. com 
que esse minísterio do exect·avel memoria ncs 
opprimio; esqueçamo-nos do tudo para. só · uos 
lembrarmos do que, representnntP.s da naçiio, cabe· 
nos ser tiio impassíveis cuíuo n lei, t1io impnr· 
cines como a .justiça; abstrai:1mos ns qualic.lndes 
elegíveis-destes dous "s-rntmr'ê'S'=úos minístt'~ do 
18~ e 1829. ·· -·· 

Despido de todas as opiniões anteCipadas, to
davia ainda insisto na minha primeira opíni;io, 
isto é,- que esta augusta camura não pódo 
franquear a entrada neste augusto recinto aos 
do~s Sx:s. deputados eleitos, sem que imprima .a 
mats . negra mancha em sua fuma, · comprometta 
a dignidade da . nação e se torne responsavel 
por passo tão perigoso á nossa patria.- Tal é o 
grito elo Brazil inteiro, tal é tambem o de minha 
consciencia n vista da lei . e da conducta minis· 
terial dos eleitores. 

EXilite lei que fecha o ingt·esso neste augusto 
recinto não só ao inimigo do Brazil, mas ainda 
ao que acompanhão sombras de tal inimizade, 
assim o prescrevem as instrucções de 20 de 
Março de 182-1. Esta lei dima.na da natureza da 
cousa de que Sd trata, n mais segura guia na 
descoberta da verdade : se os deputados são os 
~antenedores das liberdades publicas, se Ihe.s 
mcumbe velar na guarda da constituição e .das 
leis, .como conferir-se emprego de tão alta tran&· 

ccnucncia a CJUCm prc.foMra inoxtinguivcl odío a 
quanto rc~atxrnbra a brnzilcirismo, n ttuom uosejn 
utna~allt'at' totlo o cot·n•;iiq quo pnlpitn pcln no?.Ha 
Jli'OHporido.tlo? Furn o mr:Atno qr10 confinr a guarda 
ele uutn. pt'IH;II no inimigo qno a sitia, e que so 
in tct'I!8Ha o l! lllpimlta no seu at·rnzamento.-

EslrJ:> . pri11cipios s:io 1le maneira verdadeiros 
o ovidcnLos 1pw nem' o S1·. Clcmento Pereira os 
ncgn, p(Jlo conl.rat'Íll r~conhr.c:c n sutl' cxactídão 
o já o,; hnvin con;ngratlo nns instrnc.;ões do lo 
c.lc Dc7~mbt•o de 18~. em que cxcluío dos em
pregos de vct·cadorc:~ e juizes do Jlllll os que 
tívo~;som a mono1' sornbt•a •lo . ~;nspcíta uo inimísade 
{L .no~~ll snnt:1 causa. Alg1ws . dos meHmos sc
nhnrcs quo def.mdem a. opinião contt·aría não 
duvidão dn exnclídiio <lestes princípios, cntcndnm 
po1:óm, com o Sr. Clemente Poreírn que n;lo 
podem sct• npplicndos antes .de sentença profcdda 
em juiz,, competente. · 

Opíníii•J ó fsta n •!110 me niil) posso accommo· 
dar. Sujeilní, senhores, a un1 :1 accusação criminal 
os dous deputado~ eleitos, que exito . t11rá seme· 
lhnnte accusnciio? Sot'ÍL niJr.essarío que voteís pela 
RLtn não admís$liO depois que f:ll'om sentenciados? 
Ah 1 . scnhorns, ne:;sa ltypothese estes nossos 
inimigos iriiio. em virtu•lo das sentençad llabítnr 
os lngarcs que. dles prcparnrii,1 no Sllu minis· 

· tcrio para os netos da pntt·in, ou deixaríiio do 
pollnít· o Brnzíl com a · sun present;a; em tal 
IJYt>üthnse escusada seria vossa ddíher!lÇiio. Vós 
q uc j ulgaís das . condições da e)egibilidade, isto 
ó, quo ver11ícaís poder<I'S, tendes nutori,Jnde 
para não . admjttir ós dous deputados eleitos .por 
inimigos da constituição do impcrio; a lei vol-:.l 
Í<lCUlta. 

A chicana despeítosa · pelos nossos forcejes 
para extcrminal-a dos .tl'ibunaes do Brazíl, como 
que pnrn ostentar SllfL omnípot·mcia . tem ousn· 
do invadir este · augusto recinto, o nelle intenta 
lovnntnr o seu throno o .estabolccer o seu im· 
pcrio. Ainda mil lembrll a maneira pela qual 
se p1·ocm·ou justificar o ministro dn guerra accu· 
saclo do horroroso delicto da crear;f.i.o de com· 
missões mil itnres, om·n surge novu :;ubtilezn digna 
dr1s juríscoa~ultos romanos. A lei quo vós cítaes 
(•lízem os Srti. de:putado~ da opiníri:o contraria) 
niio encerra um preceito, contém apenas \lma 
rccommonJaçiio,. um conselho, dado não YÓ~ lcgís· 
lnclores, rnns nos eleitores ; tllnto asAím que nuncn 
V<1S ·. entcndesteis autorisndos o · instituir exame 
sobre n~ virtudes e a. maior · instrucçiio do::l . c lei· 
tos, qunlíc.lades. qnc tarnbam r:xigem as instruc
çõcs; e como in~tituít· tal exame? · 

Não sou versado ( co:tfcsso ingonuamente) . na 
íntP.rpr.;taçiio das sugrndaa letras; só sei, que 
11ellns . s~ conhece essa uilrercnça cntt·e preceito 
o . conselho ; . dilTtl1'ençn . quo. a no~sa constituição 
o o nosso tt"ltii~u dd · uccorcto COiil us Ia2es do
seculo pt·osct·evem. •H1 desde Bncon cst~ consa
grado o ínconcusso princípio de quo as leis •leve!n 
mnnuar e ni'io aconselhar- Leges debent esse 
juuentes, .et non docentes~-Com•J pois podeis dis· 
tinguit• entre preceito e .couselho n'uma lei feita 
pela legislatuí·a passada que ·se regrava pela 
constituição do imperio? ·Não tom eis o . funesto 
exel'nplo quo este novo methoilo . do interpretar 
as leis Yai ol!erecer aos julgadores? Pensais 
que es~n het·meneutica tão propicia~ trapaça ficará 
cncerrM!n dentro destas paredes .? 

Estou intimamente convencido de que aos elei· 
toras inaumbio a lei o exame de todas as tres 
qualidades nos quo devem sernomeados, a maior 
in.;truc.;iio, vil·tudes e nem sombra de suspeita de 
inimísnda á causa do Brnzil ; nem irei com os 
quo entendem . que a esta . camnra compete a 
exclu~ãn do inepto, ou .do vicioso; respeito muito 
a nutl)r~dado dos collcgio~ eleitoraes para assim 
aniquillar o seu poder. O habito das virtudes, 
a maior instruccão não se perde no pequeno 
espaço que medca eotre a .eleição e o assento 
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nesta casa; excluir o eleito pola falta destas 
·qualidades era pois cercc:u· os direitos dos colln· 
gios eleitoracs .• Diviníssima ó a hyr)()thesc do 
inimigo d11' ca:1~Ja do Bt·azíl; o:; nmbi~ioRos, os 
perversos dn ordínal'io sa!Jrmt npr•Jsentnr amor 
ó.s instituir;ÕCIS, . o de um pnl'll outro dia podom 
sct• desnmscarados o cC~nvrmcer· :::c á uar;ritJ tlo 
quo nolles longe do ter an:ignH, só cmcontra íni· 
migos ; a cxperíenci~ o mostra todo~ os dias. 
Por conseguinte so rl~poís ele nomoudo um dr:p11· 
tado praticar actns tacs qttc o qunliliqttcm inimigo 
do Bruzil, cnnvóm eugoitul·o. 
Ma~ d11do '"!110 esta camara não tenhn. instituído 

cxamo sobro a maior inHtrncção o vit·tudes dos 
seus membros, não deverá f11zúl·o a respeito da 
outra qualidade, isto é, do amor á patria? P(lr quo 
se considera inoxequl.,.cl= n artigo de úma lei 
toda c!!:::. d~>ve fiem· sem cffeito? Estranho modo 
do intcrpt·ctat· as .leis! Importa muito refi•Jctir 
quo a t~ociedade interessa tantu na cxccur;ão das 
leis mús, corno na elas boa:!, po:·que é .esto o 
unico mc:io do se obedacer á lei c do ae t'éfvrmar 
a qne o niio deve s~r. 
, Do quo levo dito se manif,,sta quo a camnra RÓ 
pódo excluir. o. deputado eleito por inimigo da 
causa do Brazil, quando e3te SIJ mostra tal de
pois da;; elei•iÕe3. Não se penso que n~sim se 
clesmancl:a a obm dos cleitor~s, pelo contt·al'io 
é o meio do satisfazct' a sua. vonta.!c. Como som 
o1l'ensa do . caracter brnzileiro se póde presumir 
quo eleitores nossos patrícios cscnlhão pnm os 
1·epresentar inimigos du patl'ia ·? Ah I senhores, 
lançai nos cadinhos cleitornes os dous denutados 
eleitos, c fi.carei.s convencidos de que injuriaes 
os . ~'!leitores quando prrJSIWlis que cllcs se an· 
gnstinrúõ pela cxclusiio ele talls reprnsentantes. 

Os argumento,; ljtle sa ttim pt·odltzido pat·a 
mostrar o perigo das purificnçõe~ dos eleitos 
niío ferem n. opinião dos qutJ não admittcm us 
dons .leputndos eleitos; nó:; ·l'<)joiL·lm•)S a regra 
e só adoptumos a cxc~'pçiio do niio rtJmittir o 
dopntado eleito, qunndu depois ela eleição pm
ticu f•1ctos Lii(•B quo so fossem preaentcH nos 
olcitoros ó ll•J · proaumil• qno o~ niw ole~ess~m. 
E; ta · opiniiio tem a seu fuvor um prcco::dcntc 
quo mostra palptiVtJlmcuto qne os lcgislar!orr:s 
bmzilciros na resoluçiio) das clcir;õo;s (lo 182d niio 
ncg1uiio t\ camara o dirnito .do excluir o t(Uil so 
ntostras~o inimigo do B:.·nzil cltJpois . do cloit•J, 
tinha sido pouco antf.s approvnda esta resulu
çiio, quando a camara ncgo:1 assento a efi~O in· 
digno Chichon·o, quando havia pr.1clnmado o 
absolutilimo em Taubató depois de sn1 cleiçr'io. 

E' pois inquestionnyel quo· no caso do se haver 
o deputado eleito declnratlo inimigo da causa do 

--.. :nrazp d ?f10ÍI. do .. S"·' cleiç·io; tt'•n•po C'D quo -J.á
Uii:O podem os el~itores. de'lfazer a sua obra, 
compete n esta fechar-lhes a entrnda, engeitun· 
do·os como indiguos. E;tcs principius dimnuão 
da ~onstituiçiio, alei os tem consagrado, c a légis
latunl · que !ez a resolução de ltl2S em que se 
fundão. os senhores de opinião contraria, os 
observon. E nem o contrario póde admilth·-s.e sem 
visível absurdo; ordenando a lei q110 os collegios 
eleitoraes não eleijão o inimigo do Bruzil, reco· 
nheceu a necesidude da medida, e se não provesse 
o caso de não.· ser possivol aos eleitores esta 
exame, ou seria impreviuonte ou contradictori>l, 
quando julgava. taes candidatos inelegíveis e os 
admittia neste augusto recinto. 

Embora se não descubru analogia entre o caso 
do Chichorro. e dos deputados cuja eleição se con· 
troverte, o que me parece .é que aquelle se 
achava em muito malliores circumstanci!ls. Clli· 
chorro tinha. a seu favor um nccordiio dn !!UP· 
plicaçüo, que não se limitr!nclo a d()claral-o in· 
noconte, o havia consideralio PllMmerito dnpatl'ia; 
e estes dons deputados mio foriio julgados, .e Deos 
os livre da uma accusaçiio. Cbicorro;. senil ores, 
foi expulso, pobre juiz de. fóra, homem nbjocto 

o infame; o consenti reis vós que neste augusto 
recinto se sontr:m estes dous inimigos nossos, 
ostos •.lous Chiclwrrõe;;? 

g podoroi eu provar-vos de que os dous de
puta,J.,s odciii:o o Braz i I, auhelão subverter nossas 
suntns in;títuir;õo:s 'l E' uo. q'uc me . considero tão 
l'uliz, como parece tt:l-o ·sido na demonstração 
du .direito. As repetidas infrncções da constitui· 
çiio o das leis, frequentes abuso~ de nutoridade, 
tenaz per~ogttiçllo uo:o~ brazilciros, 1\ opinião pu~ 
blicn, tudo os accu-;a, tudo os condemna. 

f\.f!tCs do nprescntur-vos os crimes, seja-me per
m:ttttlo lnnçnr umu olhada sobro os scrvi.;os que 
al!cgn ·o S1·. Glcn:entc Pereira, e com os quaes 

· considem dcsmoronrtr ns montttnhas dos horro
res, que praticou no sou ministcrio. 

Ello se proclttma um dos mais distinctos ser· 
vidores do Drazil ml causa da independencia. 
Dc~gmçnda inrleponllencia, se teve tlm Reme
lhanto promotor I Ah I senhores, se me cons!de· 
rasse àevouor de tal beneficio a esde homem, 
re•;us{~t·a n i ndepondcncia., prcfo.Jrira a escravidão 
colonial! Folízmcnte o munclo todo sabe o con· 
trnrio, outros f01·ão os licrócs da independencia, 
cujos inimigos delle receberão milhlll'es de graças 
c mercês. . . . 

E conclne a lista dos seus serviços com a 
promor;í'io> dn instrucçiio publica o das instituições 
municipae.s. Quantas ordens expedio sobro esta 
mntoria, cousiolcro desserviços ou perseguição das 
letras c aniqnillnção das autoridades loc11es. Apon· 
tarci alguns factos que o .manifestão. 

As camaras .municipaes fori'io o objecto de seu 
odio. El!c pretendeu aniquillal-ns <lrdenando
lhes que· fizessem festas á cust1~ .das rendAs do 
conselho, ncga,u!o-lhcs autoridade para escolhe· 
rem· seus culpr.êgndns cl'elltre os milicianos, o 
conservando a intendancia geral ui\. policia (este 
ídolo, a quotn sempt•c prestou incensos até neste 
rccint,,), · .inslihtiç:in incompatível com camaras 
manicipacs o juizes de paz. E o que direi dessas 
celour.rri•nas instrucções. do 1• de Dezembt·o de 
ll:l'l8? Vós saheis, senhores, quanto taes instruo; 
r;ües damn::mio as elcir;õo1s, o quo ainda hoje se 
som tem o~ d·tmnos doll:t.s provenientes; tudo con
fllndir:'io, fl lugares ha. 110 impcrio que uesco
nheo:em oin:la hoje os beneficio~ dos juizes de 
pnz. O Rio do Janeiro n1'io teria principiado a 
lr.•grar os pingnes e numerosos fructos do suas 
nut:.J.ridat.los loca.3s electivas, não teria ll'lnda hoje·
cnmam municipal, nem juízct~ de paz, se a Pro
vidouch uÜo) tivass6- feito. baquear esse minis· 
te rio hon·oroso. 

Promoveu a instrucçiio primaria: quo o digüo 
a;; villas a quem negou eacolns do primeiras 

q1J..fl.-O-.&.lig~s rpnltjp'iced?e por1ioaies 
Uma me occorre tl a mencionarei. 

Aprcsentárn Clemente Pereira uma proposta por 
parte do golvemo pnra continuar o provimf)nto 
t.los mestres de prhnf.'iras lett·ns pelo methodo 
antigo, pois qnq_ ul'hl ~rn piJssivel dar-se plena 
o perfeita extJcUÇ!Lú á 161 do 1827: e. por que elle 
vio apoiada a s11a. proposta entre outras razões 
pela . do vir. a ser a lei ultima mais prejudicial 
que util ás luzes, uma vez que não fossem to· 
let·ados os provimentos pelo systema antigo, logo 
que a sessão se encerrou expedio circulares aos 
presidentes parn .niio consentirem provimentos, 
que não fossem ·em conformidade com a citada 
lei. E' assim que elle promoveu a instrucção 
primaria 1 .• . . • 

Mandou matricular nos cursos jurídicos estu~ 
dantes quo se huviiio recolhido de universidades 
curopeas, e pedio a legalisação de taes ordens ao 
COl'PO legislativo; ó outro serviço pelo Sr. Cle· 
mente Poruira t\s luzes do povo brazileir() ! Que 
desg,·nça I Quer abonar sua . administração com 
crimes, ~em duvidn por que tantos são os actos 
r.le seu ministerio, quantos os seus crimes ( Quem 
o autorisou a mandar contar os annos de estudo 
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desses est11dantfls nas univorsidades estrangeiras mesmo: o certo ó, que um hol'l·oroso crime contra 
como se tívct~sam frequentado os nosso::~ cursos o · Bmzíl tentou e pt•lncípiou a e:<.ecutar o Sr. 
jurídicos? Qno íntere~s~ trio ut·gente quo o obrigou lJ!orn~ute l?ereit·a. Appllrontando no princípio do 
a violnr n.i leis? seu ministflrio rd"ilpeito á opiniiio publica, fez 

Desgraçada lista do S€U3 sorviços nos off~recPu timbre de do~ prezar logo que sofft'•lll a tlosfeita .nas 
o Sr. Clemente Pereira, entremos no vasto campo eleições para n presente legi:>latura, ·Jogo . que 
ele setts crimes, e con:;ideremos alguns delles em vio que em lugar de pors'as, representantes dos 
pat·ticular. proprios interesses ou dos do ministerio tinhão 

Não sei pnrn que nos quer o Sr. Clemente de sentnr-;;e neste au~usto recinto brnzileiros 
Poreil·a persundir que os boatos do nbsolutísmo dignos desto nome. Enttio om vez de abando- . 
que se lhe imputa tiven'io sua orig•Hn em cet•tns nar um p:>~t•) do l]tte er11 indigno, principiou 
correspondllncins anagrammatict-s publicadas em n riJduzit• á oxecnt;oto seu abllminavtll plano: 
um periodico dllsta côrte ;. tlatnnuo-os asstm de perseguição da . virtu•l e e pt'I.Hnio ao .:rime, eis 
Dezembro de 182() • . Importa . prevenir.nos, >~enho~ as suas alavo~ncas. Fui en~lio que se virão de-
res, de que o deputado eleilo nem sempre con • mittido~, pretorid•Js, reformados officiaes milita· 
sagra á verdade o devido respeito, a t:HIII a'!serçüo, res, ou tran~feridos pura o cot·po de · veter;mos 
que ora contesto, é tiio verirlica o exncta como ou estado-mnior, . não sendo P••upado na minha 
a que se lê na mesma pagina; que Pinto 1\ra- província nrJm um caJete . F. Queiroga Rudpeito 
cleira não percebia gratificnt;1io, quanci..J o con· de collabornr em u"1 periodico liberal. A mesma 
trario sabe-o o Brazil todo, como que sun ::;us.· fortuna correrão outros muitos funccionario~ pu-
pansão se deve ao nctnnl minislt'O da gunrrn. blicn>1, que ou~aviio amar o paiz em ~ue virão 

Como ousou o Sr. Clemente Pereira asseverar a lu?. do dia, o pair. que os nutt·ia. l•oi então 
perante os reprtlsentnntes da naç1io que a nccu· que a incapacidade o o mais •·ancorost>· odio á 
saçiio de abso.lutista com que é denegrido, data patria pns~arão a occupat· . o posto dos talentos, 
de Dezembro de 1820, quando na ~>nssft.o do anno da virtude e do patriotismo: durante este roi-
passado . neste augusto recinto tantns ve:tes f •JÍ nistflrio detestado, raro era o f11nccionario pu-
de::unciado inimigo das liberdade:! publicRs, cn· blico de sua Jlomeação que não estivesse estig-
bendo-me a disttnct-t honra de incttcnr que se mutisado na publica .opinião • . Tudo isto . se lhe 
elevasse ao throno respeitosa homenagem '' pe- exprobrou nnsta casa, o o qtte respondeu o Sr. 
dir·lhe a demissão . de . seus ministros'? Qnando Cl•lmente Perei_ra? O. governo não ·empregará já· 
o Brazil todo Q accusa desde Fevareiro de 1829, mais líberaes, em quem não· confia; se11s em-
isto é, .desde os . .Jecretos pelos qunes fortio ·os pregados serão homens de sua confiança · e do 
pernatnbucanos e:>polindos dfl todo~s as garantias seus sentimentos. - · 
constitucionaes, e . entregues ao alfnnge . de umn Eis, senhores, explicados os motivos por que 
commissito milit.nr? E' miste1· fechar os olhos forão con~ervados os presiuen tes de .. 1\{inns, Bahia 
ao clariio meridiano para niio avistar o princi· e Pern11mbuco, que acabrunharão os desgraçadoR 
pio ou dcsenvolviment•» dos planos pura a sub- povos sobre .. que pesav!io seus ferreos · ba~tões, 
veràfio · do nosso A<li!icio constiLucional nessa eis o motivo <.los despachos de Chichorro e desse:~J 
desastrosa pa~ com Buenos-Ayres; desastrosa por tigres . quo têm devorado as nossas ·províncias, 
que tudo perdemos , desastrosa por que para eis finalmente os motivos por que as honras, as 
contin;~nrmos a perder nos obrigi\mos a sustentar ~raças, aa mercês eriio de ordinario a partilha 
por cinco annos um · governo · estt·angeiro, e um ·do servilismo. 'rodos estes males , todos e$tes 
govem9 republicano naturalmente . turbulento; dif!parates, todos estes crimes procediiio . de · que 
qesnstr;osa emllm, por que sanccionámos a re- os ministros só . emprega vão, . só . condecor~vi'i9 
l,lol!lia, que nos cumpria P.unir severa e exem- homens feitos segundo os ~seus corações, isto ' é, 
plarmente. Poll'O. que, senhor11s, ess.\ paz tã•> inimigo>~ da constituição. do imperio. 
precipitadament.tl ajustada? P.trll que tanto .em- .Cumpre confe11sar que t ·,mb!l;o alguns empre-
penho em se desapres::111r dn província Cisplü· gos forão confdridos ao merito. e uona ou uutra . 
tina ·110 niio so tivessem vistns hostis cimtra os graça, posto que com escandalosa mesquinhez: 
brazilelros? Não s11lta aos olhos que se pre~ e a verdade me impõe o de\·er da publicnr . que 
cisav11 empregar a tropa contra os brazileiros não poucas dessas graçll>i foriill . vendidas .por 
que fieis no seu juramento da certo . re~usariiio grossas soonmas do dtnheil•o; ao menos da pro· 
os furt·os da escmvittão colonial qu<l tínhamos vincia de Minas Geraes o posso eu att~star. 
despedaçado? Ntio fori'ío este~ os boatos que os A impt•en~a periodico. fo i uma dar~ nrmas com 
ngontes do poder P.Spalhnriio por toda~ as pro- que se pl'O!)<lZ ·esse ministerio · infa•ne subvarter, 
vi nelas? Parn . que abandonar essa provmcill demolir o eiliflcio . constHtlcional; . quantos perio· 
senão para dim inuir o numero dos braziloir-~.-+--4if' '" ... -e de que nntureztt ntio nn~c11rão durante 
o ter do menos n Cisplatina; que peln sua vis i- essa oJinda administração? Os objQçtos mais res• 
11hança e dl) ter menos relações com estl\dos Livres, peitaveis, . o mais sagrndo dn vida particular !oi 
opporia sempre vigor e força contl'a a tyraunia, e (o que mais á) eontiníto\ a ser o 11Lvo dos tiros 
ainda que disfarçada? da maledicanciu e inc·mdinria'l.4eclamações contra 

Não favorece ao Sr. Clemente Pereira a escusa a constituiçiio, e seus defendores ocllUp~&vão ns pa• 
de que não se propunha a aniquillnr, mas sim- ginas desses inf~&matorio~ . periodicos, os quaes 
plesmente modificar a constituição: tão criminoso publicavão ·todos os ·actos dos ·l indos presidentes 
é o que a pretende subverte1· de todo, co1no o que clementinos, como que . para assim se tomar mais 
a quiz alterat· por outros . meios · que os neUa patente a protecção que o governo dnva a taes 
marcados. E que emendas desejava ·elle fazer? periodicos. e des~sperar os que intentassem vin-
Se é permíttido attribuir,lhes as C'piniões dos âicat· us injurias e calumnias. Na . província de 
seus periodicos C1·u.::-eiro, Amigo do Povo, Amigo . Minas Gera~Js, disse-me um magistrado, . que Córa 
da Verdade, e outros; sua raiva· era contra forçado a assignar o Teleg·raph,o, porque o pri~ 
juizes de paz, camaras municipaes, conselhos meirn mandão della lhe as:~egurára que erão re-
eleitos pelo . {>OVO, e contra a imciativa das ca- imettidos pa.ra o ministerio o nome dos subscri-. 
msras. E pôde-se dizet· que não é isto destruir i ptores para serE<m conhecidos os seus amigos. 
a essencia da cousa, . conservando·se-llle apenas ; Quem assim patrocinava taes . períodicos não 
o n,ome? Ni'io era isto · falsear o .systema consti- ' machinava contra a consmuição, . que era nelles 
tuetonal? E que governo póde have~~ peior que atassalhnda? -
o constitucional falseado? Urna sociedade liberticic1a se organisa em Per-

Ou quizesse o Sr. Clemente Pereira derribar nambuco, debaixo do espec;ío!lo t.itulo de Columnt:5 
o systerna constitucional, ou coqservar·lhe .o . do Tlwono: ella tinha por .unico fim minar o 
nome com _algumas · formulas , o crirne era o throno constituciona~, e instaurar o governo abso~ 
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lttto. O general Antoro denuncia ao ministerio a 
existencia, vista~ e fim dessa sociedade Hecreta, 
qt~aos os seus membros e Jugartls do RtHIA reu
niões; certo da qllD o ministe;·in ti11lla recebido 
este officio, t•equeri a esta augu~ta Cllmnra que 
o exigisse do · governo, e depois de renhido de
bate· foi minha requisição attondida. Mas niin 
tendo vinr.lo o offieio, do>us mezes depois foi outra 
vez exigido n tempo em que •já era mí11istro da 
guerra o Sr. Olernente Pereira, o l]l!al r.ertifieou 
nosta cnmam tel·o recebido. O oJiicio não veio 
á camnra, e com razão, para se não publicar o 
nbominnvel projecto para com a publicidade se 
11ào mallograr CJ plano do absolutismo traçado 
nesta cõrte pnr taes mini· tros, de que ,eriio meros 
delegados os fac;anl10sos colurnnas, p·orn f!rnllm niio 
se vêr o miuisterio forçado a dat· a demios'tio do 
columna·mót• Thomaz Xavier, incumbido) de tornar 
eso:ravos os briosos pernambucanos que sempre 
se têm distinguido pPlo seu amvr á liberdade ? 

Que mais valente prova vo~ podia eu mi
nistrar de que este individuo projectava escra
vizat• a nossa patria? Para que esconder este 
officio senão pelo perigo de se goumr a empreza 
publícnda que fosse? E notai, senhores, que o 
deputado eleito ni'io nti11ou com um pretexto pnrn 
corar esta inconstitucional denegação; p.>ís que 
provflca riso o.;sa miseravel coarctada de ser uma 
carta. particular e não officio. Mns muito se de~
vanece o Sr. Clemente Pereira p1tr não ter ap
provado a sociednde do1S columnas, desappl'ovnçào 
que censurei, e que elle quflr apresentar-vos como 
prova de sua constitucionnlidad"'. 

Q!ltmdo os ministro" . asseverarão ucsta casa 
que ntio havil'io approvado a sociedade dos co
lumnas aventei logo os seus desígnios ; e me 
persuadi de que esta denegação era mais um 
ardil deHses ministros pura jnstitlc11rem seme
lhnntes denegaçõus ás socíeda1las secretas, que 
prctendosRom formar os homens. livres para cun· 
trnbulançar a luflutmcla dos clubs captívos, sendo 
tolerad1111 . e mesmos protegid1111 · á occultos os 
columnas dls.semlnados em todas as províncias do 
lmp,.rlo. . 

E~pt·obrei a esse mlnlsteri1l de haver violado 
as leis brazllolrns, que pPrmittem as nssociaçõ~s 
socrota11 . ind .. pllnllcnt~m~nto da approvação do 
governo, no qual só cabe u;a~odar procelll:'r con
tra 1111 quo pro(essilo principias subversivos do 
OKtado. Cumo ó que a commissiio do con~títuição 
om lugar de com eata done~uçilo accroscentar a 
lista dos crimes mlaolstarine~ a otr. .. r~ce como 
prova dos "ontimentos libl!raPs do Sr. Clumente? · 
E' p11ra mim novo c t&lvez innudito nu mundo 
iutoiro, que o crame demonstre con!ltituciono.lislllo 
no criminoso I 

Com mandantes. de armas e presidentes· dignos 
de elogios e que tem ·sabido gr:tngear o amor 
dos puvo1s l>~vdo. no Sr. Clemente Pereira das 
suspeitas de inimigo da causa brazileira na upí
niào da. commi~;;do. Como os illustr~s membros 
da commissã•J desejilo. ílludir-~e I I O et't'o, se
nhores, é a pactilha da humanidade, na. escollla. 
e conservação de algumas autoridado•s belleme
ritas (R!uito poucas) errou o Sr. Clemente Pe
reira. 

.Antero era considerado inimigo da. constituição,· 
o Sr •. Clemente PHreira ·fundado nos boatos que 
contra elle. cireu\avão, o distinguia. com sua 
amizade ; mas militar brazileiro, odeia a escra
vidão, não .sabe perjurar, posto que uma ou 
outra vez . se deslize do seus deveres ; Antero 
ganha eterna nomeada em Pernambuco por sua 
distincta opposiçào MS columnas, pela sua ina
balavel firmeza. na. ~uatdl\ de nossas instituições, 
e pela sua briosa conducta com as desgraçadas 
victimas que se mandou sacrifiearnesse tribuna! 
de .sangue ; . seu nome sõa nesta cosa cnm elo· 
gios, e lemJ.>r'.l·me de haver avançado que el\~;~ 
se ~ornava credor dos agradecimentos . dos reprc· 

sentantas da nação. Qnnnf;o niio desejaria José 
Clern~<nt.: -retnrJvel·o do comrnando dns arma~; e 
espesirdull·o? Mui! nli.o fadlmento so maltrata. 
um ur:fonÀnl' da c ,•,stitltição que havia gran
gendo a afi' .. içiio geral dos brazilelros. Eis os 
motivos, seulwres, pr:loH quaes Antoro contmuou 
no. com mando das n•·maH pernambucanas. Em 
circumstanciaR pouco di:;similhnntes está o pre· 
~idente ·do Mamubão. 

E _que valem. estes dois fact•'ls assim explicados 
á vtsta da rrnlhare~ de outros conhr:cidos de 
todo o Brazil? Quo vos dirá n cornmissiin Sd 
lbe pr;rguntut'1les, put' que sendo accusa.do Queiroz 
Ctll'l'rHra de prc1tet:;e•· a co)umnn pelo prer~iclente 
do C~ará, segundo Ct)fiRta JO~ ÚOCUIIIHGtOfl juntos 
pel•J deput~u'!' oldto, foí Ul•!ndado para o Ceará 
para se toppor ao ~>eu soc1o o columna Pinto 
M>1doíra, que He di:dn ter alli proclolmado o ab· 
solutismo ? Como explicará a commissüo o clamor 
geral cJ,, Braz i 1 em po•zo contm as autoridades 
cltHnentin·rs? Insistirá na innoccncín de todas 
es•as autoridades pela Í•tlta de queixas, por não 
terem sido aecusarlns pelas camaras e p<>los 
conselhos geraes ·? Estranha maneira de argu
me~otor ; . qual du vó::J igqora. o esta,lo das pro
víncias vergadas debaixo do> jugo !lesses infames 
bachás, cujo~ dc:'latinos, cujos crimes erão todos 
nlio ~ó approvud,s, mrlS eltlgiarlns por esso exe· 
crando ruiubt~río ; Min·•s Geraes, por exemplo, 
ora mais f~udo de uma familia, que provincfa 
do imperío. 

Que resultado pois podião produzir queixas ? 
Maiores S<Jffrimentos c;!()S queixosos, ag~ravação 
de seus males ; suppurlat• em sil911cto ora o 
dictame da . prudencia. Esta verdade . transluz, 
se nos lembrarmos de que· o celebre Lu cio mi· 
nistro da justiça . tinha abolido o consLitucionnl 
dit·r:ito. do petir;ão. mandando processar os qnei
xosos pelo pretextn de mentirem ao throno como 
se essa velha. ot·dennçiio mio· tiv~sse caducado 
hn muito tempo, e como so fosse applicavel a\s 
queixas, e niio restricta aos ~nppllcantes de 
gr •cas e mercõs. Rflndt::rei pois gnu;t\S á com
mir~siio por me baver com os. sous argumftntos 
lembrado .mais este crimo do mmi~tel'io trnns· 
acto, e vem a ser a uboli1;iio tio con!ititucioual 
direito d6 pP.ticiio. .E para qne niio. entre om 
duvida e11ta infrncçiitt, apontarei dous factos da 
maior publici<.ll\de, foi pro.:~ssad" um qucaxoso 
dn bispo desta diocese o Baltt;azar Pinto dos 
R~is 'llle ht~VIIl denunciado ao sovetnll as dela
piduo;ões do cnmm issar1ado1. 

O l:)t•. Oliveirll Alvares é accusado.pe\o hnrrot·oso 
delicto ·de ter crettdn uma comruissão militar em 
Pernambuco; qual fui n marcha do mioisterio 'l 
Nós .todos o sabllmos perfdtamente •. As tropas 
estão nos qunrteis á prim.:irt\ voz, a artilharia é 
levada de noite para os pontos•que se julgavão 
mais. proprios para o ataque, as Jgalerias forão 
extJ\Ustv •mente occupadas P•'r militar .. s tíiu pouco 
brazi\eiru$ que appellidavào cabras , aos que 
não pr1rtencião á facçiiu recolonisndora ; vozes 
insultantes aos de(>\\tados, ousadas voeHerações 
interromperão por momllnltls os augustos tl·abalhos 
dos legisl!J:<loJ'o:S; m;\tufesta coacção peou as 
línguas e extorquia votos, e al~uns. cvnsiderando
se em perigo hmnine11te de vida neste augusto 
recinto ou nii.,· comparecerão ou se retirarão. 

Nem se diga que ao Sr. Clemente. Pereira. não 
póde attribuir tão horrível traição, porque não 
era então ministro da guerra, parece-me que 
assim como se arroga as boas acções de seus 
collegM (íle. alguma cousa boa :fiz.erão) tambem 
pelns mt\s se deve responsabil.izaa·. Além de que 
o . f$t. Clemente Per11ir\\ teve grande parte neste 
nttQntado, e a estg respeito inYtJCO O testemunho 
do Sr. d~putado Feijó. E.ste senhor era então 1° 
secretario, e. para pt·evenir que os militares occu" 
plH~~m excl\!.>~ivnmente as galerias determinou 
aos empregados da casa quo as uão' .abrissem 
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nntll!'l elo fl1la ehagnrln; no din Rllf(llilito vem 
muito cedo o j;\ OR militnrrs ostnvüu lltl~ galt!rius 
o o;~ r:mprrgudos dn ensn rs.;us:·,,.-sn com n nrdcm 
quo lh••:~ deu o ministro dn Ílllpnl·io. g• pnifl in· 
CJIInRtionavel quo uo ~r. Clemento l't:rüiJ•a flO 
deve imputur c·ssn violcucia ú cn.;"nra rins :31's. 
ucputndos. 

E á vista elo fnclo~ laes como Sr1 cst•·anha n 
nc:cnBnr;:1o do trr.idor, qnnndn. o Sr. ClcmenltJ Po· 
réirn privou nm dos rnmns do p•lllt;r le::,:islntiv•' 
do livn: exercício cl.: suns fnncçõeR? Ser{L ulljecto 
de ci!D!;Ura r lar n um c:riminoRo o nome fJ uo a 
lei ela rcspousn!Jilidnc.lo dos miuistros elo ostnr!o 
lho dá? E haverfl ainda quom nn prcser11;;a ele 
provns tnes dnvid(l de: f]llCJ o ::;r. Clemente Pereira 
é um trahtor, o· quo t:omo tal nilu pódo tor ns· 
sento neste aup;u~to recint•1 '! 

A sessão do: lS::W ó encoi'J'arllt sem lei de or· 
çnmento, fncto Llníco na lti:;toria elas monarchins 
reprPsentutivns modernamt<lll•! constituidtLS; c nii•> 
equivale . a declaração do absolutismo iL fnltn 
de. uma lei essencial no nos~o syst•~mn ? Para 
que negnr ao pt.vo e~ta ímpr1rtnnte garantia de 
seus direitos'? N:io se pretendia alfuzcr os bm· 
zilr.iros á pngm· impn:-~l.os sem lr,i, e n sua cli,;
trihuir,;ão St~lrl a. fiX•1r;.ão tias de,-pczns publicas? 
Ontrn talvez fqs~e n c,;pcr,:nr;n •.l11s nosso~ ini· 
migoR, qucroriiio IHovocat· o povo {L jui!ltt rc'si::· 
toncin contl'n o pngumcnto de impnstns, !mngirHn' 
planos rcvolncionarius que pnd!•!!SPIII Cühuno~t:n· 
o emprego da f.,r,_,a, u••l'l'amur cntt\O rios de i11· 
nocr.nto !1nngn11 bJ·nziiPÍI'o o sob r" ns rui nns dns 
libortlnues pnblicns dt::\'lll' o te111 plo tio p •• úer tii•1 
r.leg.t~.t•mwnto rte~cripto pCJI' um dos cumplk,.s do 
Ctr.n11ln Lo Perc:i m 11a:1 suns follms mini~:~tr.rín•Js. 

O motim •los Afogndo~ •·xcitll n mnior nctil'i
untlll 110 OIÍnÍ;torio, pt•l'tfllll O npr:Jii.lrtl'IÍO rcvollt• 
r;iiO rt'JHIUIÍCRilll,. CI'OII·~O COIIllliÍMHilO miJitllr, SUS• 
P•lll!lem•Sil tl!l f!.lll'lllllintl tlus dir·o.itos in.tivid.uiii!S, o 
,Jotlu Ulei!WIIt•l recnmmourln 11 LotlMI oR prr.~u.teutes 

.
11·8·· llllli.O!'OR. prc:c···t\I.II;ÜuR !!111'1\ .. ')llll llllll .~~~~'l'.lltHII:III 
IIOtl RUa~ pi'OI'IIlCII'H o ogn l'tl\'Olllr!ICIIIIII'ln. Qlltl 
tlilf111 out•l cnndn.:ta r.om Oí! nlif!"lutlstn8 .do Crutn I I 
C) pl'l'l!\.liJI!L•J tl.o lll'ai'IÍ ll[l lllOf!\l'tl llllliÍI\IliC•II~O 
IIIIRIIBlnd•> Cl1111 1111 phiiH•R tltl ['J11LO l\JiUl..Íl'L\, 11!\ 
IHIL<II'ldrHlo~,. 011 pnnl•:nlnl'llí4 l•'lll\!r!l 1111 ful11'6l;HI 
COIIKIIIJIIO!lcillll dn lllllll l'flhHUI:it.l 1'1 te~t11 thl rpml 
nppnrt•c•• o flt!!l!lllll!!l'!IHO Pluto !llntldrn ; oiTICinS 
solii'(J ollh:l011 \'Ónt 1111 ::;,•, Clo1neuttt Pm·oit·n; runs 
o hom•un '1"" tlnhn t!Q!IOII\'tdl'itlu L•Hin n .. un •tl:ti· 
Yltlndo cnutl'll. O·t ~··<llci•IRnB tln11 Al'ogndus, •l"l'tlltl 
quando o nllll,(ntl,.mn IJHli'L n cl••clu•·•,l'·~o no Cecm\, 
ní'lo só uiio uiTldtL nos 1111troR prosirlt:nterl, mns 
IHJIIl rospoud.J no dn Ct!nl'lL como quo p111'a si· 
,:;nillcnr-lho .suLt dnsnppt'•Jvur;tio " ciiJsalnlitnl·o. Or:1, 
Aenhurell. quo pt•ovtul rnnis so. prcdsiío par.\ con· 
dcmnnrdes esse tmitlor? 

Ar-ompnnhni·o em todos os seus pnsso;; miuis
tl!rin••S; vcl·o·ht:if! Sllmpro inimigo de nossns 
instituic;Õ•'S, perseguidor· ncerrimo c implncavd 
dos brazi!.,iro~,. e sempre C•liC!Uido nos pés nossas 
leis, nossos direitos •J nossa constituir;:io. Em~ 
quanto c,:so homem figurou no Brazil o sust') 
pela volta do absolutiamo. se havin entranht1do 
em lodos os peitos, o au11Jr á sngraúa pessoa 
elo monarcha principia v., a esfriar, porque esse 
mnlvad•J procurava inculcal·o como o mai» intl)res· 
sado em nossa escravidão. O .monnrcl!a ouve os 
gritos ela indignação geral, an·.eda do governo 
esstls homens detesttldos, o socego se rest:lbelece, 
á fiuctuação dolorosa em que vivíamos succede 
a seguridade e a esperançn cte um futuro nüu 
desastroso, mus lisongeiro. 

E podereis dtrvidar du queniio trnmnviio contrn 
nossns líbcrdadtls «:.sses homens? Sr.riio noc.~ssn
rins mais provas'! N1i0 sobttjüo as· quo venho 
de referir·? 

Não vos deixeis illuelir, senho1·es, com o so· 
phisma de que todos estes factos ninda que cl'i
minosos não provão traição, não indicão decla-

l'adn inimiRnrlo no J3mzil; mi'larnvol sophiAmn! 
Sot'{l Cl'IVr.l que so Clr.rnnnln Pl)rcirn nrio trn
lnn~so Wlllll'tl Jl.ISSI\S instituiçõr.a, St) ai'I'O,ÍilSRil a 
tontos r; t!,, gmves clolictn~:: '? O mrlis dostemirlo, 
o maior l:riminrJRO nii,., pll!'pctm nttt:ntatlns contra 
n Ol'(lr:itl ost .. ,beler:ítla snnrlo n. oer:ulto.; o com es
llr.l'nn•;n dn impunidade; n Josó Clemente hnvia 
comu,dt.r•t' tnnto~ l!.,rroros á vista do todiJ o povo 
brnzilr:iro, na pi'Csonçn da rnpt·esr.ntar;ii() nacional, 
se conlnssn COIII :• continnncão do systomn con,;ti
tncionnl1 So cspnrnssn pnr r.stn nugn~t.a cnmnrn, 
nndo so r·eu11o n fió1· dr~ nnçlio innr:ccssiv!ll á cor
rnp•;:1o, o uão aspirando mais quu n prosperidade 
rln p!lt1'i1l? Quuu1 o fiC!I'tlltilal'l't, stmhor~s? Sim, 
,J.,sti Cl,JrJI(mte nimÍ<lrllt)ntc CI'>J•Iul" figurava o 
Brazil Clll f•)I'I'OS, o deporttlllOS e assassinndos os 
seu R dr:ftmsorcs; eis por quo elle nunca nn·ipiou 
sun criminosa carreira. 

Engcitcmol·u pois, ~cnhorcs, niio nos falta di~ 
reito, c seus crimes sii•> patentos. Nenhuma aR
sornb!étl tem :i·~ixatln do cxr.rccr este direito, 
r:o1Tei n histurin dt) tod(ls os corpos legislativos, e 
vcreis que nem mesmo os .Estntlos· Uni elos fazem 
cxcept;ito rla regm; n cnlllnra tios comrnun:~ tem 
chr·gado no pont•> do rccusnr aRsento no reeleito. 
:l\':1o t•,mais abuso no r,xercicio deste precioso di
reito ; o~ corpos legi>~laLivos siio as autoriclarles 
qn•J men·,.;:; vez•,~ so dr·sli~ii."• rnórmcntc em objectos 
".m que vai o intcru:;so publico ligado com o pa1·
l1culur do sens membros. 

Q11nntn~ as•emblén-1 t~rn :.:busadn no caso em 
quu:H:'IO? Appnrcct> nprmas n convenção nncionnl 
de Frn111;a col:llllt't.tondu excessos 1111 expulsão do 
Hens membros, tlir.imnndo·R•1 a ponto do qne con
>~egui•J a unnnimirludn t:m quni!i tl)clus ns votnt;õcs; 
o pót!o a r.xorb1tur;:i.n dfl nmn nssemhlón .r·ovolu
ciounr·ln. ~crvir d•1 nrgurr,t>nto pnm niio oxer·cermos 
Cnta regalia? A legiJ<Lltnm passaria prnf~S~fiVIl o 
p1·inr:ípio tln ptu·iflr.r11;1io, •Jllr:lnio o Chichono o que 
otlli'OS !'XCI'SR•JS COIIIIliP.lt.eu e !la? 

Nito vrul111 rotH'tJStllltnr a nnr;1io r.sso homem 
rpro M pr .. pHnhsa r·nnhur·lho o. dii'Cílo c]o ropre
Hon tn,;ii11, 'I li" pr·r•J•:ctnvn o. rcstaholecimento do rc
gillllllll :whír.mrv>, o •JIIO prott:lndi:~ laur;m·-nos outra 
Yt!Z n.s 11lg()rnns •lauH~rnvid1lo colonhll. F1:;:uronH1S 
r>m nos~<". iu•ngiiHiçfio o ost11do. do Portugal, nlli 
11 ()>~tUpi dez. o rnnnti~mo o n·b:l~bnridade U.tJCidcm 
o seu ulvt·drio do~ destinos d11 n:u;iio, n hydm 
Jlscnl tem devor·ado a foJ'ltlllll publica c pmticulm·, 
o flaugllo innoco •• t•l tP.m Lingirlo os cndatolHOH, as 
mn::Jn10I'I'Il~ t:Sttl•> ntupitllls do~ amigod do. jnstir;n, 
que intnq,idos ngunrtlnrão os golpes da tyrannio. Oll 
q1w n;i.n pouer1io evadir {L perseguiçiio parn ir•!ITI n. 
longiurptus paizr.s men•lign1' meHquinha snbsistun
CLI, PinL•Jm.o.s um ttio negt·o quaúro o v11rc.mos nello 
n :;orte-·quu uos dcnlinavn. o homem que so quer 
admittir nr.stc augusto. recinto. 

Vnto portantn contm o pnrccer da commissiio. 
Deu n hnrn e ficou 11 discusHiiO ndindn, pedindo 

vnrios Srs. deputn.ios a pnlnvrc. para a sessão 
seguinte. 

O Sn. Prmsxcr,;:.;Tr.; declarou que a orclem do dia 
2 de Junho em a mesma ele lJOje. 

José da Costa Om·valho, prusidcnta.-Joaquim 
Mm·celz.ino de B1·ito, lo tiecretario;--José Joaquim 
Vieim Sozttu, 3o secretario. 
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• . Sessão em ~ de ,Junho 

l'RI~lUDENCIA DO Sn, COS'l'•~ CARV,\LIIO 

Depois das 10 horas far.cndo-so n. chamnc.ln, 
achaa•;io-so pr·eAilntliil 77 Sra. dnpnlndos, fnltun .Jo 
os Srs. l3Hilo, Cunhn 1\{atLoR, Bnptbta Cnr:tano, 
Omcl!as, D~us a Silva o Mnll~'luhs. 

O · Srt. PaESlD~CNTI~ duclat•ou' rdJcrLn n sessão, e 
lida a neta da antcceuenle pelo Sr. Víoira Souto, 
foi npprovada. . . . 

O Sa. Sr;;cnw.c.u,I•J .MMtCt::LLtNO DI~ Bnr·.co mcn
cí_onou uma felicitação d~ ~amara munici pai da 
vrlln dns Al'cas na provrncH~ do S. Paulo.-Fui 
recebida com especial ag1·ado. 

Ou_Lra. · dn . camara da villll da . Campanha na 
provmcra de M1nns.-J!'oi l'Ccebida c"m especial 
agradn. 

Outra da·· cnmarn municipal da chlnrlo de 
S. Puulo.-Foi recebida C11m especial agrado~ 

Mnis nma ropresantaçiio da mesma. cnmara 
. munir:i pai, pedindo t:xplicnçõcs da lei do ln ele · 
Outubro de 1828, qu ... lhe servo de regimento. -
Foi á commiss11o das cnrr.arns mnniciuaoi'l. 

Outra reprcsenta'i•io dos coroneis rln 2a linha 
da provinc1a de S. Paulo, podiudo S•.•ldo irrualno~ 
ria 14 linha. - Foi âs commissões de g7.wrra e 
fazenda ile 7 membros. . · 

Outm do major J.1nquim Antonio de MacAdo 
Tupinambá, qut:ixnndo-se dos miuistros ele a~tado 
José Clnmenttl Pereira e marqtiez de Carnvellas. 
- I•'oi · ó. com missão de constituição. 

O 1\IJ;s~to Sn , S•·:c:nETAnto leu o :lCguinto párecer 
da. commiss{io do instl'llcçiio publicu, 

rc A commissã1J do instnicçiio publica 1.:xaminou 
o pa·cjecto do lP.i . do Sr . . ,Jeputn!lú Foll'roir·n . Fmur,a 

. sobro a~ cseolas e artr.A, o as •rosnlll~õ~s do;; 
Srs. clr.putnrlos li·•llnncln Cavalcanti soba·o a tm· 
ducçiio do Dige:;to •los Estndos·Unidos, o Bttptist:l 
do Olivr.irn. sobro n extincç:io dn junt11 dirodnrin 
da a~nclemilt militar·, o •i J., parecer· quo se impri· 
m1io para onta•nrom nn : onl•lm dos tl'llhnlltos · 
bom · como a ros .. tn•:ii·• tio S1·. d.;putnd·• Ferreira 
d.Ct Mello 140bi'O 011 impr·cssos quo por cnnta da 
fnz~ntln publica 110 impr~mh·cm .na typogr·nphi11 
nnc1unnl parn se•· J'OJnottldO· um exomplnr a catln 
uma das ,bibliothr.cos ·. publicas. · 

11 Pnço ria CIHII•.II'a c.lnH d(,pntn•l()!l, 2$ Jo 1\lr!i•l do 
lS:JU.- Jost' Riúcii'O Soures da Rut:/w.-Anlonio 
JCJ.~tí do A1mll'a(. 11 

Foi nppL·ova.lo, 
Outr·o da .commissiil) do marinha e guo•·rn sobl'tJ 

I! repL·oscntaçt1o do Jamcs Northon, n r·ospoilo da 
pnrLtlba dns prcRas. · 

" Jamcs . Norlhon, chef,J di.J divisão graduado da 
armadn nacionnlo'o impel'ial, representolt . ao go
verno do S. M . Imp•:rial· f.lln 2ll de OnLubro do 
182!>, poclindo •]nu se mandasse o cousclho . su
premo militar cousultn1· sobre o · mo.lo do se divi
dh·em .as presas durante o bloqueitJ do Rio . da 
Prata; poi~ que n natu1·cza e circumstnncias deRte 
bloqueio uiio JlCrmittom que ns leis existentes a 
esse •·espeito sejüo applico.das sem fazer-se injus
tiça, por tenderem ellas n favorecer as guarnições 
de. alguns navios. com manifesto prejuízo de ou· 
tros quf'l de tanto ou mais eüo . merecedores. 

"O dito chefe de divisão graduado, s.mdo de 
opinião que· esta partilha deve sor feitn igut\1: 
mente en h·e todas as guarnições dos nnvios em
pref{ados naquelle serviço; afim de apoiar · a 
J ustrça de sua .pretençüo, ob~erva: -qne podendo- se 
classificar os n:tvios qno furi'io empregados naquclle 
bloqueio nas duas classes dos que dP.mandavüo 
mais de 12 pés d'ngua, e M dos que demnndn,·iio 
menos, aconteceu 11ue quusi todos estes eriitl ruins 
de vela, e portanto incapazes J?ILl'a dar· caça nos 
que . fugiiio á esquadm brazilc1ra ; do que resul· 

. tt\ra não terem podido elles apresnr senão 11s 

cmbarca,;õas, qull oncalhnriio o'das quaes nenhum 
ntil tirrtriin, plli'IJllfJ protl:tll'flndo abrigar-se dt:baixo 
d(ls . but•:i'ÍaH d,, tr:rm oLt da flotilha inimiga foruo 
gm·rdJnt:utn •lr:sta'IIÍMR. depois de renhido combate. 
Ub,,r;rvu tamb~ rn quo •lr:pois da a11iquí llati:io dos 
navitts inirni~us ti•: maít>r f()I'Çn, as omba•·cnções 
hrnziil::iras tlaquella segunda cl.1sse ·. quasi que 
foriio na unica~ que cntral'!io em acr;i'io, e qno 
por serem menns · onxutas 13 tnrem pr:iorcs com
modt•~, Jicnrão por isso as nua'! guarllii;Õcd expostas 
n parlecermn rnaíil fadigas, trabalhos e pr.rigo~, 
o ain•la muito mais do t"mpo ; acontecendo não 
pnucas vezes RP.rem as mnb·n·caçõr.s . ÍllÍifli~ns 
r.Lpr .. r;~tdats pP.los navios brnzileiros da primP.iJ'a 
clas~IJ, emquanto os drt segunda estavii11 empe
nhudr.rs ao cnmbntll; caso lllll qnn na conformidade 
dn!:l leis em vigor, · ostt:s . ncnhnma ptuto podem 
tet· nns presa~. Finalmente observa o dito. chefe 
•le divisão graduado que al~umas dess,ts presas 
já for·ão dividida~ pela maneira indicada, e requer 
Qllt! ~c adopte sem ter alé agora . conrltado ·que 
houvessem reclam:u;T,es c.mtra isso. · 

1c · O conselho finpreino militar, em virtude da 
porta:-in quo a secret'1ria de estnJo dos negocios 
da . marinha lhe expedira em data de 30 d•) Ou· 
tubr11 do anno pa~sa,lo, cvm uffeiLo procedeu . á 
consulta em 2ii do Nov!lmbro do mesmo· nnno, 
pLLrecendo,Jhe ·ser fundada em justiça est:1 pm
tençiio; lembrando ent<iO ao ·governo ·que pela 
P·•rtarin de 17 de Setembt·o de 1826 fõra jâ diri
gida no"J · mesmo conselho. uma representação do 
almirante h>lriio elo Rio d:1 . Prata, :sobre este mesmo 
obj· ~ct·•, qne se r<Jdttzia a motivar qne se1·ia con
veriÍ•)nte que a di~posiç:"in do art. [lo do nlval'fL 
de 7 de D~zerubro de 17!JG, e do art. 3° do alvará 
de !J de Mnio de 1707, que reguh1o n divisão 
das pr•:sa;~, fos8em rigrtrosnmente observadas nas 
J>l'esus Crtitns e111 combates, guanlando-sea mesma. 
divisão alli ordenada ; entrando porém a3 tripo
lnt,,ÕilS dos navioH cujos commnndantes fossem 
C•lnt<Jmplados por ostarum íL vistn, .ou em distancia 
dtl onvia·om o tiro de canhão :-c que uns presas 
ftJitnfl om navi.ts de cummcrcio o seu pr .. ducto 
em .massa f•1S·e dividido por todos os navios do~. es
qnatlm quo Clllivos::om em serviço nctivo, excluindo 
pol' iAso M ombtu·cn,;õcs que se achassem dentro 
do um porto em fabrico, ainda quA estivessem 
ít vista . . SolH'o isto '' conselho consultou em .4 de 
Ago,;to d•ú:lnranlio quo julgava conveniente serem 
O!!tt~tl p11pHi; nim••tLidofl · •~ assem bléa geral le::;is
l·•tivn, puitl qw1 ú. ella competi11 alterar e derognr 
u~ l.,is oxi .• tunlt~iJ. Por cujo motivo o ministro da 
marinha os fer. subir n ost>L augusta cnmara c .• ber
tos com o offido <k 10 d<l i\'ItLIO do anno coa·rcnte. 

11 A commissão de marinha e guerra, depois 
-<W · oxnmin.tr· o con.t..<:.ú.J.o_ uest•IS p~çns ofticiae.s. •. e.~. 
tio conf1•untn• a !JI'etençãc dn chefe g'I'R1luado da 
nrmarJa nacionnl o imperial Jame,; N<~rthon .com 
os nh·nl'lís de 7 de Dezembro de li9G e 9 de Maio 
do 171.lü, qüe reguh\o o modo de dividir as presas, 
reconhece qulj na verdade são oppostos á razão 
o ú. justiça, não sómente quanto a disposição que 
JUilll..ltl .dividil·ns sómente pela gunrniç<'io ou guar
nições· npresadoras, excluindo . de participar dessas 
presa~ todos os mais n11vios . da esquadra em 
actividado: - como tambem quanto âs qMtas 
·que por esses alvarás ficão pertencendo aos diffe
rentss individuas ela osquada·a; pois é absurdo, 
nem razão baque justifi!Jue mandar-se contemplar 
o comninntlante em chefe com a oitava parte das 
presas; e que mui diminuta_ seja a q~ota dos indi
víduos que ·em tnes serv1ços ma101' trabalho 
tolm e de oruinnrío correm mniores riscos. 

n A commíssão de mnrinha e guerm reconhece 
a justiçn d11 p1·etenç•io do ch~fe de esquadra gra
cluutlu Jnmes ))1orthon, o tambom n· noces>~idade 
du so doroga•·om nqncllas leis, fazendo-se quanto 
antotl nllvn l~gir~lncão dicta<ln poln raziio para 
estabelecer Qutra · ordem da divisi\o das prusaa. 
'.L'od!lvia 11 con1missiio ó do p!Lrocor: 
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<< Q11e n'ão tem agora lugar a p1·ctnnção do 

quo · se trata , por Hl'l' cnntrn as Joií-1; porqttrl 
ainda qu•111d(l se promulguem novus leis a t•sse 
respeit~>, ni'io po~de .. do t••rcm ellns t•l!eito retroo· 
cth•o, ficiio vig•·ntf•s aqnf.Jles nlvnrá!ol pn1·n as presos 
feitos no hloqneio do Rio da Prata durante a 
guo1 r\ pa~sada. 

cc Paço dn cnmarn dos deputado~, em 2 ele 1\laio 
de 18:30.- J. J. V. Souto.-J. M. Pinto Peixoto,)> 

Fieon adiado por 1:10 pedir a palavra sobre a sua 
ma teria. 

Um l'lliJUilrimcnto do Sr. dcoutado Maia npre
sentand•> al~umn,; dnvirlns parà serem remP.tticlas 
á cnnslfloraçiin dr\. commil'lslio re;pec!iva, sobre a 
intl'!lligttncin da lei de 18 de Setemhro dP. 1828. 

cc R,,qneiro quo sa r~om.,ttiio ú . conRidf'ra.;iin da 
commi~;são de justiça civíl as R~gnintel'l duvidas 
quo ti'Jm occorrido no desemprmho ela lei de 18 dr 
SP.tembro ·de 1828, para propór os pr••j"ctos d., 
lei ou resoluç:lo que jnlg:•r nece~;~sanos. 

cc 1. a Se ns rnngistrndos pnra s1•rem m·•triculndos 
1111 f6rm11 olo § 3• rio art. 4• precisão esta•· ern 
pnsse aciUnl do lugar; nu se podem matriculat'·Re 
os que já. tiveram servido!, ain,l!l que no prrsente 
cstejiio) desempregados ; ll os que tivt'l'em c .. rta 
para irem servir em qunlquf'r lugar fóra da córte. 

11 2.a· Se a nnllidade manil'esta ou injustiça 
notaria ele que trata o art. 6•, deve ser reconh11• 
cida pela livre intelligcncia e opinião do tribunal, 
ou se algum!ls regras se devem seguir para a 
determinar. 

c< 3.• Se o procuri!-dor para interpôr n revistn 
(art. 8• ), necessita de ser munido de procumção 
bastnnto ou especial para esse acto ; ou se bno.ta 
tsr tido procuração ua causa, posto que restrictn 
i!s instancir;s finda.s .• 

cc 4.• Se o escl'iviio (do art •. 8•) recns~tr tomar o 
termo de que meio ha de usar a porte para sus
tentar o seu direito, e pa1·a que lhe uão prejudique 
o lapso de tempo. 

c1 5.• Se os dez dias (art. !)o) cor•·em impreteri
velmente nestes casos :-1°, quando a parte .ou 
seu procurado•· não foi .presente á publicação da 
sentença ; 2o, q11D.ndo a p~rte morre antes de fin· 
darem sem ter interposto o recurso, nem tet• con· 
sentido n·1 s~utença. 

I( Se .devem attender·se estas circumstancius, 
qual s.erá o meio e modo. 

cc Que tempo se concederá aos hPrdeiros para 
rr.correr, · como c perante quem se hão de liabi· 
lítar. 

cc Se tem lugar a restituição a favor dos menores, 
outras pessoas misernveis e legitimamente impe
dido~; como e a. quem a hão de implorar. 

c1 6.• Se a intimação (do art. !)o ) deve ser feita á 
·-·parte pes,;oa I meu te;=l:Hr.tstnn't·iliZllT'S'IJ'I·HH;i+u pro~ 

curador. Se bastando fazer-se n" procuraclur, será 
snfficiente o que tiver a procuração com resen'a 
da nova cit·1çiio. 

cc 7.a Se faJl,,cendo a parte ou. seu procurador, 
no caso d,, bastar a intimac;rio dt>ste, antPs de 
arrazoa•· (art. 107J deveráõ habilitar. se os herdeiros 
na \)l'Ímeim hypothese, OU Citar·Se ll!lVamente a 
parte na 2a. 

c1 O m•1smo quando sobrevier outro legitimo e 
irremedinvel impedimento. 

cc 8. a So depois de interposta a revista endoidecer,· 
fór preso, ou morrer o procurador quando já se 
tiver arrazoado, e a parte morar em diversa provin· 
cia, correrá o praso prescripto para a apreseutação, 
emquanto esse impedimento llie não fór constante. 

cc 9.• Se a parte contraria não tiver procurador, 
ou não for sufficiente e morar em outra província, 
por quem he. de ser mandada fazer a intimaçiio; 
e se o temponecessario para e,;ta se f11zer deverá 
correr cnm pr~>juizo do prnso ela apresentação. 

cc 10 •. Se o qll•l foi rovcl, níiu tendo jámais 
npparo;cldo em ju!~o <loVl'l'l\ 11cr intimado. 

cc 11 •. So no R C !lHOS de revhot.u de sentenças 
crimlnaod om q11e ni\o l1ouvorn parto accL&sadora 

1leverá íntimar.so o promotor da justiça e incum· 
bir1\ a csto o · nrrnzoar. 

cc 12. ::;~ nos outros em que tiver interesRe a 
corôa o fazPnda nac!o.nal deva ser intimado o 
procurador da cnrõn, soborania e fazenda nacio
nal, tenha ou não sido parte, ou pelo menos 
ouvido antes da dHcisão rio tribunal. 

c1 Se devendo ser intimado será precisa licença 
e· a quem se h a . dê pedir. 

11 Se df.lvendo ~6 Her ouvido, por despacho ou 
ordem do quem ha de ro1sp•mder ou officinr. 

cc 13. Se cxca.lo11do qualquer das parta~ os 15 
dias concedidos para arrazoarem devllrá por isso 
lldx,•r de se conhflcer da . revista interposta e 
apro~entada em tempo. 

11 .14. Se os autne quando se fizerem conclusos 
no rdntnr (art. 12) deveráCi ir sellados. 

c1 Sa faltando o sello, tanto do processado antes 
da apre~entnçiio como depois de .asta•·em os autos 
no t•·ibun••l deverá o JUiz por de~pacho seu • 

.. mandar sntisfazel·o .antes de ·pó•·· lhe-o. visto-, 
ou deverá proR.-guir-se. 

c1 15. Se o juiz rdatOL' achando a falta de alguma 
citação ou procuração poderá mandar supprir 
estas faltas antes . do-visto-, e bastará despacho 
seu ou ~•!rá preciso· o do tribunal. 

cc 16. Se a decisão do tribunal· sobre a con
cessão ou negação de revista pôde ou não ser 
embargada, po1s que a lP.i é omissa (arts. 13 
e 1·17;, como se admittiráõ e .decidirâõ os em· 
bargos. 

cc Se forem admittidos os embargos, poderáõ 
usar delles as partes a respeito aas decisões 
negativas até agora proferidas. 

cc 17. Por quem. e por q~e regimento se devem 
conta•· as cu~t,ls. · 

1c 18. Se no caso do art. 18 deveráõ intimar·se 
as partes e. seg11irem·se os mais procedimentos 
na fórmn do art. So e seguinte~. 

u Se devendo h11ver ·a intimação, será feita 
sómente á parte vencedora ou tambem á ven
cilla, que, não recorrendo, esteve pela ·sentença. 

cc 19. Se o tribunal, nn cumprimento do art. 20, 
póde conhecer c proceder sem queixa do offen· 
dido ou .do proc11rador da _ corôa, attenta a letra 
do art. 22. 

<I 20. Se o juiz instructor do processo criminal 
póde c deve sem requerimento do otrendido ou. do 
procur11dor da corôa procurar mais documentos 
além dos produzidos· e apresentados por elles. 

a 21. Se o queixoso (art. 25) deverá sujeitar-se 
ao libello feito pelo promotor ou o poderá addir 
se lhe convier, como e em que prazo. 

c1 22. Se nas sentenças crimes de condemnação 
ou absolvi'{ão deverá promover-se a sua execução_ 
por"'liôi'[aria · do presidente, na forma do § 9° 
do art. 4o, e se para· pas~ar·se essa portaria é 
preciso requ1•rimen to. de quem interessa ou •I e verá 
declarar na sentença que elle se passe, ou aliás 
qual. o titulo para a execução. 

11 23. Se o réo absoluto póde requerer no pre· 
sideute purtaria para levantar a fiança pecuniaria 
que tiver prestado. 

cc 24. Se qualquer parte no cível ou no crime 
tiv.er suspeição que oppõr a {JUalquer juiz e este 
a não reconheça, terá meio· para a deduzir e 
fazer julgar; qual será.-:- Mai11. >> 

Foi a!)pi'Ovado, e se mandou á commissão de 
justiça civil. 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão do parecer da com· 
missão de poderes sobre a admissão dos Srs. de
putndus eleitos José Olemeute Pereira e Joaquim 
dA Oliveira Alva•·es, pedindo a palavra, disse 

o Sr. Llno Coutinho: -E' este um da
quelles casos orn quo ó livro votªr ~pgun4o a 
c"nscloncla do cada um, e di!JPOD&ando quae8quer 
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arg11mentos e sophismns que pareção eseurecer 
o cl1uão da VPrdaJf,, E Cflm eff.,itl) do que tra
tamos nós ? Tt·atamns.::-da admis~i'io 011 rejaiçi'io 
ele dois hnmens, sobre quem tem recahido o odio 
publico? En com ellds niio gastaria o tempo, 
mas como elics tem .encontrado defensore,;, devo 
refutar o que tem apparccido em sua def~oza. 
Quando li o par~cer da commissiio a favor destes 
dois ex·minist,·o~, não pude deixar ele usar das 
expressões do orador romano contra· V erres ; 
hoje eu lamento que algun:> senhores sigiio o es
crupulo d.n .Sr. CI'Uz Fen·cira que em tu1lo é 
original. D .. struir toda a dcfeza do ex-ministro 
da guerra, ma~ conclui•· que elle f•lSSfl ab.;olvido, 
parecia cousa propria .do tit'. Cruz Ferreira; mas 
a commissüo hoje faz o mesmo. 

Deixemos de parte aos illustres membros da 
commissão; a quem muito respeit•), occupar·me
hei de mostrar que os s,·s. Clemente Pereira e Oli· 
veir:'l Alvares são indignos de representar um 
povo livre, eu eutro na que.;tão. A d~feza do 
Sr. Clemente Pereira, divide-se em duas partes 
- que~tfio de direito e questão de facto. - Trata
se senhores, na 1• . pa1 te de mostrar que a ca
mara não póJe excluir a algum de SPUS membros; 
e na 2• que são fal:;as as accusaçõe:; que se lhe 
tõm ftlito. 

Tratando da 1• questão diz que a constituição 
só marca quatro qualiJaJcs para se podtlr ser 
nomeado deputado, e que a ca111ara não lhe póde 
addicionar urna quinta: que não e~>tando ellil no 
caso da con;;tituição, deve tomar a8sent.l. E.;te 
argumento de nada vale. H;l c •.• usas que é ncces
sario introduzir-se na lei, porque o le:::islador 
a deduz á primeira vista. Diz. a constituição que 
um E:st;·angeir•l nãn póde ser deputado .. E. por 
que? Porque póde puxar. para o seu paiz. Ot•a, 
se um est•·augt:it•o não p-!lde ser deputado , por 
que talvez m••is se intr.resse pela sua patria, 
podel-o-ha ser querr já der:larou por factos que 
não se interessava pelo Brazil? Eu creio que 
isto não padece duvida. 

Tem-se aqui dito que npprovando-se o pat·ecer 
ganhamos força moral: ·pelo contrario nós admit
tindo este homem perdemos essa foJrça: mnral que 
temos ganh•> ; e não o admittmdo ganharemos 
alguma : nós não temos um exemplo passaolu · h a 
pouco?. Por que é qu11 se ganh .. u unH\ especie de 
for~a moral no Brazil? Não foi pela accusação 
do ex-ministro d•l guerra, ainda que ella não 
passou? Como pois admittindo entre nós a homens 
reprobos, ganharemos força moral ? Pelo contrario 
vamos perd~r a. pouca que t~rnos. Até hontem, 
Sr. presidente, ouvi fallar-se. aqui. em. perdli.o. E' 
necessario que se saiba que esta . camara não 
perdóa,...e-tla'''llã~-faz ·mais qne ver se·. taes.;indi
viduos sfio ou uiio1 dignos de sentarem-se no seu 
recinto, e não póde perdoar. Mas disse-,e, do 
sua admissão nao resulta nenhum mal ao B···•Zil. 
Ora, é pruciso estar-se com. os olho:~ . tapados 
para não ver-se os males que <Je segne01. Se nós 
deixamos entrar este . horr,fJm para· d~ntro de:1te 
recinto, temos a dissolução da camara. Demais, 
assentado aqui o Sr. Clemente Pereira não podo:~rá 
entrar no outro dia para o ministerio ? Póde, e 
com toda a razão, porque a camara dos depu
tados o absolveu, e mostra ao mundo inteil·o que 
o que. se dizia deste homem era tudo calumnia. 
PezAmos bem os gravíssimos males que se seguem 
ao Brazil st1 admittirmos este hum~m em nosso 
seio. 

Disse-se aqui .ttlmbem « desgraçados de nós se 
formos com n sy.;tema das apuraçõ~s, »Sr. pre
sidente, por não se terem feito apurações boas, 
é que têm havido estas e outt·a::.. A constituição 
não qullr que o:.dnimigo~ d·1 nação a representem ; 
e nós dev.emos quer .. r que elles se assentfllll aqui 
para que ponbão fóra os deputados liberaes 1 
E alguem pode1·á duvidar que o ministerio mandou 
fazer as eleições a 1!8U JDOdo ? . Immensas recom· 

TOMO 1 

mondações fol'iiO d11qui para a minha província ; 
o supponharnos que nfi11al triumphava o plano do 
min rsterio e que SH faziii.o a:i Hldç3es á sua von
tade : est••s h•JIIIeiHI consentirião asseutar.se aqui. 
algum deputado liberal dos que elles. chamão 
exaltados ? Não de corto, porque havião de querer 
auo todos fos.:~eC'l ·do . seu pal'tido ; ora, se isto 
havia de acontecer, se aí! eleições fos~em minis
teriaes, porque hoje 1•sta cama;·a composta de 
liberaes não pórle expulsar a P.St~s homens in
dignos de sentarem-se aqui? Mas não so quer 
apurações. 

Ora, ~r. presideute, não h a irmandade ne
nhuma de ca1·olas que para admittir um membro 
seu, não· examine sa elle é capaz de o ser, c se 
ist•J acont~ce nessas irmandade:! pequ~nas dA 
sant.-.s, como nfío ha de ser aqui entre nós ? 
Deixaremos entrar n torto é Cl elireitn servis, abso. 
lutistas, homens indignos e perv.,rsos? Quando 
esta c amara esti VP.r cheia de servis e deittlrem
me fóra ddln, gemerei e irei procurar uma n11ção 
onde .haja libllrdade ; mas emquautn aqui estive
rem homens liberaAs, ni\o devem entrar. os servis 
condjuvadores do absolutismo. 

Trouxe-se no primeiro dia o argumento de que, 
se csttl homem. fór excluído as pessoas que ap· 
provarem a sua admissão, fic,lráõ .............. . 
Ora, Sr. pl·esident•J, é quP.rer ir muito avante, o 
dizer que o partido que apprnva n admissão 
desses· homens s!lja .t,xduido I M>ls supponhamos· 

· qúe as•im ·aconteça, que culpa tenho eu que estes 
senhores. votem mal, q11e me embaraça que estes 
senhores vutdm como quizerem? Por isso devo 
mudilr de parecer só para que niio·h·1ja desp•·ezo 
ne~sdS senhure<~ que vuturem pela a:.lmissão '! Niio, 
Sr. presidentll, .cada um faz por ser boJm cavai. 
leiro, como lá dizem. cada um approva aquillo 
que julga ser jasto; Os ·senhor!ls que votarem a 
favor de s~melhantes homens têm mo~ivos para 
a~sim votarem, e eu com os outros mens .com. 
panhei1·os quo votarmos contra isto temos os 
nossos mottvos, cada um faz o que entende, e 
não vamos apadrinhar uus Clllll os outros. 

Disse-se aqui sobre a passagem da resposta á 
falia dol tbrono, em que· se agradecia a destituição 
de semelhante ministerio. N•io se poderia dizer 
que um partid•J nessa commiss;io. metteu isso de 
proposito, e antecipudnmenttl para obrigar a ca. 
mara a votar ao depois contra a admisstio de~se:> 
homens 1 Eu então • ml:l levantei e disse a V .. Ex. 
que chamasse á ordem a esse Sr. deputado, por 
que isso era olfensivo até á camara, e pergunto 
eu ao. illustre deputado que as8im disse, não fi. 
caria mL1ito escandalisado se aqui se disses,;e 
que 11 illn:~tre d~putado 11ppruvava o procedimento 
do Sr: Clemen:te-.·:·Peretra;--por que é muito...seu 
amiC.o '?. Pode-se tambem dizer isto, por conse
guirfte nada de at.\carmos a boa fé das com missões 
desta camara, por que então tufl,> serão partidos, 
tudo amizades, tuJo inimiz 1des, e desgraçados 
de nós so como•ça u h<&ve1· isso, porque então 
não faremos cousa alguma. 

Aqui niio hll odio, não ha cousas p1·emeditadas, 
não ha . mais do qllll o mod•> de pensai' e a 
razão de cada um; portanto deixemo-nos de 
semelhantes invectivas, mas mostrarei sempre ao 
illustre dt>putado que a camara niio pude deixar 
de eahir em uma cont.·adic<;iio tendo levado o 
voto de graça ao throno pela demisslio do sem o· 
lhante mmisterio Oitl <lllix:ar enLrar aq11i e.;tes 
homens, a aqui póJe Vlller o que disso um illnstre 
deputado me.nb,·o Jo govt~t•no, que existe entre 
nós, senh•lrrls, Vtlj1i•> betn . como appruvão este 
topico á falia . do tlll'<lnJ, p.1ra a•> depois esta 
camara niioJ vir a cllhir em contL'o\dicçü:o.. Di~se 
um perioJico que esse 11lustre dtlputalo pNphe· 
ti:~ava, e é u:na vet·d 1de, p·lrqLle darmos v•>to 
de grar,;as ao throuo p~la dem1ssii,, de8se mi
nistro e· dt!pois admittil-o dentro desta ca3a, é 
cahirmos em contradi.cção. 

-::18 
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Dopois, S1'. presirlente, enb•nnrlo nn conrlucta. 

pnrticnlnr 011 ministorial do ~r . . Cloment;t P P. rP-im, 
irei refutar n sua defor.a o JUnt.nmcnLr: refutando 
o qu e · disser:lo os i Ilustres deputr1dos . quo o 
dofe111hiriio, pois fJUil rP.pf:t íriin n meRmn cousa. 

Dí~so·so qne n 8r. Clemente Pat•drn nii.u so 
oppoz· á in,.,trncç1i0 publica : do certo quo elle 
ntio passou nenhum deereto . dizendo que o povo 
brazilcit·o fos~o . estupirlo, mas oppnz'se á insti
tuíçi'io desrlns cadeiras que se pcdíriio, e depois 
mandou que estas •;ndr.irns (com o pretexto do 
que ní'io havilio mesLreR cnpnzeH) f•.tSscm com o 
metbodo nntigo, quando a lei mnnrln quo sejão 
pelo methodo . mod~rno, e para fie provar que ellc 
oppoz-se :í. ínstrucçiio ;mhlir:a temos nm exemplo 
bem saliento, e é que aqui SIJ ·quiz formnr uma 
sociedade medica: e ha nada mais utíl pura a 
saude dos povos? Niio de certo, poré,n . o quo 
fez o Sr. Ulemente Pe~·eíra? N1i.o quiz approvar 
esta sociedade; rlemot·ou·~e ató qurl •·ste novo 
mínisterio estabeleceu essa util socio1dnde, e isto 
ó querer que ci povo tenhn saudll e ínstrucçiio 
pUblica? N:io, pelo cont1';1rio tnachinou contra ·a 
in~truc•;rio t>nblica. . · 

Disse-se aqui qUIJ elle não cont·cton a libcrdnda 
d11. imprensa, qttercria o illustro deputado que 
ellc pnssnRse · um decreto que nfio se escreve~se 
no Braztl? . Não tP.mO:i . nós exP.mploil de quP.rer-se 
privar . a líberr.Jade de escrever, principalmente 
nos rednctores ltberaes? Temos, Sr. presidente. 
O que vimos nós do t~Jmpo desse ministerio? 
Vemos immensos . assassinato;; nas provinci:\s; 
vemos o redactor .da Gazeta Pcwahybana assas
sinado por um major, c pOl' que? J:>ur que· tinha 
escripto uma lingtwgcm liberal. O que YP.mos 
nós nesta cõrte? Vemos . que um rednctor liberal 
mer..bro de3ta casa, sahindo dn rept·esentaç;io 
nacional · foi eshordoa..to, . a.chando.-se . (com Gne 
vergonha o digo I) um p•·ego d~ntro do seu 
chapeu no. Iuga1• do. fonte . para o matar, e o que 
é que se fez? Proc13de11-Se .á devas~a? N:io, 
Sr. presidente; nós sabemos quetn fez seme· 
lhante causa, e o Sr. Clementn .Pereira niio e~tá 
fóra disto_ ·Vemos mais o · juiz de direit•l 'da 
Bahia, saltinclo . do sngraclo lugar !le juiz e ir ser 
assasgina:lo por um mn)vado ·:;!entro da sua 
Jll'•lpria casa, e juntamente sua fi)hn de idade 
de 18 annos, .e igualmente o seu ·filho. Temos 
sabido de muitas traíçije;; feitas .aos eleíturés 
libernes, c os escriptores s;;rvis soffrêrão. algumas 
destas cousns? Nã.•), Sr. pr~si dente, continuáriio 
a o~crever mui livremente; e diz-se .aqui qne elle 
niio se oppoz á liberd:•de de imprensa, i;;so não 
será oppór-se nos escriptores · libera•:S? E' cer
to. mente, não foi este mest~!JL.lJOmem, que _§Emdo 
intendente da polícia . drm cinco . mil e t!fTI'tlrS 
pesos dos cofrr.s ou rendimentos da policia para 
coadjuvar a Ga::eta do B•·a::il? Foi, Sr. presi
dente, c ~ó por este facto . este homem se tem 
tornado objr.cto da execração de todo o honrado 
brazíleiro. 1\:Ias emfim a linguagem hoje tem 
mudado, os francezes introduzirão em Portugal a 
palavra proteger em lugar de roubar. 

Disse-se que elle deixou . ficar presidentes e 
governadores de armas constituciouaes, guaes são 
os presidentes constitncionaes qne elle ·deixou 
ficar nas proyincias que !JOdiiio ir.fluir na sorte 
do Brnzil '? Apenas eu não Sé i se ·posso contar 
um, que é o d., S. Paulo, e o quo fez elle a e.<se 
presir.lentc 'l . Premiou-o como r~z a outros presi
dentes indignos? N<1o, Sr . . presidente. Outro 
tambem . que elle diz que deixou fi.car no. presi· 
denci;l é o Sr. Galvão qne jâ foi membro desta 
casa; premiou·o com alguma cousa? Não; e 
esse;; outros que . trabalhat·ãu contra o Brazil, 
não tiverão . grnndes honras, commendas etc-? 
Tiverão sim ; logo de~te s.;u mesmo comporta
mento se mostra o mão gosto · que elle . tinha 
destes dous .presidentes quo oito coilcordaviio com 
elle no seu plano; Fallou•so aqui do presidente 

do Cenrft, qull olle o deixou na proaidoncia : é. 
acto sabido que . esse homem nã., é muitof 
o.mígo da constitui çiio, e é quem o fez deputado 
polos collegioo'l do. ilha Grande, tanto que · Kendo 
norr~~:ado govcrnudor para a província da Bn. hía, 
nliu sA manrlou este homem, mand.m·se outro 
par" O'lte lugar ll ei!B f,,i para a Ilha Grande 
promover vot,s a favor do . Sr.· Clemente Pereira 
para ser deputado. D.nnai~, o que apresento- o 
Sr_ Clemente .Pereira ? Apresenta cartas deste 
homem diznnd~_: •r. Eu sustento a constituição 
porque V • . Ex: . assim o qudr e S. M . . o Impe
rador.» Oh 1 que ·liberaliio I li Elle é cr.nstitucionnl 
cm11uanto o tníni.~tro assim o quer. Demais; ello 
mandou dizer que o absolutismo estava appa
recendo naquella província e depois diz que elle 
tinha sido illudido e qua tal cousa não havia, e é 
esta o grande constitucional que olle diz que 
·conservou 'l Mns supponhamos . ue · ê constitu· 
cional; .não mandou logo o Sr. Clemente PP.reíra 
para aquella província um bom contrapezo, o 
Sr. general Qut:iroz C11rreira (como aqui se chamou 
denu·o destll CltSa), homem que se dizia ser .um 
d•JS colunmas de . Pernambuco '1 E como é que o 
Sr. Clemente · Pereira mandou para o Ceará, como 
governtldor ou commandante das armas a um 
homem como este, quando disse·se que al!i jâ 
tinha appnrecído o absoJutísmo ? Mas <liz o Br. 
Cl~ menttl . Pereira, é tão . liberal que se oppoz ás 
comm.bsões militares no C~arâ? Se fosse assim 
bom seria. · 

Para Pernambuc()lo elle concordou e approvou 
lis C•)mmissõe$ : e por que ? l:'or que dizia que _a 
revoluçiio era de liberaes para republica, e nao 
quíz para o Cearâ. por qne foi de constítucionaes 
P"ra· o ·absolutismo. Demais, quando o Sr. Cle
mento Pereira seja muito .constitucional, não 
querendo commissões mílitarP.s para o . Cearã, 
não póda passar por perjuro? Pois elle sabendo 
que .IJ um crime muito anti-constitucionul a 
ct·eação do commissões militares, como é que o 
auno passado n~sta casa ~u~tentou as commissões 
militares para .Pernambuco e disse que o ministro 
da guerra tinha todo o direito, que a constituição 
permittia, e o senatus populus concedia 'l Então 
ê · e!le um perjuro porque votou coutra a sua 
con11ciencía ; não quer commissões militares, e 
as sustentou o anno passado para apadrinhar o seu 
collega. 

Emftm, ·Sr. presidente, muitos éousas se têm 
dito, e eu não quero tomar mais tempo . a esta 
au;:usta camara; os i!luRtres deputados que 
tóm falindo contra .o Sr. Clemente Pereira têm 
dito muito . . 

Disse-se aqui nesta casa . que amaldiçoados 
. todos os eleitores que. vobrão no Sr. 

Clemente Pereira para deputado, e se eu acabar 
o meu discurso . dizendo que o povo brazileiro 
ha 'de .amaldiçoar .a todos os que admiltírem 
nesta casa semelhante . homem ? Um illustre de· 
putado amaldiçoou os eleitores por terem votado 
neste homem, isto é igual. 

Passemos agora, Sr. p1·esiJente, ao Sr. Joaquim 
de Oliyeira Alvares, para que não fique em si
lencio. En creio que os senhores não podam 
negar que elle foi um tyranno contra as liber!lades 
pnblicns, esta camara · se pronunciou decidida
menti\ contra elle, e mostrou que este homem 
era inímtgo da cnnstituição jurada ; e por este 

. simples facto o Sr. Oliveira Alvares niio póde 
jâm >tis eutrm· nesta casa, além de quo as ma· 
chinnções que elle fez são mui grandes ; nomeou 
commandante de armas para a cidade da B.tlhía 
a um homem intmigo declarado Jo Brnzil. porque 
todos us portuguezes mesmo diziào que Çoll,tO 
era um mão· homem, · qufl dizia que a conlltit!lição 
eru a sua espada, mas .infehzme11te elle não era 
valentão. 

Na Bahia, dous milit~res honrados que hou· 
verllo · !o rito d~mittjt_ioa . e reformados por ·está' 
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ministro, e fol'iio nomeados outros que eriio ab· 
!!Qlqtistas ; invoco por testemunha · a um illnstre 
deputado, que ern então juiz do fóra do Santo 
Amaro, de '1ue ol!es I!Ktavãr) promptos p111'a toda 
a mudança quo Sua Ma~estade quizesse fazer na 
eonstituit;iió, e mHsmo destruil-a. Ora, sb o hor· 
roroso attentado de metter o nomJ do S. M. o 
Imp'=lraolor ern uma lista títo infame, só por isso, 
digo, . elles · tõm um . erime de h!sa -magestnde. 
Depois, Sr. presidente, olhamos para •> que houve 
qu11ndo nesta casa se fez a sua accusação, isto 
nilo preciaa ex.plieaçiio . porque é sal> ido por todos; 
por consequencia . o . Sr. Alvares é réo de lesa
uaçiio, é traidor, violou a constituição do . im· 
perio e está nas mesmas circumstancias ·que o 
seu digno collega Clemente Pereira, e nem um 
nem outro póde tomar assento nesta casa, se é 
que queremos . conservar a honra da nação bra· 
zileira. · ·· . · 

Voto portanto contra a admissão destes dous 
senhores. 

O Sr. FcJ,jó :-Sr •. presidente, nada me t\ 
tão glorioso hoje, seja qual fór . a opinião · dos 
que· me ouvirem, do que defender a um homem · 
que é desgraçado, e dtrei hmbem, qu.~ milllm~vel 
e a s.orte humana quando . tem de í>er julgada 
pel•l sorte do mesmo homem .; entrnrei na matería. 

Primeiramente direi, Sr. presidente, que as ins· 
trucções naquelle paragrapho que . exig~ no depu· 
tado, saber, virtuda, patriotismo e !liit1 ter a menor 
ou mais leve sombra de su.~peHa, nãr> pódo ser 
lei, e se fosse . era .· injustissima, porque · se OP· 
punhn ã constituição do irnperi9.. .A cvnstitúiçã& 
definia os direitos que tem o cidadão, e todo. o 
individuo que tem estas condições exigidas pela 
constituição e•tã habil . a ser deputado, o qual
quer . lei que exigir mai!l c(mJições Jo que aquellas 
que marca a constituição é uma lei . injusta, 
quanto .mais exige .que .niio ttmha a maiil leve 
sombra ele suspeita á causa. Eu creio que não 
ba paiz nen!lum no . mundo, por mais barbaro 
que seja, . que condemne um hcrmem só . por leves · 
sombrns de suspaitas,. esta lei seria mesmo inexe· 
quivel, porque nii!J póde haver um homem com 
vjrtude, l:laber, palriotismo e que não tenha leves 
soq~l)ras de suspeita' porque . se um tem saber 
fal~a·lhll a virtu•te, se tem virtude. falta· lhe o 
patri()tismo, se tem tudo isto póde ter sombras 
de !luspeitas, e se · aca~o isto fosse lei. ~ão. se 
poderia põr em exer.ur;ao, porque era InJusta ; 
mas . diz-se. u as leis não devem conter recom· 
mendações, devem só contP.r .preceitos. » E' por 
isso mesmo que nós e:;tamos todos os dias a 
revogar leis, pot· serem barbaras; Temoos um 
exemplo, ha uma lei Que <>briga a que os eleitores 
as:üstãn c\ missa do E:~pirito 8anto ; quero sabe~ 
os eleitores podem deixar . de as;listir ·a essa 
missa, •ou não · podem ? Podem, e eis-aqui está 
esta dispoaiçiio . que é muito injusta, porque os 
eleitores podem niio ser catholico~ e· d<:~ixarem 
de assistir á missa. Sendo pois assim, não resta 
mais a dizer senão. que . todo o homem qu11 fór 
inimigo do Brazil, dave doixa~ de ser deputado, 
mas não se deve julgar por leves sombras de 
suspeitas. 

Resta agora saber se o sr·. Clernentn Pereira 
está neste caso. Apontarão-se alguns fa~tos e a 
commissão le1nbrou-se de alguns, mas eu direi, 
versado algilma causa na intelligencia dos livros 
sagrados, que não tive duvi_d~_ alguma ~m sub, 
screver · o parecer . da comuussao; sabemos que 
preceitos são aquellas causas que o homem · é 
obrigado . a fa:~;er peta natur!lza qa co usa, · mns 
que não é !lece!3saria a pers1stenç1a delle, e . os 
mesmos autores que têm tratado de dirllito na
tural sul!tentiio isto; primeiramente quando :;~e 
pre.te11de trazer para a a«:cus11çlio de urn homem 
que serve ou tem servi.,Jo gr~ndO$ . empreg•>s, a 
!larraçiio dos · factos pelos quaes elle par11ce 

criminoso, nada póde haver mais f11cíl, mas 
quando appnrece aqui um homam que niio tenha. 
si•lo ministro, ou outro qualquer ~Zrando emprego, 
ningtwrn Vúi . examinar a HUa conductn, exurnina~ 
se unicarnonto so el!e ó inímígrJ do Bl'azil, por· 
qtlfl vi cios, crime:; 011 delictos, mni:i ou menos, 
todos os hornr:ns têm' nu po,larn ter. 

Allegou-sfl nq11i o parecrJr da C<lmmiAs i.ío sobre a 
exclusão do Chi.:horro; prlmll irnmante direi que 
este pare cor n1io ó lei, CJ i:;to é mui to diverso,e este 
é outro caso . Depois vemos difi'erentes presidentes 
collocndos nas proví ncias do impcrio ; uns co· 
nhecídamente conBtitucíonaes e outros , ainda 
que se tenha mal dellP.s nüo so prov!l que 
sejiio inimig•Jil . do Brazil ; di ~s o .se que eu. era. 
sophistico, quando di;;se que hoje as camaras 
municipaes estando encarregada!! de den11nciar a 
esta carnara as infracções de lei e da constituição 
niio o • fazião, e mesmo os depntadrJs de díver~as 
províncins não apresentavão factos alguns dos 
presidentes de provinci.i pelos quaes . se mos 
trassem que erão ou são inimigos do Brazíl, 
quando qualquer cidadão mesmo póde aprasentar 
queixas destes presidentes, logo, . isto me faz . 
duvidar da que seja verdade o que se diz contra 
ella. . 

Depois já se disse e se mostrou que ·em al· 
gumas províncias havião prosidentes que estavno 
em contradicção ao despotismo e entã<J c?mo era 
possível ddxasse ficar ou conse1·vass~;~ na pre· 
sidencia a e:;tes . homens '? Elle não é homem 
inepto, antes é. ca.p!lz, · .para deixar conservar 
elementos contrarias áquillo que ella quer. (La· 
auna.) • . • · ~ ............. ..... ...... - .• · .... . .. • · .. • • . · 

A cornmiss1lo refere ·se a ordens publicas e 
partícula~:es, e quem dá coragem aos seus agentes 
não póde ser tachado de inimigo da constituição. 
Apresentarão•se alg11ns . factos .para destruir estP.s 
argumento~, não me importa e a commist;ão já 
disse que reconhece . muitos f1.ctos criminosos 
deste homP.m como ministro. Fallou-se . aqui em 
commissões militare~ e di:;se,se que () S1·. Cle
mentd Pereira dizia que era inimigo delhls, porém 
que o anno pasB.ldo tinha volaJ.o a tavor dellas, 
e que entiio era perjuro; se acaso se quizer 
combat«r com perjurio, deve então · dizer-se . que 
no LilinistP.rio aetual ha um creador de conL
missõ~s militares, mas e11 -llito · !lrgu.mento por 
est" . maneira. . 

Tem-se dito . que a opinião publica se tem 
declarado contra o Sr. Clemento Pereirtl, a opinião 
publica fórma-se em um dia e no outro Sll destróe .. 
No Ceará tinha-se . proclamado o absolutismo, e 
dizia·!!!! que esse MadilirlL estava á testtt . dos 
inimigos da constituição, lnll:l hoje disse-se · que 
n:io houve isso, ei~-aqui o~tá como fórma-se a 
opinião publicn e .como . e lia é· varia. · · 

Lembrou um outro il!ustre deputado que da ad
missão destn ex-ministNJnel!t:\ ctiSa, 1·egularia que 
elle ficava abSolvir\O nOS S~US Cl'imes e que . até 
o governo .o podi!' cbamar outra vez para o 
mi111sterio. Isto, .S.t·. pre:~idente, não tem relação 
!llgum·•, uma cousa com outr:l, porque elle não 
jica absolvido, e os aeus crimos são para uma 
accusaçiio. Q,111tinuou um . illustre deputado e 
mostrou . que t:lle era protector do systema das 
accusações, eu creio que se elle é desta opinião, 
muitos outros não serã•l, e eu ao menos declaro 
pela minha parte que desde o momento que se 
quizes~e propõr um.a. denuncia . nesta _casa, ~u 
immed1atamente sahma della, porque nao quer1a 
sofi'rer injurias daquelles que quizP.ssem increpar-
me alguma cousa. · · . 

A' vista de tudo isto, olhando o Sr. José 
Clemt;Jnta Pereira. · como \lm . cidadão, digo que a 
suspeit•l d~ . inimizade ~ causa . dl) Brazil, não 
pódtl 0bjectar n que elle fllltre para deputado, 
porq~cte não 4a lei para is!!o, e as recommenda· 
çõt~s não ·11ão . injus~Lis : A's msis razões · todas 
tenho respo1tdidv o responderei a algumas sobre 
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o Sr. Olivc.íra A.lvnrcs, que muito . pouco se t~m 
dito. 

Tralou;se hontem, Sr. prosid.-mtr., . d11 caso das 
galerias, ou da entrada dos mílílnres nas ga
Jorins, onde hO\IVO algum engano, porqurJ eu, 
s.:::ndo ln secretario, apparccí nesta casa ás· fi 
l1oras da tuanhã, e vendo as galerias cheias de 
militares, perguntei por que raz:io estavão as ga· 
lerias cheh1s, e clisfierão-me que estando o povo 
em massa na portn, o Sr. ·Clemente Perr:ira 
mnn alara abrir, c so aca~o se quiz,Jssc provar 
isso eu talvez mo empenhasse a mostrar os 
tmídores da ~nusa do Brllí'.il, ma$ r,u não sei 
como se possa provar isso srmtio por meios de 
suspeitas, cu nüo sei se ostraitlores ou agentes 
desse ministerio for1io convida<los a virem aqui. 

Voto pois, Sr. preshlente, á vistll do que acabei 
de expór, pel:l admissão desses dou~ . :~enhorcs, 
pc;rque não vejo uma lei que mande o contrarJo. 
Voto pelo parecer da commissiio. 

o Sr. RobouQ<ls:-Peço ao Sr. secretario 
queira trú· a bondade de ler a formula dojura
mento que prestei ue4•• casa, 

(Foi satisfeito o illustre orador e continuou:) 
Pllr• defender a constituição e os direit •S .do 

· povo .l;frllzileiro é q•te eu pedi outra vez a palavra , 
pois emquanto ~u puder .ltAi de defender que os 
8rs. Clem_llnle Pereira e Olh•eira Alvares não 
devem tomar .·assento nesta cr1sa, e se 011 ad· 
mittisse ou t••lerasse que estes dous senhores 
entrassem para cá, iria contra a constituição t! 
cont.ra oa ín~eresses do .Brnzil. Sr. · vresi•lente I 
Pela primeira vez que fallei . a•)ui a este re~peito, 
assaz d~monstrei o. fundamento . do meu voto e 
alguns illustre:; deputados que têm fallado dApnis 
de mim se prvntlnciariio no mesrno . :~eutido. · c..,m. 
qu~nto porém, me parece u1ui hem currobom.lo n 
meu voto, cumpre-me desvanP.cer os argume~otos 
de alguns outros illustre~ dt!putados em contt·ario. 

Disse um illustrll r;!~p!lta•lo, que eu quando quiz 
su:~tentat·. a constituição nos Hrts, 8o ~~ 1°, 15, $ ()0 , 

179 Si 14., dizendo que aquelle que el;lta.v :qnalllf~s
tam~nte desacreditado nn opinião p11bliça e q11e 
tinha · contra Hi a sancciio mor!ll do povo, não 
estava no pleno gozo dos direitos politiços para 
que pudt~sse s er represent·mt!l da n!ll;ão: 11 i~to 
disse o Sr. d tl putado que era uma especie r;ie · 
chicana que elle não entendia. Etl nãu · alcanço 
que seja chicana o dar a ve•··iaJeira íntellige••c•a 
á const•tuição. A lei d·•s eleições, conforme .o 
codigo fundamental . exclue . ate os que h"uverem 
sombras de suspeitos. (Leu.) Queria saber, poi:; 
ignoro, o que seja que o .Sr. tlepntndo entende 
)leia incapacidade . mor.ll dé . que. falla aquelle 
SI 1• do art. 8° da consLituição? No seu tido corn
Jnum e. até juridiCll, é um homem . moralmente 
incapaz, perjuro, mentiroso, va.lio, alP.ivoso, jc)ga
.dor de offic1o etc. Ora, ·eu l~nho demonstra. lo 
e demonstrarei Aue · pe!tl menos um desses eleit•.IS 
deputados está comprehendid•• em alguns dus indi
cados casos, porquanto (sem recorr"r a exemplos 
de fóra) mesmo . nesta casa eU e dP.ftJntieu ou 
su5teutuu que as commi!isõe:~ milítares não erão 
.:ontra· a constituição: .entretanto qtie a~•lra · app.a· 
rece por documento que no conselho de esta•.IO 
opinára: e havia votado que ns commissões mi
litares .erão positivamente contra n constituição. 

Eu já disse aqui que se nôs admittissemus para 
deputado um homem contra o qual se tem alta
mente · pronunciado a opinião publi~a, concorrendo 
provas de . . que .. elle não era fiel no seu jura· 
mento e á naçiio- disse eu que · nó~ . se admit
tissemos a um homem desta qualidade uunca 
cmais deveríamos arguir ao g••veruo p~r llmpregar 
plliiROI\S que ntlo t'lnlulo u opinilio publ•c•\ em 
11ou favor como mult·111 vnr.es o .LQmoll arguid•J. 
O ~OVllrno 1111LI'io, tenho · tlito, ó tntlr>~lnenttt um 
llltltoutur d11 1111; o R •VHrtlu ul\o tom dir,ito ulgum 
ltllolllolonnl, A onnum• ru\n rhtLt\ .nortLII rnlu~o. 

Tenrlo pelo constituição no art. 21 a attribulção 
rl o vr.ritl.:ar os po • lurc~ de seus mernbro:-J, póde 
mui bem ínndmittir nqa,Jlies que nl•ás recebidos 
nesta casa forem .mauifm;tamentc íncapaztJs de 

. des~mpcnhar . os seus · d evere~, e tlfl nós admit· 
t issemo!l a e:'tc~ candidatos, forçoso é que não 
poRsarnos júmni!:l, scniio contradictoriamentc, ar
guir ao governo pela nome~çiio de má_os ell)P~!l
garlos ou daquelles que tcnbao contra SI a opw•ao 
publica. . _ 

Mas, disse o tllnstre dcpntarlo] que 11 lct das 
clrli~õcs era no caso snjeito inexequivel, c eu 
Jh'o Mgo. Suppouha·se que aqui se apresen· 
tnva um lwm~m qr1e tive.•se sido eleito e que 
niio se achasse capaz do o ser por . alguna JliO· 
tivos, e nwsmo pll l·• que respeita il probidade 
fl amor á causa do Brazil, nós havíamos admittir 
aqui e"Sfl homem I Niio ccrtarn•mtc, e corno se 
pódt~ saber disso e ver~ficnl ·o! _Haveudo _o systcma 
de apuraçfio; apuracno qufl Já se pr~t.1cou. n~s~a 
casa a respeit'l do Chich•Jrro. A•JUI Já so decLdto 
que esse homem te•l •lo promovido o absolutismo, 
não podia ser lleputad•l e. o niio foi, e o Chichorro 
tinha n seu fa·wr uma sentença. Os homens _de 
que se . t•·ata niio têm isso. E como é po1s, 
aira.!a mais que havemos nó~, seus juizes como 
deputados, agora àdmittil-os; . o ao depois deuun
cial-os e accusal o'< como a ministros? 

Eu disse que Chichono estava em melhores 
circumstanci>t.., porque tinha uma sentença judi
cial a seu favor, estes não a têm ; e os mesmos 
i!lustresdeputaJus qu" defend11m a ~Jmis~rio_ desses . 
sP.nhores, conhdcom que olles Bf\0 crmunosos . 
São criminosos o affirmão; mas votã., pelil sua 
admissão aqttí .. Ett n;io sei qual seja esse outro 
orgiio .que os . indu~ a V•ltat·ern contra suas eon· 
scienciasl- .. Disse eu tambem, se elles n:'io pu- . 
d~rão ser sr.ffmlus contiuuanJ,, a · ::~er mini11tros 
de .estaci<>, ênmo esta .c:1mar•1 ha de allmittir para 
deputado? Nó;; tllrno::~ u.na lei regul11m•mtar que 
dcVIlffi"S cumprir e que n,J:; devu encaminhar: 
muito mais delicada. é a .misiiãtJ tle representante 
dll oa.;1\u do que a de membro do poder exe
cuti vo. 

All:nm:; Srs. <leputad'ls responderão-me trazr;ndo 
exemplos de outros paizes. O:i exemplos relat1vos 
aos paiz~s em que ha lei nada prov;io ou provão 
a favor. Lá ·se HX.ecuta a su tlei, e nós · devemos 
exllclltar 8 lei q~e temos, e segundo a qualba:~ta. 
havP.r sombras · de su~p11ita dtl i ni111izade á causa 
do Braz1l? Nós vemos snmbr••='; temos pt· .. vas. 
Posto quo. se n>io apresente algum decreto em que 
cn:no mmi~tro de <l~t.1do se tívtlsse mandado pro
clllmar o ab~olutism.>, ha factos de ::~e us delegados 
e immediato~ e tanto brtsta, porquanto os nunis
tros t.l•l .estado são respnnsavtli>~ pelos actos de 
seus subalternos, · princlp!llmeote quando denun
ciando-se-lhes esses factos nncl dão provideucias. 
Sabe-se que mais de ·um in<!ividllo que tinhão 
sido accusado~ de promoverem o absolutismo 
forão premiados: e as!!lirn. !lconter,:eu com um 
empr~gado na .villa . d~ Santo Am!lro da mesma 
proviuc1a. Diga-1) o j11i1; de fóra d!l dita villa; 
o · qual edsto:~ nest11 ca>~a como •leputado. 

Os que deftlndiào a cll-\l.s!\ publi\!!1 eriio pelo 
contrario malsignados . para serem v.ictimas no 
momento em que · se .pr.,clama~se o malvado abso
lutismo ; e se tal se não realísou, foi por que se 
conheceu que ora impratic!lvel, qge ter-se-hia oc
cashio de dar cabo de todos os absolutistas • 

Disse-se mais aqui nesta casa que os eleitores 
são os 11nicos .liscaes da lei, são aquelles que 
devem-sfl encarreRar da eJS:ecução del)Q.. Se assim 
fosse erào omaipotente:;~, o que passa a. llbsqrdo. 
Dis.ro-se mais que . os .facto,s lhio · posteriores á. 
eleição, que por isso os eleitores não podiiio · ter 
conhecimento dell.es. Então me.lhormente compete 
a e~ ta aug11sta camara ·sem d•lSpdito aO!!! elei
tores, fuzer o que elles scientemente f~ri!io., a 
inlldrnls~tào uma vez que se reconhece que o i~· 
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dividuo suspoitn não IÍRtâ nns circU!nRlRIICÍIIS de 
~er d~pr1_tado, Pr>r tudn coutiuuo a votar pAla 
Juadnu•suo, dos dou~ souhor~s. ellt;io uns cír· · 
cu~st.ancí.a:i n~ga.tivas .:la ld, o primeiro purén1 
muato pewr. · 

O Sr. Curn~Jro da Cunl~a:- Alrruns 
senhores que tôm fnllado · têm drlsenvolviJo a 
rnntP.rin , entretanto direi alguma cousa . como 
ami~o. da liberilllde .e ~'lilcrayo Qf\ lei.. · 

Quem me pócte nl.'gar quo a camnra jí1 flanc
cionou e~se meamo ·4,roito que niio M qll•lr que 
hl)jll tenha, dirr1ito recunhecitlo p11r toclas as na
ções . mais aclinnta<llls n~ carreinl 4111! 111zes do 
que nós? Ora, supponhamos que a c»rnnra nfi(, 
reconhece ef!se dir.,jtu, qt.Hlm o ter{l? Trmlo os 
eleito1;es? Mas e.ntiio a carru:~ora repl'•·liende o 
colleg10 da Cachoem1, por qu., niio quiz rr.cP.ber 
listr1s de um canolid11to qud . não tinha t11dos Oll 
quesitos da lei? PortanLu reconh~c!lndo e ndmit• 
tindo esse direito na camara ulill sei quom c ter{•. 

Eu . certamentt: n1iv pretenolia falia r nesta ma
teria. que tem sido es~ota.la; mas o Sr. depu
tado membro ela comrniss;io fez-me pedir a pa
lavra· para mostrar fJU~ hn factos desse ministerio 
de trist.e . recurduçiio. Lr,rei alg••m•• CI)USa da 
defesa do Sr. Clemeute Pereira. (Leu . ) . 

Sr; presidente, quem apre~entou essa opposição 
não foi primeiramente o presid~nte, furà•• Otl me:l· 
mos povos do Ceará, e111bora ellt~ tivesse na 
contrareproducção algumas injustiça:; e vi11!'encias 
desse homf!m faccinurnso, desse Pinto Madeira, 
por que vião a causa perdida, resultado de uma 

. pre.cioítnção, p.orém tndos os babituntt>s da.s villas 
Jímilrul?bt>~ da Psm•~yba apresrmtnriio e todos 
denunc1nrao ao preshlente .11ue aquelle homem 
tinha convidado fulanu e sicr11no pura proclamar 
o absolutismo na villa do Jarrlim, e é U•!Cessario 
nota1· que aqudla mesma villa é aqudla em que 
estava o commandunte, que já tinha pedido o 
governo ·absoluto a Sua M~tg•!sta,Je, sendo o re
sultado a demi:;sào do hunrado guvernad.or Con· 
rado. 
Quaiu~o vejo que i1Íu11tres de-putados, homens 

dignos de t .. dos os elogi .. s, qu.., tôm sic.Jo victímas 
da . ty rannia, os vejo na triste necPssidado de 
defeuder . . o parecer da commis~ãn, duf~ud~;Hlo o 
Sr. Clllmente Per"'ira, ·o maior protector de todos 
es~es absolutistas infames, dt) tud .• s ess•:s ho
mens que pa,sarão, m'io n uuta unic11. província, 
IDKS em muitas, a perturbação e a~ idéas .desse 
sy~te~a de reculonisação, dt~ nb~olutismo qutl foi 
pr1meu·amente mnnrlndo par11 Pernambuco pnr 
esse ex-presidente Thomaz Xavier, mas o genl':ral 
Antoro, et~se hom~>m entlio se desli~···u dos auas1ut•:S 
das columnas, officiou para esta cõrte, A qual.fni 
a providencia · que d .. u o Sr. José Clemente? N>io 
podia fazt~r ces.ar es~n soc,eda·le; in as nP.nhumns 
providtmcias SO do.•rlio, CoQtiOUOU·Sil n>l'IU..J[,, ·m.,SIIlll 
provio•cia a trabalht&r com torta a insolo·ncia. E' 
n~ce:>sari<l nota•··s., que Pinto Madeir:~ s11hi·• desta 
cõrte no tempo do Sr. José .Cle•uente, chegotl em 
Pernambuco, ent1·ou . nas colunH!as e .foi para o 
Ceará, e foi nesta épocR q11e em todos •)s lugares 
ap~areceu o. gritol do ab:>n!utis1110: . nos !ng»ns 
mat:; escondtdus apparo:co:rao esses homens . que 
fallaviio contra o sy-tema sem pejn ~olgum, e · que 
dizião a'Cuitumente qu•l esta eamt11'a nau havia de 
reunir-se, mesmo um dos columnas me mandon · 
dizer. 

Disse aqui. um Sr. deputado, que tinha sido 
um partido, qu11.nto no voto de graçt~s em que 
se · agr~•dectJu a ·demiss1\o do ministerio; sim,. ::)r, 

· presidente, foi o partido de todo o Bfazil·, ó ·. o 
partido cons.titucional 1 é o COI~selho de ::5. Panlo, 
de Mmas G!lrRilS que todQ;; ·.derao vot .. s de ~rar,;as. 
Nem se . d1ga que e-tas ·grac;as dtlviiio MBI' .attt·i· 
buidns ao ministerio todo, fui um ,6 ministro qnll 
intluio em todo o govt~rn•J, elle fazia tudo, elle 
era O influente, e destE:S exemplo~ tOUJO:I muitos 

ri;, quo lnn(/a_r mãr>. E' vertlnrl~ . qufl seria mais 
nlrHil•• qurJ ttVI!!li!Qm Cii•r.s uuta·os ·pllllitlo a sua 
li•miÍ:<Kiao o r.lo•ixu~o:~P.r11 "6 o tir, .Jogó CIPmllnte 
quo nra o cul'iph•:U cl"R úh;olutist·•~, ••stu ho,rntm: 
qnll eugnnnu 11-1 e,;~Jernnçus .do Brazíl com umu 
lingn»g'w' sdu.:tom, pr .. cürando gunha1· popul!l· 
ridad-, f"'ra mdht1r no!! !JOIICI" atrui•;oaa·, cevado 
por umat f•Jroz ambição q11c serva para todos os 
pnrti·lo,;. 

Di:r.crn aqui muíto's So:)nhorr,R quo npprovíio o 
paroJc,,r . da .. _ e~ommiss1io, ·porque uós vamos dar 
1111111 srnt~n~n; mas " quo vamos fazer é excluir 
um elo·ito que 11110 . l)lltÍI n rs circu•llstancin~, qno 
mio o inhibll tl~pois drJ se juritificar Jl"'ranttJ a 
npiniiin, .o ~ntiio poolni'ILÕ mor~cer a confiança do, 
Bnar.il com uma r•!.,l<âr;,io. 

·D1,;se .o illustr., d~:<putnrlo qne o Sr. Cl~mento 
P~ r.,ira _f••i abuiX•> purque n;i.ol quiz assignar o 
ernpr~stuno d~ Lond rr1s, .mas por o.flltJ niuti v o nõio 
nprr•sentotl ua sua rlef,:5a · esse r.,cto? s~ria uma 
pl'ova i(UC muito me convtwctJrÍII. Mas não . ó 
assim, pois quem .tem dado tnntus mil pezos a 
esse redactor iufame da Ga.::eta do B1·a.::il, do 
dinhfliro da uaçrlo, não qttiz san~cionur esse em· 
prestimu? Tal co'u~ ' ' para mim nrLO tem neuhrm1a 

. prnbabílilla<lrl. Portanto, le;.:i:;ladores do Br:•.zil, 
de.ve111os antes · per-1er pm·· severos na .exo;cui;:io 
da lt~i, do qu., P<•r fnceis e por i11clinados a o,ssa 
cond .. sct:l!olencia, r. nada de purd:io dl:l que fallou 
o illustre deputado, nós actui não perdoamos, fa· 
zoiuos justi1;a. não devemos faz r que a carnal'!~ 
percr•. 11 sua f,> r<; 1 moral. Porta .. to, voto. contra 
o parecdr da commissiio . 

O S•·· H<>:~:ondo;-:-'Dir~( as razões por qun 
v o tu · cnutrA o par•!c~r da commisR:ln, e o fa1·ei 
com br.,vidade ll cou1 aquella moderação de .que 
é "apaz mAu g ... uiu. 

Tr11,; s:io os prmcipios qne g~rnlmentll se têm 
est~tbdt~cído a fa•ro1· do p u·ecer da . com missão: 
a. 1_• • questtio . é ~lo clil·eito, se a camarn póol(-1 
dec1rhr "st.~ n••g•ICln ; ~a. em qt.u: .~e (unr~a: () pode1· 
omnir>otente dos collegio.~ eldtOl""es: a 3• sobre 
a ínconstituci,ncilida<ie da . lei das eleiç'úes, ~xi· 
gill-1<> qu~~lt••S '!Ue não est:wii.o · na CllntitituÍI:;'io. 

Qunnto a:.-, primeir,, nrgumento espauta·rn'e o 
escrupulo cnm . qlliJ alguns s~nhnres al'rn?:oa'lo que 
n cannLrl'l nas suas atLribuio;ões huja de commett~1· 
alguns abu~o~, C••mo se e•tu ct111111ra fosse corn
pnsln J,J ho . .-.ens sdvi•gens tlo .tes.,rto qne nno 
~êm_ . ou'!os dict unes rnai_:J do qui! as primeiras 
mciHHlvoes de S•lu coraçno e 1:nprichns, on como 
:!tl fosse a camam o uuico podon· .constitucional 
qne pó·l" abt~sa•· de· suas attríhui~õ.:s, como se 
tn·es;;~mo~ de negar as attnbni.~ões .lo juris· 
consulto nó-"'i:lfmt., de· senL .. uet~L' .. . por•Jll6 ell"s 
podo! til ubusttr A têm ahusaolo ; como St! drlvo•ssttmns 
n P.gar a S. ::\L <) l•n!J~ratlor o olir .. it<> constitucio
••nl Utl disso•lver P.Sta Cl\tnara? S"ría ntJCt1SSariO 
loPgtlr· no pai de f•unilia .n dire1tn de corrigir S"US 
filhn;;, p·•rqne alguns . têm s1do ty,•ann.,~, t;mfim 
uauitas outra~ cnusa~ haveria para . fav.rrecer o 
6)S.:mpub .de consciencia a esttJ respdto. 
s~ a cnrn ··ra pótl•l excluir llllllllembro que tem 

tnmaoln assenLo, S"'gundn R~ · opiniões nmittidas 
pd .. s sr.nh .. res •JUfl têm falladtl a ft~vor do .parecer 
d 1 c .. nunissiio, n'oltit.r rnelh"r B·Iudle quo não o 
Lo1m t •• mn•lo, e ent;io era ·necessario · estabelecer 
U •llll espec1e <la trib1111111, quando ~e trata.sse de 
excluir a mim prn· t'Xtlmplo; mas quando t~~ trata 
dt~ . apurar votos, de v,;ra fi,:ar · po•lerus ·e furmalada
des, é esta c •m~ra a nuem cumpdtl. 
· Diz-se mai~, que os cnll~gios eleitoraas niio 

. tinlui,, . conhecimentus de factus posterí .. res.; é por 
esta m••sma· r11ziio que . esta camara d•we tomar 
conil ; cimento, mas é ·umn pr·,.,posiçsio tlio gratuita 
que mlo me .cSins·artli tllll uupoii:(LII\1". 

Qua.,do na uss"mbléa con:oLitumte se intentou 
Uma lllll!IÍSLÍ!l, Stl diSStl então qt\•1 IIÓ:I eStiiVIliiiOS 
cuu~tttnidos, !!Ue purttuJtu n:io tiuha a as:sembléa 
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pOdflr de 8 COnC~oler, . pOTCJll B O gOVtlTIIO tam semprt' 
horror pr.ln plr.•nit.ttolol du !JOdo·r·cs que ha nos 
S(•US nJI•rHbi'IIH: llf•jll (IOIÓIII S,IJIIOS 11m•1 niH}IiO 
constitni.la pdo ~y~tnmn <lo governo constitu· 

. cion:•l. !lins n•io ó ns•rrn, n•;nhnm ~I)V/WIIO corr· 
stítucíonnl PXiHto .RtJru Rnhcr,nía, clla r:xiste na 
reuui1io dos podi!J'us, toda t~stn reurriiiil t: Htá na 
naçtio, t .. tlns f'R . poder·;os ~lllrio mnr·cnd .. s , c o 
poder diiu:ric:íonm·,o •:"LIÍ Ruborolinado ú cumnra, 
o dahi vêm todns RA CJll•~RtÕ•·s para t·lla lhJUidnr. 
Pergunto, ~ll 011 c .. ll~>gioH eloít.orno•S elege~sem uru 
estrangP.iro, a cnmnrn rr.c;ohol·O· h ia? Creio . que 
níio. Sa tivm>RPm ol1·gido um hrnzileiro protl!s· 
tanto :;cria aceito polll cnmllra '? Seguramente 
nã .. , porqullá cxpl·.,sso na cunstítuio;ão. 

Em mtm cnucf'itu ha outra proposiçlio gratuita, 
qutl . é dizHr·Re que toes contl:çõr.s rrilo . ~xistem 
na con:~tituiçiio, rnn!l ns constituiçõ,•s nunco devem 
~er Yulumosu~, npcnus uovcm conter alguns princi· 
pios dng111ntico~, o o re,;tu é de~envulvrdu t!m leis 
regulamentares, mas díz-~e · quo os eleitores elege- · 
rão h{Jmens qu" erfi•l do~iveis .pP.la constitu•cào, 
prrrém .a constitnit.~ tio uiio diz !Jite OH lazarentos ntin 
sejão elegíveis; osA·por veutnra parn ao~ui viesse 
um homem cndo de tnorphéa, ole mnl contagioso, 
ern btJrn t-!egi\'til e assentar se·hin ll~"St•·s l;lancv~ '? 
Niic segura111entc; e a ruesmn r11zlio hR no .prP.· 
senti! caso, porque o CCJI'CI.!.II<lisruo t!Hubem é um 
mal contugios,,, Alguns g, s. deput!\dus têm np.n•· 
tnnrlo ftlctos qu, . Jtrovii" n knlle••cia que tJ~te 
minísterio tinha .pnm o nbsolutismo Diz se mais 
que o Sr. Cl.,.m~onte <P .. r••il'll cou!ilervuu alguns pre· 
sidentes constitucwnnes; n1io foi estA o r•rro . que 
botuu a p.,r.ler 11 CAl!·ª do.!! l!bS .. hltl!lt.ll.!'<., forão al
guns qui! quo:rí1i0 ndiUntnr·Sfl a C<•lh..,r '' fructo, 
e o ,.;y:;terna. era elegP.r Jinl'R est .• lf'gislatul n ·de· 
~utndus que fu~;wm capnzt:s de r .. r ... rnuir a con · 
stit\lu:iio nos nrtigos mnis esseuciaes e r"tluzil-a 
a causa rrt:nhumR; clles mesmns de~cobrirão os 
plano,; · nes~. c;; . iufa.mes p~riudic•lS, no:1 quues vn· 
·mitnrão . í1osultos, e quo aiuda tem tJ.,sacreditado 
os deput~•lús desta u~Sflmbléa, dizendo que para 
·aqui vinha nrnu ·. ll•gilio de demouios, e daqui 
ll<lsce, Sr. pr.,sirlcnt~', ulgum!\ acrimonia dtl cert· •:l 
periouicos libtHUr·s C"ntl'll alguus senhol'cs quo~ em 
SP.•! cousciencia v,otarilo p<JI' esses Srs. t:leitos. 
Portanto a admilt11· rnot~ uous dt:itos que siio o 
resultado ·<l esse Lrorn11 un minislerio que havemos 
nós espl:r'JI'? Jll um S1·. deputaolo lançou a nral· 
diçiio liOS r•lr·itorr.s, u 111if• nos lançaráõ elles a 
maldição por uós osnrlmittirmo~? Ell~s diriio: 
nós nã .. ,ubinrnos o!O<'lt•S f11cLos, mas VÓS que ha· 
veis clescoberLI), •lt·veis ••nt·md"r que nós quertlmos 
deputados ~:onslitucionnr.s. ' 

Eis P••ÍS as razü~s qne t.~uho para votar contra · 
O pttre~er dn COIIIIniSI!f\0, . :- .-... :·-: ···· 

o sr. ·P ... ul~ ca,•alcanu :-Examinemos 
se a camarapódP. r.x•:lnir os Srs. dP.putadt~s elei
tos. A camnra dos deputndos niifl tt>m !lnbel'onia, . 
mns ~-xerce julgamentos · sobre limites que a cora· 
stituiçiio impõti 11 esse dt!:',ito de el•·A'·~r • . A ca
mnra dos d .. putados nllo ó pon\m um Lrrbnnal de 
julgar como os tribunaes ele jn;;tiço, que são pro
tegidos p.-los poderes politicoA: ora, n camara 
dos deputados é l!m c!ess"~ p•Jdere~ politicf\s que 
protege as liLArdades civis, e por i~S•J se rrgula 
por outros argumf:!MOS, mai,; para a f.,licidade 
public•l do que pelos recurso& urdinorios; o ca. 
mara tem pois a rcp~llir o injnsLo nggressor, e . 
tem dirP.ito •lc excluar aquell~ eleito qu<J fôr trui· 
dor; isto é r. que RC . prova com o exemplo do 
Chiéhorro. Não r•slú suje1La a camara a f,•rmulas 
de tl'ibunnes or•linarios, ao contrario, em vez de 
ser uma sentença, ó um pr•·cesso marcado pela 
lei, rtiitJ é seruiQ opprovar ou r j;provar . o parecer 
da commisstio, n sô d•·vcmoR ter e111 vista a fe~ 
licidade Lia naçiio; quo uiio pôde assentar tienào 
na juritiça. · . 

Vejomof! · !Je eu ajuizo óe qual dos actos resul. 

torll a maior felicidnde á ·nnçiio, se desprezar as 
prnvns f]ne síio todos quo nn~ di,;Aor a nossa 
consciPncin, ou em dt<!'pr~znr f,,rmulas ele out.ros 
ta·ibuuno~s que · ~xigom tm;tomnnha~ do Vi>lta. Es
tiv" lmlito tem pro duvid'>so, e estívo mesmo a votar 
a fa\'fll' da enlrnda du Sr. Cicrnento Porr;·ira, . mas de 
huntern par11 C!\ me tomho •·osulvitlo a votm• c11ntra 

.n Rna aumi~siio; muitos infrncções comrnetteu este 
eleito contra a co~n-tituiçiio, é verdndoJ q1ie teria 
lugar um11 accnsaçiio, mas inconvenientes e muitas 
ddongas succetlerfto reoluntlnndo em prejuízo ela 
noçiio, e di ~to mais, este · eleito tem commettJdo 
tmiciio, estou couvencido disso , este homem 
hobil · para tndos os partidos chegou mesmo a 
conseguir popularidade, e como obso!rvad:~e que 
a não conservaria, voltou ·se para outro lado, 
sendo elle tal vez a cr.usa. da introdilcção da si· 
zauia eutru os br·tzihliros nascidoM em Portugal 
e os . na,;cidos no Braz1l, o . que se .notou por todas 
ns províncias do imperio, e · isto era de esperar 
em tal época. . · · 

Depois este homem não se poupou á ousadia 
dt! instor a camara por tod•JS os modos, já com 
o . facto .dus ~alet·ias · na accusaçíio do ministro da 
guerrn, visto que foi olle que nrbitrllnarnente 
m .. ndolt abrir ns portas. sem que cheg·•s~e o lQ se
cret: rio, vio ·se um deputad.l ao sahrr da coroara 
.em . alto dia notavelm~nte espancado ou . por r:llo 
ou !JOr pe~snns suas , e quo f,!z a carnara 
de ent1io ? Metteu-se no silencio, senão teria a 
d is:-~oluçi'io pr't!medi tadA : tal vez fosse pam i11ao . 
flUe se fez" insult·•· Ultimamente se elle é aceito 
fica suffocado o s,.fff'irnento dn ca111ara passada, 
t.r.iumpha a . traição c este homem sóbe outra 
v~:z ao minbt~rio, e so não fór aceito o que 
succ:et.le? Continú11 a ser desemb••rgadur, vinga-se 
a· honra ultrajada, ., então .veremos . '' innocencia 
quo ve1n sentar-se nestes bancos, · victima dt\ li-
berdade. . 

Voto portanto contra o par·ecer da commissão . 
o Sr . . VasconccUo• :-Cada vez ' estou 

mais c"nvenci.to de qu11 cl)m effeito é · justa a 
exdu;;ãn d•!stes dous senhores, ·e para satisfazer 
igualmo>nte os ouLros senhores, · v·otarei tambern 
pela accusação O que não posso ouvir é que 
devemns nn.aldiçnar os eleitores, por Yentura nós 
rP.spon.l•·mos pelas nossa,; . asserçõell perante al
guo~m ·? Não, havemos dar nosso voto com toda 
a liberdade •·bservando a constituição. 

DApois do muito que se tam dit·l niio serei 
r<xt•~r•s••, p.,di a palavra só para accrcscentar dous 
fat:tns que n1e. esquecnrã? l10ntem, que fllcha a 
hh;toria dos factos mais criminosos Jo minil'terio 
do Sr. Clcmc::nte Pereir~r, factos quo se por cada 
om de per si não pod~m pro'!'ar a sua evidencia, · 

· reunidos · toí:los result.io tantos indícios, e de tal 
natureza que não se pó de ne.gllr que elle tratava 
de destruir o systema actual, e no meu juizo 
tanto faz querer alterar. a constituição par11 der- . 
rubar o gov~rno constitucional. O primeiro facto 
é qoan<lo se proclamou ess•• cdebre republica 
dos Ar<>gados, de natureza tul que as autoridades 
participa•·iio o pleno socêgo da província, e então 
o ex~ministro do iluperio dirigio circulart<:i a todos 
os pre.s.identP.s narrando tal acontecimento, e re-. 
commendando tomassem todas as cautelas para 
que este contagit> . não lnvrasse nas suas pro
víncias: mas o que fez o ex·rnlnista·o quando todo 
o Brazil se achava aterrado com as ·vozes do 
absolutismo, . e que se denun~iavão os crimes de 
Pinto Madeira? Nada, e porque raz•io não praticou 
o mesruo, niio recomtnendou, corno então áa nu· 
t.oridades embaraçarem o progresso da lava re
volucionaria? O outro facto é de muita conside. 
ração, o é que logo que cabia o . minit~terio do 
Sr. · Clemente Pereira estas gentes mudarilo de 
linguagem, tornarão-se amigos do systema, e 
principiarão a . ter alguma esperauça . de ver6m 
aindà restabelecido o éoCê!fO na lU& patrla: ora, 
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não sei onde pocleremos .el'lqnadrinhnr provas mais IIHlfl apronver, direito e11te que a con~lituição lhes 
fortes e mais cunvincentes. Niio lllllrnrP.í na ana- · clr!u, sem q ue nrnllnmu· lni e nut••ríd ••de . lhes 
Jy~e do~ cril'neR dos prc~Rid(lnte.s, dess~s Verres qúo possc uhsta1·. O 2• firiuach na rulta de lei que 
assolnriin as províncias; niio quero quo se dJga un::. nutc,rJ~o p1ira uxo:lu1rmos aqu•:lles que ·pela 
que a tribuna ,\ lugnr de vingançari, olgum dia votnr;rio adquiririiCJ o direito de entrariJm nesta 
quando occorrer occnsiiio prnprin direi o que so rcc:into. 
praticou na minha província. s~gnrRmente nada se tem dito que contrarie 

Responderei ao illnstre membro que se incnmbio estu~ dons pontcos de dircit••, c t!Ó Rll tem ladeado 
da dereza rlo . Sr.. Clemente PtH'eira, cnnfirmnndo apont .. ndo factos e mni~ . factos •. Tem-se mesmo 
os boatos . do absolutismo da D,·zAmbro de 2(); íncrepado ·n commisstio da d(·feridr,r ao Sr. Cle-
eu tinha combatido e., te principiu só pnra prevenir m~:nte Pereira, ·u1as isto é um falso que s~ levanta 
á c amara, mas creio que é patente a. todo o povo á commitH<i'io; ella . não clE:fendeu, nrrtes apontou 
do Brazil dH~de quando têm huvido estes bont.us, todos os factos que toruiio o nnni-tel'io dao1uelle 
já disse que principiariit) pel& paz do sul, o que Stmhor abnrt•ecid" ; C01ntud" não pôde deixar do) 
engro~sarão pela,; divet·sas provincias,.p~lus acto:1 ref.,t•ir alguns factos que pal'IJcem . t:staa· em op-
mínisteriao~. po~iciiu n unc plano de pruclan1ar o absolutismo. 

Disse mais ó illustre deputado que tal minis· Nu entretant;,, Sr. presidPnl•~ . não .posso deixur 
tro merece de certo uma corôa cívico, que se de · notar o frívolo de ulgu :o s argur,l•·ntos que sil · 
tinha oppo::;to ao emprP.Iltimo; e que não tinha têm produzicfn coutra ci g,.. Clernr.nte P··rdm, 
querido approvnr o dispendiu das milltbras que deduzido do factos contra elle (oilo•gados. Dis~e:se 
existem em Londres; é. .um C<tcto que prova conta·a que conR~o·w,u c.o pre;;iti ... nte de Monas G~raes, e 
o ex ·ministro; por ventura era pela repartição no entl'l•ta••to o pr.,~idente de. Mil'las Geraes está 
do i.rnperio ou pda da gue.rra, phst.a~ que dle so:ntndo •·nfJ·e nó:<, e n•mhtHnoL palav•·a se disse 
occupava, que so devia approvar esse ompres- co••tm · ull•l. Eu . ffereço (L consto.leraçiio da . ca-
timn '? Tal era a força deste s••nbr,r, que seus . mara. o pezo de um tal argumeuto. 
inimigos deseRperados por não nbtttrem ·~sta ap· Increpou ·se ·o 11 reflidonte do Ceará, e tal tem 
provação machin:orão · para a sua qu t\da. sido (o destino desto Sr; Clemente Pereira, que 

Portanto · não posso dt:ixar de votar pela ex- ~e vai hut!car nas intf'!ncões . de um terceiro mo" 
clusão destes dous senhores, e . entendo que não tivo pao·a Pile sP.r excluído. Eu, p11rérn nãdpusso 
é neces~arin mai:; desenvolvimentu. dt·ixrtr de fnzer jn~ti•;a áquo~lle presirl11nte; elle 

O Sr . . Alencar :..,..Sr. presidrnte, declaro 11ppnr~ceu no Ct:ará em u 111u época b>~m critica, 
que estou arrependido de te.r no calor da dis· na q 11 nl .cllot sn tornou 0 anju tutela1· daCJudla 
cnssão desta ma teria na sessão passada, . us:odo província ; lig .. 11 . Stl aos const1tucíonae=-, oppóz-se 
de uma cxpress1io de que lar.çou 1111'io um Sr. nos uiJs .. lutiRtas e promoveu qn·onto pôde na pro-
deputado para atirar O . OdiCJSO Sobre OS que VO· vincia O e · piritol CllnStitucional. :5o istO foi fin-
tassem · em sentido contrnrio ao · st-u. Eu gosto .p;imcnto, corno aqui já se disse, niio s'li, o que .sei 
de ser moderado e de nunca usar de expressões é qrlo aqnelles factos foráo publicas, e . de certo 
ncres, e só o calor · da discu,.siw me podtoria ·ar· sendo aquell" pretiitlente daqui nomeado pelo Sr. 
ranca1· . aquellas palavras; comtudo p!t'rilcia-mc Clenlfmt,; Pereira, aquelle se-q procediOJento se 
que . ellas não poderilio . servir .de . pretc)xto ao oppõe a um plano du absolutismo. 
Sr. deputado para amaldiçoar aos deputadus que Finalmllnte·, Sr . presidt)nte, a materia est.á es· 
o. combato!m ; p.1rque eu disHe s implesmente que gotada, e eu ~ó diro:i que os. illustr~s oradores 
maldiçõ~s poder1ão merecer os eleitores · que vo- <tu e têm fulla. do á . favor da . exclu,ão, tendo esgo. 
tnriio no Sr. Clemente, pois estes podião . votar d 
ou deixar de .votar, poróm que n~o devino merecer lado toda a sua ...!oqti.encia não têm comtu o 
maldiçõa~ · .. aquelles -df'putados que V<.otaviio para destrui.Jo us :orgum~>nttts acima lembrad.,s, e quando 
que elle fosse admittido nesta casa, porqntl estes ncnbiio de produzir factos e mais factos, elles . 
áff~rrad(.os á letra da constituição mio lhes era m~smos destroem e dei tão por . t~rra seus dis : 
permittido afastarem-se della, .e nem sei como cursos, . poi~ todo.s acabiio dizorido :-tudo .isto 
destas JHlavras póJ il .o Sr .. deputado nchar pré'· prova a intenç;io que tinha o Sr. Clemente Pe· 
t.;xto para nos amaldiçoar em nome da nação 1 reira dE: prvclamar o nbsolutismo-lngo, quando 

Outra incrt'paç;io me foi fdita por outro Sr.de- muito era inttmç:io, e por intenções ningucm1 deve 
putado; que disse se admirava de que tendo eu Sf.t' punido. Se pois na:.la disto póJe cvnvijncer 
sido tantas .vezes mas:~acrado pelo JespotisuiO, aos Srs. do•put·tdos, au menos lhes r<•g•' quniriio 
queria agora advogar .a causa do Sr; Clemente pt!rsna<lir·Sf! -.das buas int~n·;õe~ ~l)lll que eu voto 
Pereira parecendo · ass im querer 0 Sr deputado llf'Sta maten~, e nunca se q~e1mo _ conve_nce1· do 

• .' · · - ·. . • - · d. - - al:::urn firn smlstro que em m1m haJa ; po1s tendo 
attnbu1r-me qu~, D!i-0 por convtcçao e JUStiça, sido t11i tas vezes maltratado p~lo desp.otismo eu 
:rp-~-~ .. .l~.Qr d~yq_Çl\0 ,~;:.q!!!L ~U V~~ ·-a,-_fa~o~::_ da a~ -: ,-

1 
. • d bar. ' 

m1ssão deste s~or; mas ttu nada . d1re1· retor· . tHI!J P0889-4&r ·Interesse,. -em o apa i'lll 

quindo a o:tl'~nsa que me faz o Sr. deputado, o Sr. :Ferreira. da VoigCL :-Responderei 
limito·me a responder-lhe . que é me~mo porque a uma increpaçiio que parece ser -me dirigida .. 
muito tenho so1frido do despotismo,. é. porque ne· Disse-se · que certo periodico tínba sido o pn-
nbum ho01em ainda de muito maior idade tem meiro a denunciar as intenções do .Sr. Clemente 
soffrido tanto dessa .hydra como eu, quo o .detesto Pereira como inimigo . da causa do Brasil, como 
e . aboa·reço debaixo . de _ qualquer . fórma que elle machinador de .. traições e adverso t\S intenções 
se me apresenta, e como estou. convencido que libera.;s, e di~se-sP., ou pareceu dizer-se que es~e 
o acto · de excluir ao Sr. Clemf'nte Pereira é um homem que tinha oscripto em tal sentido defendaa 
acto arbitrario e verdaddranacnte desputico voto nr(ni agóra o Sr. Cleme,_te Pereira, e affinnava 
coutra elle, e sempre o chamarei despotico, !tté que tuo.lu quanto apparecul .<:ontT>L e~le não era 
que a muiorin da •:ama1·a decida o contrariO desta ba~eaJo sobre provao; etc. Sr. ~l'dSidente, este 
minha opinião; porque •mtã•• a essa maioria me · ar~:umento é na realidade espP..cio.:;o; . e á primeira 
submetterei comu é do meu dever, Vl~ta parece estar . ~~~~ contrndacçtlo, aquelle que 

Como · me levantei, Sr. presidente, para res· . · como · escripton· puulico npre:;enta uma opiniiio, e 
ponder ás duas incrc>pnções que me bavíão sido . na camara apreseuta outra que apparentemente 
feitas, sempre direi a1gumas palavras .ácerca da lbe. é contruria. :\>la" .eu vou mostrar que some· 
materia .• ToJos os :::lts. deputndus que Sé' oppuem · . lhante contradicçiio não .existe. 
ã admissão dos dous eleitos não têm ·de certo . O ~scriptor publico tendo de ser muitas vezes o 
combatido os dous fortes argumentos que l'hes orgão das vozes~ boatos corr~ntes dos diz·s~, refere. 
têm sido feitos. O 1• firmado na fa.:uldade sobe· se,conta-se, emttte além. d1sso um votc.smgular, 
rana dos. ele~tores para Totarem em quem bem uma opinião que por ser sua . não tem caracter 
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al:;tnm ~oll'mtlll, o niio é f rcnll(l 11 rl~cirlit•·r.o solwo 
provas r)Virlr•rprs 11 t<llll P••l'~nusri ... P .. rr\ru, corno J,.. 
gislud~oJ', Clllllll jurz, lf'ndo dP. jnlgnr •r qu.,IJr, lllf'An·,o 
iudividno rloo fJU H J'allnl'll, é lhfl l''''•ciso .. ntrnr nrn 
mnrlnro t'Xnme ·rta!! provn;~ o ·rloCIIIIH.'Iltn·:, isto 
ainda quaudn nllrihuomros ·ti canonrn o dirrdtu oln. 
rxclnsiio · rins sr:us m•·mbr.rs, direito que llrt: roiw 
é r:nnccdidn. n·n. rli~cns-;:lo. 

Cnrnn juiz o lcl!islnrh,r, senhores, convem -ma 
examinar prova;., tr ost;•nnrnlous c dor:nmcnto~ que 
provrrn f.JU<) o rninisterio illtnsncto e com espe· 
cinlidadll n individuo r•rn qu • .-,trio, trnmon pura 
o nbs,.Jntisrno . Qne dltJ commr·ttf'll crinoes, . quo 
infrjn::zio n con!<titlliçíio 11 .os lr•is, creio lJIIf1 uiic, 
lJa d11vida nr.•rlllltnn. Mns ns~ovt;ra·se que o~ 
sr>nbnrt-s que tem fallnrlo no StJiotido. dn nrlmiRs:in 
têm dit11 o contr·ari·•· E' um Arrn. Eu o 'Jlll', d is:~e 
é que tiP•~znr rf,. todo,; os cl•·lidos t:rommr·ttido,; 
pnr esse JToir)blerio nl'ío se provava bastante que 
elle trnmassn pa1·a intllira destr·uiçüo para sub· 
verter o ~yst~nHt. 

Não é s"l>ro vehr.menteii suspeitas, sim, .sr.bre 
prova!! 1<>~-:aes e claras r:omo a In?. meridiana que 
podemos asser!tar uno juizo : StJtalwre,;, eu . o r e· 
pito, aonde ha ~y . .; tt•noa rr; pnseutativo e impr<onsa 
livre, <·S peri•Hltcos ainda ros . mais Rizuuos s:io 
orgãos .dos . boatolS acJ'editadnH, e pnd .. m ~<míttir 
com toda n fr·•n•fU~:!a o ::eu vrot-o ><in~ula1·, a 
opiniiio que deduzflm das nppar.,ndnR, d"~ cuin· 
cidencias, das 'prr,bahalidad.•s. D··mais, C• mo 
redact<or. da AUI"OI'a, periodico quP. éSCrevi e .es · 
crevo, nünca di"se :t!:'S~Vtl'tlltdn qnP. o rndivi•lno 
em que,.,tão mac·hinavn para o absolutismo, diS811 
sim que de t .. das ns . suspeitas acr.nnoula on:;;, ele 
todas as coincldencias que .>'e . notavnn, lie dava 
a etotimder que· Elle trumou . . Note-se bem a 
dift'<lrença. . . . . . . . · · 

Eu nunca t1ve a,qnélla certc>z:t que deve ler o 
leRislador, o juiz, quamlo vai condf'ttlll:•r, qu·•uclo 
tem de julgar um . ubjecto dr. tumauha im.pur
tancia co no o aqudlil de qut. · tratar.nos; a r >! pul-a 
de dous homens qutl f.,rüo aqui mnnuudros· pdos 
votus daqutolles quo , os escolherão, sendo para 
isso autorodnde h:gitima. 

Tuto i:;to, Sr· .• presidc,nte, apenas mostra que 
estalli(IS muitos uoviços no cunhecirue11tu da 
verdadeira indc.le e natna·eza do R'•V~r11o rrp•·e
sentativo, e não ndmirn; nós ~ta:>t:••mo::~ llontem 
para a libet·dad~~ • . ll ns~;im quantos erro:', qunutas 
opiniõe:< precipitadas niio partilhar.,nHos ainJa 
antes de chPgnrnoos a possuir aqudle ~ráo dP sabe
d.oJ'iS, filho) dn expl!l'i"n~ia, e •JUil car:act~rizn os 
outros povos m:rb mati::(••S dn que nós ua carrei/: 
do sy~tema rc;'Jire·(•IJlativo? Isto, g.,nh•·l'n:<; u:in é 
negar aos brnzilciros a Exc .. ll.,racia ele s~<ns talentos, 
a apt.idân pura toda a · s .. rtH du d~s~n·v.,Jviuorltoto 
intellectunl coma que a . ll!ltttr•za o:. favorecen : 
porém é indbpeusavd c,ulr.JL.nps...aquillu qllf:.-!Lin.
dispensnvd de si""' ilii:sníõ·;- lltV<·Uit.oS "d., pussur 
pela lei c .. mlltUlll .dJ tirocínio. 

Tem-se.fallado no Uhichurro 'l JHI sua rej .. içiio, 
não ha duvida nNahun1a, :;r. presidentP, qu, o 
modo. por .que se obruu a re,peito do Chil:hono 
ni.o foi muito prudente, nem talVfZ legal, poorém 
isto . é mais uma . pr.~va de que tt•oros avançado 
na estrada do ~ystemn repr~senlativo: em du:ls 
annos temo· nos . tornado outros homens muito . 
diversos do ·que era mos. Ent;\o notamo~ o pe
ri~o • . não ·só dn il!Pgalidatlr: was ninda de irnoos 
cstahelecH um pe~~inoo pn·cedf.lot... Eu niio . 
O avlllit>i lo nqtiellt! tCIIrJIO, niiu . lllfl ·I!IJVr r::(llJt)IO 
de c;,rofess :tl Cl 1 c nunca me onvng .. nharci de dizo.,r 
qne •·rn,i, porque o c.rro é a purtalha da hu
manidade. 

Como 111e levnntPi pnr:i rehatPI" nig-mnas inere
pno;õ~s IJUP ~e Dl•·lêno fr·itro, at•cJ·e;;c .. lllar .. i ulguma 
çonsa, e Ctotllr·~:urt:'o por uqu.-llc~ ar~Uillt · totos 4Ue 
mais parecem ter pt zndo sobre o ·e;;pirito da cn-
mara ........................................ . ... . 

Aqui :iie doer~\J de haver-se dH\J .que uta as-

sr,mhl,\a.niio ó rClvoln~i(lnnria, nii:'l vejo raú'io 
pnra iliHO, P"I'•JilP. n"str. caso a palnvra. rov"lat· 
Cllllllii'Íil cr•Ji•l. que si~nifl.;n ontm cuu·sol se nlicl 
ti~M!tllbiéll dO IIIIIB na•;1i11 tjUC ainda Stl Oii:u COll· 
Htitui.o, n~~eml.Jléa porlantu qaw tom pndr.ro:s e 
attl'ibuir;Õt!S, lflll! não~ tem uma outra, cuja autori· 
duo IH t:Sl{l jó drJfilli<lrl ·h I\ )roi, 

Uon priucipio · se tem estt~bcl~cid\J, o ó qne cs 
horn .. ns de quem se trata são inimigo,; das 
in~titniçõ.,s, e quo tiS institniçõe:< não duvP.m sel' 
dr•fnntlidas po1· s1.1US mesmo~ inimigos. Mas sji 
qunndo tl'llturnos Ja atlmi!!siio de um deputado 
nt·!'lta cas11 pndernos exnrnillat· se elle é Oli não 
i11ímigo das ill:ititllic,;õP.s,~e é verrlade que o inimigo 
clns in-tituiçõ••s n1in deve deftmdel-ns, approvo em 
qualq11o•1' mom,,nLo que :oW sniba que o d•'Plltado 
é itJillrig,, da causa publica, nós teo·P.mo;; o mesmo 
dirt:ato, nós p"deremos ex~luir es:;c inimigo .do 
sdo da . cnmara. A con!!t•quenciil ó exactissima, · 
p"róm vejnnaos qnftt ·S seraão os resultados? Meça
mos bem I) ahysmo. 

:::ioendo · ainda cnrno ·qizem algun;; Srs~ deputados 
qui! nós est.jamos aqui c .. mo jurys, c que niio 
carP-çamos Jli'OVas, l'flle não Sl:}tmos tri bu11al ju. 
diciariu c que ns unicas provas requel'idas sej:io 
a · conva~çii.o da m!iiOI'ia: sem gravll pt:lrigo pura 
a liberdnde, st:m cofl',:nsa da juRtrça, esta doutrina 
nãn Sfl póuoJ retluzh· a pratitla : emhora so diga 
que a maioria será sempl'" justa. Teríamos in
troolnzido o despotismo om 11ome da liberdade. 
As forwulas foa'lit> s .. mprr: necessarias eessencjaes, 
e nunca se t!isp~nRiir1io uos governos r~"pre:;enta
tivos: ·uh i sã .. mais restrictnmente c•lí:~ervadas 
do que nn ~OVCI'IIO absoluto, ll•OOde a VOntade do 
d,;sputa é b •staute . par,l raz~r leis, aonde um 
avis,, uma · portaria, um capricho de momento 
cl•:a·oga as leis vigPiotes: porém 110 governo rrpre~ 
sentativa nfon•ie ,.Jias síio .garantiJas nosuirlndãcis, 
é miste1· muntel -as crom o maiur ·respeito. Disse-se 
aqui que nos g:<tt.cdos~Uuidos a as~embléa tinha 
o dir .. ito de ~:xcluir a quulqner de seus mem
brn~ depois de preenchoda:. certas · Corrnalidadc:s; 
porém note·s••. que est-Js. estão prescriptns na con
stiluiçãu; "dr:puis o gt)verno dus E~tados-Unidos 
é muito clifl,.rellttl do nosso: aquelle sendo go
Vt'J'IIO todo popular n:oo oft' .. rece tanto perigo, 
dignmos a~sirn, com este arbítrio, porém grande 
p .. rigo se correria ·se um tal .darei tu ex1stisse JIO 
JIOSSO parz. . 

Stl lançarmos os olho$ parfl a Inglaterra o 
Fran~a, nó:> .veremos . que quando ahi F e tem 
ugitaolo ur>gfl cios semP.lhantes . forãol seanpre os 
nruoor .. s lib~raes, os melhores. amigos da liberdade 
da patriu que se têm opposto ti taes exclusões; 
lembrn·mt~ a esse ri:'speito o que disse na camara 
fnwcezu 1\Ir; Manuel defensor ardllnte das Jiber
dadi'S de. seu paiz. quando se tratava da exclusão 

. o.de- Gr~grorr.e l'fWb.ae.:...diziu ... ter votado r.a . murte 
do rr;i Luiz IV, todos os seus argumentos furão 
bas~adns ....•. , 

Disse-se aqui que contra os deputados eleitos 
exi:;tião .grande numero de factos provados, factos 
do~nwnstrudos. Grand11 numero, accumulação de 
mui ta:! probabilidades não .fazem uma prova evi
dente. :5t:l os juizes houvessem de . guiar-se, ou 
pelo hnrror dos que se denuncião, se isso 011 
d11termínusse , · eutaio perigaria muitas . vezes a 
innoceucia. Qnero persuadir-me que nesta · causa a 
in.nocenciá uão periga: fulllindo, não como juiz, 
mio como legislndor, . rnas ··como individuo ·parti
cular, diria talvez que a innocencia neste caso 
u:io pProga; mas nesta ct~sa ro:ve:;tido da impar
cialidad•l de que se deve .revestir o juaz, direi que 
uf10 •:xistHm provas l~gaes, e o que é mais uin:la 
que a ctlmara não tem direito de excluir os seus 
i111•111bros. 

Disse•se tambP.rn que ·um dns ·eleitos era a 
alma do miniKterio tra,sacto. Senhor<'s, isto são 

.proposições que se arriscão; .pôde ser que fosse e 
póde ser o .contrario. Sabemos nós qu11m trium,· 
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phava nos conAAlhns do ·~onarchn 7 Snbemos nóR 
quem mnis influía nns medidas do gr>vflrno? 
Allegou ·sa qui) om tal · a. sua prepondemncia que 
se não ·real i sou o emprestimo, não senilo da 
repartição delle RÓ pfjr !altar sua approvaçi'io. 
Ignoramos n611 quo uo conielho um rnlniAtro, um 
~6 hof!!em póde servir de obstaculo, por certo, e 
1mped1mento aos planos dos outros? Não entro 
no exnme . rle indagar agora so isto ó verdade, 
se o OlC·ministro se oppóz .ou niio a estaR celebres 
contas de Inglaturn, pois ·nem quero agora saber 
se existem taes contas : não devemos . acred itar 
em boatos. 

Senhores, eu assento que a administração plls· 
sada commetteu m!litos .P.rros . o crimes; porém o 
presente no Brazil que não os tenha commettido? 
::>e .só recabirá sobre ·o Sr. José ClemRntll Pe
reira todo o odioso'? Por que fatalidade '? Será 
por que . hoje !!e . trata delle? Sa tratassemos de 
outro qualquer poderião haver talvez sobro esse 
iguaes suspeitas. No emtanto dous membros 
desse ministerio farão o.dmittidos na casa sem re· 
pugnancia. 

Insisto muito neste argum&nto porque. desejo 
que a · camara .fle . apresente ar.JR ollios do mundo 
com um caracter de imparcialidade que · i111ponha 
silencio e . respeito aos seus inimigos. Nós igno
ramr~s aonde nos levarãõ as cousas politica,;? 
Tenhamos por nós em todo o caso a ju-tiça. Duus 
membros desse ministerio .. farão admittidos nesta 
cas" ; um já tem n•llla ailsento ; ácerca do outro 
trata·sc . de sua reel~ição na província .de Minas. 
E tP.mos nós a certeza de que o doputado em 
quP.st:io era alli o .unico criminoso 7 Pudemos 
dizel·o afoutamente ? ·Como '! Quem. o ousará? 
Valeráõ os argumentos . de ·simpl~:s suspeita? 
Então valhão tarnbem pAra alguns Srs. deputados 
que já aqui estria; cu o reclamo. 

A n•ilÍs grave increpaçiio que tenho ouvido .fazer 
ao deputad., d~it· • 6 que · elle fui a causa de 
se fechar a co.mara SP.m lei d•) orçamento, mas 
nesse cn~o mais .i! ulpado é o mi~istro que dirigiª 
os nPgocJOs . d•1 ÍIIZ•!nda, · p.1r cn) a contn . correm 
os dinbuiros publicas e sua distribuição. Senhores; 
é preciso termos lllUita cir·cúmspec.ção neste . ne· 
gocio .para que nã•) se diga que somos leva<ió!? 

"Jl_Or paix. ões ; raro é den. tre nós o. que não foi de 
ll!gtlm modo offendido por esse ministerio qqe 
passou, eu mesmo quanto não tive que soffrer, 
a minha vida estevo por vezes em perigo, e bem 
que não possa asseverar que este homt!m ou os 
do seu ·circulo fl)ssem aut.Jras do crime, as su~
peita~ recnhirão sobre Alies; . com tudo . desejo 
tornar-me superior a considerações particolares, 
e ser cumo .-e nad•' tivesse com elle. Não viemos 
aqui . para nos .. vingarmos. . .. 

Voto portanto pela admissão desses homens 
desprP.siveis a ,,.. meus olhos; mas que os el(litore!l 
puzerão na camara, e que a camara não .póde 
excluir logo que tenhão as condições qqe a con· 
stituição marca e requer. 

O Sr. Ribeiro 4e .A:ndra~a. :-Senhores, 
eu tinha feito préviamente o meu juizo sobre a 
questão que ha dias se agita . nesta camara, e 
eu estava resolvido a contribuir para ella com 
o simples contingente · do meu vot,, ; fui porém 
chamado a campo; nunca me negu<>i aos duellos, 
como poderei recusar· me. num duullo parlamentar'/ 
Permitti poi11 que eu entrl'l no c11mbate. 

Senho•·e:-, felizas daquelles que nus dcRgraças 
da patria têm sempre á sua disposição um lenço 
para enxugar as lagrimas que i:levem ou fiugAm 
.verter por e lia, fdizes de outros que . jul::rão 
suspender os grito;;. da monta .. ba com a simples 
extracção de um rato ; fgliz·es de alguns ~;eres 
dilalistiCI)S que semelhantes 1\s aranhas no centro 
da. têa, que ellas . mesmas urdirão, communicão,se 
-por :melo de .fios delgados e imperceptíveis com 
·todos os pontos· da chcumferencia. e . apparentiio· 

TO:IIO 1, 

se com t<> (lns ns opiniões: nos · d illS nubladQA e 
tcmpeBtuosos r>e1• (as ou pe7" ru:fas, estão t~eguros 
•le pc1'tuucor {~ opinião vrmccdora; ditosos finnl· 
monto dos hom en" q1le tlotados de uma con. 
seiencia flexível, ou do uma moral quo póde correr 
parelhas com a dos tamborinos, sabem amoldol·a 
nos tempos, ás circumstflncias, ás paixões, ás· 
intrigas e tal ver. mesmo a influencias bem es • . 
tranhaH; eu não sou intolerante, tudo isto pódo 
ll'er permittído , podorá mesmo . ser . digno de 
louvor na opinião de taes seres; . porém os . meus . 
princípios são outros, nutridos com o l!lite dss 

· do11trinas gre~:;ns, o am•Jr da. patria foi e · serú. 
sempre minha primeira virtude ; a patria foi e 
será sempre . o idtJIO a quem eu queimei in · . 
censos puros; a justiça foi e seré. sempre . o 
fundamento das · opiniões que eu tiver de emittir 
na · qualidade do legislador; munido de ambas, 
eu vou analysar a defeza do. íllústre eleito, as 
razões emittidas pró ou contra clle e . deduzir 
deltas o meu voto. 

O illustre deputado .eleito _pretende esquivar·se 
ã . exclusão com a justa quellca que os eleitores 
do . província terião direito a aventar na presençl\ 
da nação, . pela violenta destruição da obra . de 
seus poderes, independente de nenhuma .. autori- . 
dada sobre a terr(l , ao .que respondo : todo o pod~r · 
instituído pela lei é dependente desta mesma lei, 
se allll marca limites, condições · e modo com que 
elle deve exercer suas attribuiçõcs ainda mais 
limitado é, como pois podem os eleitores Buppõr 
mnrlida violenta a exclusão de qualquer dos 
seusnomeados, se nesta nomeação elles houverem · 
faltado a qualquer das clausulas que determiuiio, 
<lU dirigem, ou limitão seu · poder .'l O dog~a di& 
soberania nacional que professamos reside na · 
naçiio inteira, mas nunca em uma fracção :·sendo 
assim sua autoridade não é independente, mas 
neste caso de quem depende a . validade da sua 
11bra .? Da camara dos deputados como .verificadora 
de todos estes poderes intermedios; são cadinhos 
npuratorios que ·. vêm . a· dar um resultado final 
quando nóil o· upprovamos. Pretender o . çontrario 
é ·cahir em uma manifesta contradicçiio, porque 
é declarar . que o todo dl3ve obedecer á parte em 
outras palavras, que a representação nacional . ó 
subordinada a . qualquer das fro.cçõet:~. Não h a pois 
violeucia da p:lrte ria camara na exclusão · dos 
eleitores, por havermod exercido o direito qe . veri· . 
fica•· a ubra dos seus poderes,. e annullar quan(lo · 
não fundada na lei . . · . · .. · 

Insistem ainda o el<lito e meus . cnllegas que 
npoiàc> a sua Jefezrl 'dizendo:. " O~ 7• do cap. 2• 
das instrucções . deve ser considerado como méro 
consdho ·dado aos aleitores, e neste cllso não 
obriga, ou como artigo constitucional para ter 

. forçn obrigatnria o que é absurdo: porque . na 
constituição n i'io faz parte dos · direttos políticos 
e indi.viduaes do cidadão brazileiro.» :E eu res· 

·pondo: 1•, quese a. lei para ter[Qrça e ·execuçíto 
deve ser a declaração por es..:ripto de actos já 
praticados pela maioridade do . povo, então não !!Ó 
esta qualidade, mas tambem as outras lembradas 
na constituição serão sempre co'nselbos ou sim · 
pies . recommendações, porquA quasi · nunca .$8 . 
executão; 2•, CJUe esta qualidade !oi um.ll mé•·ll 
ociosidade lembrada nas instrucções, e seu silen· 
cio necessario na constituição. Q11e vem pois a ser 
e~tn qualidade? Um<\ condic,;ão implícita e pl'imor
dial, · sem a · qnal niio existe o pacto que nos 
l'C"í', uma condição quenecessat·ionl~nte opparece 
no0 acto do offerecimcnt.o da constitui~ão ll ncti· 
taçãu della pelo povo. Qtlalquol' .de vós a ar.eitou . 
e jtu·ou: qu11lquclr de vó:~ é obt·igado aos deveres 
que oll" impõe. Nunca .bouve contracto signala
matíco mais · firme, nem ·mais sagrado ; um de 
vós falta a elle pretendendo demolil-o, esta de 
vós que tal pretende é um tt·aidor á patria, e 
como tal . não póde · ter direito a representai-a, 
porque implicaria palpavel absurdo o .encarre · 

311 
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gar-ac ela homosa tarefa do 1lcfo•ldor o syRtcma 
jumdo ,<qn~llc que deu prova~ de só quon~l · o 
destruir. Eu vos pnrgunto, senhores, qual RArll 
o maior ínímrgo da constituição IJ da patrin 'l 
Aqudle que recusa. o nncto offllrllcido c se retira, 
aquclle qUt! el!ll se 'oppõo á força do armas, 
ou aquelle quo fiuge ace1tar, .e o1·a arteiro como 
ns raposas, outr'.ora feroz como · o tigre, intenta 
ou solapal-o ou destruil·o? Vós di reis scgura
mellte que o ul·t··jmo é :> mais perigoso; ora, este 
ultimo é o illustre deputado eleito. 

Elle mesmo · Parece admittir como justa a ex· 
clu~iio da repr11sentação nadonal dnquelles que 
attentru·em contn~ t\ constituit;ão; mas de que 
modo 'l Depnis de ouvidos c convencidos, o le~al
mante sent!lnciados. Aqui prete11du clle impôr 
limites aos meios que n constituiçii•i nos rtJ.culta 
de punir taes att\ll}tailo~. Vossa comrnisslio já o 
ouvio; pol' esta parte elle deve de c:~tar satisftiito, 
no voto de graçus pr:la demis~ãu dalle e demnis 
ministrM; era do suspeitar que a camara não 
estava resolvida a accu~al~o ; Os . mei o:-~ !f'gaes á 
vossa disposição uo negocio 110 que se trata são 
a exclusão; emq11uuto ministro, a declaraçãn de 
que ella havia perdic.lo a confiancn . publica, o 
que não póde ter lugar por já de:~tiLuHo, e a 
accusação. Qualquer destell meios é da vo::~.sa com· 
petencia; ml\s nes1a quest:io vós deveis se·r mera
mente corpos p<Jlitrcos ; não é o sacriticio de 
um. ou de ontro indivi(!uo, .·mas o triumpho dus 
instituições a quo vós deveis aspirar. St:gui os 
grandes exr:mplus dos paizes classicos d:1 liber
dade; a parte elcctiva de suas legislaturas con~ 
tentava-se umas vezes · com u simples exclusão 
de uin deputado, outras com a simples accusaiji\o 
de um ministro perverso, ml:m!Jro .de um minis
teria todo corrompi.lo e algumas vezP.s com 11o 

accusação de dou;; ou da mais. Destas exclusões 
e accusações estão cheias as r'aginas · da · hi!ltnria 
parlamentar dn lnglatena; os nome,. dos \Vilke::~ dos 
Jones etc., o::~ llomes dP- um lord Latimer, e de . um 
lord Newilles r.o reinado de Eduardo III; os de 
Jor~ Oxford, e do cbanceller S'>mers, no começo 
do t?eculo XVlli ; e do conde Dambi . em 167::1; . 
o do Strafford e depois · de Loud, no .reinada de 
Carlos I; e d:> lord S . . Jean no tempo da rainha 
Anna, attestão a proposição que avancei, e mostrào 
que um povo mnd11ro tem sempre em suas leis 
penae~ os meios de punir seus . ministros sem 
precisar de lei de responsabmdade • . Mas om todos 
estes . casos o modo de punir o culpado variou 
segundo o arbítrio tomado pela legislatura, o 
esta escolha nasceu da facilidade do meio abra· 
çado para consolidar as doutrinas o:onstitucionaes 
no caso de que se truta eu diria a.>s · senhl)res 
eleitos .: -já vos ouvi, e em virLude dos meios · 
qu'3 a lei póz .no meu alcance, eu prefi1'0 e me 
::;atisfaço com o só passo di! excluir-vos . 

Se porém nssim fizemos di ri tio os· dous eleitos, 
este passo seria o principio destruidor da rcpre· 
sentação n'•cional: au que eu r·esponderi!l, estas 
modictas que vós ch.arnaes discricionnri.n.s, e quo 
cu chamo. exowcicio legal do& nossos . pOdP-r•!R, 
!oriio tomadas. I:ít~la. F• nn<;n e lnglalilnn, e ellns 
ai~oda durtiu ; accrP.scomtnrnõ Binda que este p aMso 
mostraria quil estamos Ctm um A'uveruo r.ev"lu, 
cionario; o eu lhos perguuturia se governo quer 
dizc,r P.Xecut.>r . do lnis1 ravolucí«n>~l'io ou rttvul~· 
l)iio, ce~saçiio delias, comu pud1-1st~s revivor esta 
1>roducçíii1 antinomica dos jttcubinus da FNnç!l, 
cumo am•algumnr duns entidades inteirawcnte con
trarias? 

Pas:;elnos ago1·n ás allP.gaçõm; e documento$ 
com que se l\efende o Sr. ClemP.nte Pereira; 
pondo de p;~rte os que for:io rebatid .. s pelos 
meu~ honr~dos collegas . da mesma op:nião que 
a minha, eu :.6 faUa1·d d11quelles quli por elles 
!orão . passfl.dos em silencio .: principiando pelos 
serviços prestados no começo da regeneral)ão do 
Brazil, quere~·á o illustre eleito que eu invoque 

a~ sombrns de José Mari!ltlno de Azeredo, que 
cu rncorde . um jantar darto nas caRas de lfl()rnda 
do dito AZ•!l'edn, e as opiniões ahi pc<lo Sr. Cio· 
me11ttJ Pereira Dmiitidas sobro a l~rtendencia. o 
sobr'l o monurchn, a s11a ostadtl no Br11zil : que
rerá .... Ma; aqui convém a reticencin quos ego ...• 
secZ motos rn-estat compone1·e (f.uctus: demais,. 
por quo razão um magistrado, e este chefe da 
munieipalida•le, se condemnavn á solidão e ao 
retiro do campo na occasiiio em que delle mais 
se . prcci.snva '! Era . o turbilhão da cidade que 
elle fugia, ou ao·opinião publica . que contra ello 
se havia declarado, e a que quer1a escapar? O 
facto é que elle foi chamado por uma portaria, 
mas quando? Quando forçado pela>J instaucias 
drJS seus amigos a COIISOCij,S prometteu trabalh11r 
na obra da nossa regeneração : então é ·facto 
que elle fez serviços, e eu proprio serei o pri· 
mciro em. declarar a sua activi.~ade na arreca· 
dação d"s dinheiros de ausentes suum cuique : 
comparai porém os princípios antecedentes . com 
o,; resultadas ultimas, fallo ·de sua admiuistração ; 
niio direis vós . que os t~eus serviço!! de enLiio 
tiverão por motivo o epipbonema bem conhecido 
e por ruim accrescentado, guià · non mortatia 
pecto1•a cogí.s, au1·i, atque potestatis sacra (ames 1 
Elle affirrna demais que na sua volta ao ser· 
viço publico lhe havia · si. lo ·proposto por · um 
ministro do estado, ·como . urgente, a creação de 
uma dictacktra que .nomêe esse ministro, e será 
desmentido ; o facto· é que um dos membros da. 
sociedade a 'l n6 P!lftence o Sr. Clllmente PcJrcJira 
foi .autor dn o1fàec1mento. de p1·otecto,. e i).e(~nsor 
pe1·petuo, e ·que o monarcha em· sua · sabedoria 
recu;;ou o p1·oteetoraào por :;ugger.i.r a idéa ge um 
Cromwell. . · 

O Sr. Clemente Pereira procura igualmente at
.teauar 11 . accusaçüo do protector dos absolutistas.· 
p.:lo facto da . ••omeaçiio e conservação de Thomaz 
Xavier na presídencia . de Perraambuco com a sim· 
ple:1 declaração de que nunca soubera. gue · elle 
o fns,;e. Qutl innucencía! Dig·~·me mais, rgnorav11 
tambr!m que eUP- tinha . contra si · o odio de t!ld$ 
a província? I~not: olva demais, que em todos os 
g<;vern(Js e sobretudo nos governos naeionaes é 
talvez um dos maiores erros que a administração 
póde commetter o .ir ds encontro á opinião pu· 
blica 'l Porém o rn.~is engraçado desta parte da 

. sua defeza Ei o nrtigo .do periodico intitulado a· 
Amigo do Povo ! acarretad•' para provar que niio 
concedem graças aos columnas: os artigos .uos 
jornaus l1beraes são meros boatos e vagos ru· 
mores que nada provão contra elle, 1•o entender 
de alguns:de meus collegas ; Jogo, em que podem 
abonal-o artigos talvez oncommendadoil de jornacs 
que p1·égão · o abKo!utí~mo ? Supponbamos toda
via qtre um tnl artigo niío fosse de encommenda, 
não sub e a camara qu11 nll historia dos · protecto· 
res o prut~>gio.los é ordinario ver"se o protector' 
de11grnçudn, calcado> tnmbem 110!'1 pés pelo protPgido, 
talv~z cnm a ospernnça de obt11r asRim n impu
niJouc ? Niin tAmos vistn nté o grande Bacon, 
o pai .da yhfsica moderna sacrificar o conde d11 
Es.~e:x;, seu protactor e · seu llmigo, ó. co lera de 

· I7.1lhul l\11 Inglut~rra? DP.mos nlnda de burato 
t)UO ns!lim succe • .lesse com cn1 columnns de Per· 
nnmbuco, derxou elle do entornar a torrente das 
graça.~ sol>J•o 011 desta . cOrte ? 

O d,1cumenLo n ~ G que o Sr~ Clemente Pereira 
oJT.:r.:cc para .lavar-se dn susp.,.ita quo poderia 
r~cnhit· sobro etltl au menos p~la conaervnçilo de 
Pinto Madeira no Ceará, é em tuúu singular como 
eu passo a exnminar. Neste officit.>, o presidente 
denuncia a existencia ·dos columnas em Pernam· 
buco e a Queiroz Cal'l·eir:a çomo membro n1uito 
importante: da mesma socie~a~e, todavia quando 
o absolutismo . foi . decl:lrado no O«ará, quum !oi 
o hon1em enviad..:> pelo ::ir. Clemente Pereira para 
comprimil·o? O commandante Queiroz Carreira: 
dir~ tambem · que o não conhecie. 'l. Dirá ainda 
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quo .o niio protege? ••.. Dirá, e pot• quo não? O 
prostdente . dflclara que ~u-.tenturá o _ governo . con. 
sLitucion .. I, por quo S. Ex. assim lh'o ordonou. Que 
guapo presid<mte I Daf,nde o systl!ma constitu
CÍ()Dnl, ndo por ter lilido . juro1do pela uaçiio e o 
monnrcha, mas em consequencia das ordens .de 
-S. Ex., e estas ordens recommendando a Jefeza 
da constituição jurada não serão filhas de dura 
lei .de necessidade, visto ter vind(l ao _mundo 
daquella província a menina escravisada antes 
do -tempo e .-em o concur:;o de iguaes parte~ DEIS 
outras 'l Eu assim o creio ; e tanto mais -porque 
o presidente parece !orçado nns medidas que vai 
tomar, visto que niio se esquece de _ •·ecroruar uo 
ministro a volubilidade dos ceare:1ses, o _a ro-
bellido ds 1824. . . · • · _ · 

Eu terminarei a analysa da sun defezá com 
algumas consideraçõus · sobro as cópias •i.e dou" 
votos que emittira na qualidade de. ministro de 
estado, o primeil·o sobre a revolução d•JS Afog.,. 
dos, e o segundo sobre . a crençiio dil commi:~
sões militare". Eu pas~o em silencio a iueflcia e 
a falta de dignidade qne mostrou rompendo o 
segredo · de ta~s communicações : quero mesmo 
crer quo taes votos existirão, concessão já dema
siada : que provão elles a favor do illustro de
putado eleito? O contrario do _que elle sem du
vida espera. No primtoiro é de opiniiio que nada 
h a que temer dos republicanos por . poucos _ em 
numero, e por não merece• em. consideração al
guma na proviucia; mas então que mister ha de 
tanta força armada como elle aconselha? Que 
necessidade · della no meio do esgotamento de 
todos os meios pecuniarlos? Dem:ois, por que razão 
neste ·primeiro voto guarda . um profundo silencio 
sobre com missões militares , suspensão de ga- • 
rantin, etc; ? Sabe:s por que? · Por que conveio 
nellas : por que razão pelo contrario grita contra 
as commissões militares no segundo . voto ·'/ Por 
que_ motivo. representa_ o · papel de constitucional? 
O motivv é evidente, semelhante atrocidade não 
deve ser partilha dos . bencmeritos esct·nvos. Se
nhores, um absolutista consequente invoca sem
pre a lei a· favor dos seus, e a arbitrariedade 
a favor de homens livres. . . 

Lançarei ·agora um rapido golpe de vista sobre 
o estado do imperio nos fins de 2é< e começo 
de 29, para depois -expender, não rumores, mas 

·actos publicas dos Srs. Clemente Pereir11 o Oli· 
veira AlvarllS; que comprovão sua inimizade á · 
constituição. jurada. Uma . expesRa nuvem tinha 
coberto todo o .horisonte bra?.ileiro; o terror tinha 
parnlysado e comprimido a elasticidade do todas 
!lS almus : o absoluti5mo é proclamado por um 
commandante de armas no Cear~ ; ell11 deixa de 
ser em -Pernambuco pela . opposiçüo . de Antero, 
corajada, 11ctivada pelo commercio e grande:; pro
prif;!t!UiQs ; taa Bahia · espera· so todos os dias 
igual proclamação: em S. Paulo requerem-se cen
tenare!l de vella,s de cum.posiçiio com o .pretexto 
.:Je exequias _ ·IQ pnntidce, · o outros igualmente 

. futeis; nutori4ades secundarias exult1io de 'prazllr 
pelo prox:imo renascimento do. absolutismo: no 
Rio, particulll,rmente no!l primeiros dias de De· 
zembro de 1829, o susto ·. e pavor ó lllvado Rol ~eu 
cumulo pelo m!l!lmo motivo : logo depois desnp~ 
pare~e da acena o ministerio abominado ; renasce 
a alegria, o .contentamento é universal, _e uni· 
versul · é • tambem a opinião de que elle Eira o 
autor de tantot:~ males ; .as . mumcipalldndes de 
·s. Paulo e de outras villas _ da província con· 
gratulão o moo11,rcha pela quéda. do despotismo; 
o mesmo fazem a .província de Mina:< e outras, 
e diz o iUustr11 dAputado que · não houve t·epre· 
sent!lção. das · municipalidades, e conselhos du 
províncias a ·este _ re13peilo? A certez11 da quéda 
do absolutismo nasce com a quéda de taes mi" · 
nistros, e e;;tas repr(lsentações niio .os ferem 'l 

. . Comparemos agor11 estes _acontecimentos com 
os _ actos e procedimentos dos eleitos em questão; 

Recordaí -o decreto rias _comm1ssoes militares, e 
o ·que rouba a ::;. M. I•nperial o direito de ~··aça, 
dirnito qu'l U•J algum nwd•J so e11uipáru á di_vin
dade; niio siio verdflrletros attontad•>S contl'a a 
crJnstituiçno? Lornbrai-v .. s do decreto que elevou 
os emulumiJntos . dos officiaes das secretarias, ou 
por outras _ palavr·ss, que creou uma nova impo· 
siçrio .a favor de _particulares; e do decreto que 
orgamsou o correiO e quo levou a despeza desta 
a•lministração ·a 136 contos, não são elles verda
deiras usurpações 1o poder legislativo, e parti· 
cularmente injustificavei!i roubos á iniciativa dr.sta 
camara? 'fruzei á . · vossu·· memoria as demi~sões 
dos ollicias generaes sem crime, sem processo, 
sem sentença, as suspensões de outros; e em 
gemi o estudo precario e vacillante dos- desgra
çados .militares nas mãos de uma -adm-inistração 

· caprichosa e delirante~ não .são tudos estes actos 
urna. prova irrefragavol das continu11s violações, 
e continua zombaria .das nossa!:! leis?· E sem e· 
lhantes homens merecem tomar assento nesta. · 
auguuta camara ? I . · · -

Continuemos: um militar honrado e já eleito 
deputado incorre na indignação do Sr. Clemente 
Pereira, por seus princípios constitucionaes, ·é 
banido de'sta cOrte com o irrisorio motivo de 
examinar . as . preteudiclas fortificações de Fer
nando; de Fernando f Infeliz delle se mão auxi
liadora o não suspcride~se do abysmo qne ia 
t1·agal-o f Um presidente da Br~hia chamado á cOrte 
porque aos gritos da · •Jesesperaçã11, a tyrannia 
mesmo algumas vezc,.;,não resiste por pouco tempo; 
logo . depois elle regressa coberto de honras a 
arrostar a opinião ·que ·o estig111atisa: este larga 
o freio ás suas paixões, o o ministro inabalavel 
as considera; elle ataca desapiedadamente a 
liberdade _de. escrever e o ministro não se altera; 
elle passa pelo autor cio assassmio de um ma
gistrado de que outro .é in~t.·umonto - e o ministro 
se não move, o · Silencioso so conserva ; outro 
presidente passa por agente do despotismo, e por 
"xecutur de . cluUJorosa>l violencias, o ministro 
assim o confessa em eamaro, mas apenas regres· 
sado o pre~idente o castigo é uma commenda: 
um commandante de armas, causa primeira das 
desgraças de tantos cidadrins, !uU., dos de:~graçados 
ceareuses, mortos á mingoa pelas praias, . mortos 
pot· hol!lpitae~. é emlirn posto em conselho de 
gnerra, e anttls de findu eile é castigado com outra 
C•lmmenda; elle · parecia dizer . com tal procedi· 
mento ao Brazil espantado-as graças só perten· 
cem ás arbitrtJriedadcs e aos crimes: se elle tivera 
duradn no gozo do poder, sem duvida a quaJrilha 
dos Pugatcheta- não teria: sido esl]uecida: e vós 
.dizeis á . vista de tudo o expandido que este 
homem nllo é intmiao fiaado.l das in.çtituiç?fes 
que nos regem?! Mos que 1mp•1rta tudo lstu? Um 
::ir. deputado já o ;lertlndau IH'ocurando adelgaçar 
seu~ c• i mos, lombrondo alguns netos do nctual 
ministerio dignos o seu ver, da nossa 11nimaúverS1iO; 
é _ tactii:a muito es(aJ'I'apada que nem ll meninos 
engana: se o i Ilustre deput11do julga o .ministc,rio 
morecudo1· de uma accusoçilo, pot· que a nito raz 1 
Demais 0:1 Cactos que eu ouvi apontlll' podem 

. talvçz S!lr escolhas mós, podtlm . ser corrigidas: 
· mas não exorbitarão · do suas aLtribuições, por 

ultimo nós tratamus de. admittir ou de excluir 01 
Srs. Oliveira Alvares e Clemente Per~:~ira; esta· 
mos acuso encarreg1dos .do mesmo para com o 
miniHLerio ? 

Outro Sr. deputRdo tentou defender o Sr. Cle
mente Pereira, lembrando os bons presidentes 
que o dito . senhor norneára e conservára nas 
províncias, o qne me fez lembrar n bem couhecida 
historieta do penitente q11e aos pés do confçsso:r 
na enumeração ·de _ cada culpa mui grave, eUe 
offerech1 o contrapezo de uma · boa ncçào· p·~r elle 
praticada, ao que tudo respondeu . o confessor 
remettend••·O á absolvição do anno ._ a:~.tec!'dente; 
em circuntstaocias identic11s, identico é o meu voto. 
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O mesmo Sr: clepttlado respondeu á contral'ie· que nos dirige, mas influencias externas o· que 

dade observaria por alguns de meus cnliP.p;aH tJntre sc1 AX~lnimos ao Chid10rro foi p11r S"lr um in fi-
a ndmíss1io dos dous eleitos e as graçns d11da~ nítr:sím11, qll"f l;l tHIO ndruittír a eHtes por sot•am 
ao ruouarr:ha pdrt sua destituíciio, oiJscJI'Vfll;•io no grandfJS volurnAs, confoss .. , ~r. prHHidentt!, q11e 
meu sentir do nmílo (Jt.'Zll e dilllcíl do corubnler· tenho grande difficuldalle tm resriondar com a 
se; respondilu, di~o, com o quo se ilízia p11r fóra, devida nwderaçii11. 
o quo elle niio cria que semt~lhaute pnrL<J do voto E' bom certo que nem sempre a prudencia é 
era obra de um partido: feliz partidu I quo contou filha dos annos; E'tl não devia espel'llr taos des. 
a quasi unaflimidn I e da camara com a simpllls vios dos que, por isso mesmo qtle mais velhos, 
dilferença de 5 ou ü votos I ao qne r·cplico que, me d• vi!io dar exemplos de sisndeza e dignidade , 
se ternos de entrar na carreira dos- Dit ·on- E com que direito querem alguna senhores do· 
tnmbem se diz- que o illustre deputado defendeu minar a consciencb1 dos outros, julgur scns actos 
um seu . compafsa,- o que eu nüo creio , porque e dispõr de sua honra '1 . Com que direito querenl 
os princípios do nosso honrado collega süo dema- a1·rogar a si sós o privilcgiu exclusivo) do am•1rem 
siado conhecidos para poderem admittir duvidu; u librm:jacle? Se sà.o os campeões da liberdad!l, 
a mesma lantel'na de Diogenes illllminaria a in- sejiio .eu,b<ira, mas n1io quuirtio ruubar· nos outros 
coguita e suas qualidades. .· · a honra de tarnbern . marcharP.m pela mesma 

Resta o rwecedent . da exclu$ão do Manoel da bstrad!l. muito longe sim, ma~ ao menos l!em 
Cnnlln que tem sido objecto de mui renhida nunca della terem desertado ou dellviado • 

. discussãó. Antes do entrar no 1.xame delle, per- E pens:io •tuo ficar~mo:~ aterrados com tnes 
mitta·se-me a íngenun confissiio do espanto que. me am .. aças e . te1·emos · a bní"P.za da obedeccr·lbes 
cnusou o vel-o combatido por illustrt>s deputados cegamente fazendo o sacrJfici" de nossa!! coilsci.an-
quc na quest:io da validade (las eleições do sul cias? Pensão que o de~cjo de reel1:içiio nns faria 
fizeriio-se fortes com precedent6S muito menos emittir votiJs . contrarias ao que pensasscmos ?' 
valiosos ; seja-me licito ainda a declaração de Enganíio·se; não posso p~rsua!lir· nie quê por 
que alguns ·dos 1llustres. deputados que hoje tanto seguir o que me parllce justo huja de perd!lr a 
nugnão a ravllr dos duus . eleitos, fnrão os mais estima e consideração dos meus concidaoião,~, . mns 
encarniçados em excluir Chichorro. Oh! tempo1·a, se chcgassfl a tanto a de:'graça, quo: :sefllscína~se 
oh! mo1·es! ..-...Examinemo;; agora se lw alguma a razão publica e so julga~Sd dt:v"r 1m votat· contra 
analogia e11 trc o caso de Mauoel da Cunha e 0 os dictames da minha consciencia, em tal caso 
de que; se trata : um juiz de fórn de Taubaté etl tambem me julgaria aviltado · P. DI ser repre· 
acompanhado de quatro alfnrrabios proclama 0 sentante dos que quizerem a inju!ltiça .e 11 tyran-
absolutismo em sua villa.; um commandante de nia, po1s que eu prefiro a propria estima nos 
armas e um magistraclo o proclama em diversos fal11os juizos dos outros, e bem commip;o mesmo, 
pontos . do Ceará; o· mesmo, c.omo já . mostrei, trauquillo esperaria do tempo· a sente.11;a ímpar-
tentao · f!lze•· autoridades superiores de out1·as pro- cial que me jnlgas~e. ·E . demais: .· será esta a 
vincias, escudadas pelo ministerio transacto 0 primeirn vez que se me . fazem ameaças? Niio 
favorecidas . visivelmente . pelo Sr. Clemente Pe· por corto; muitas e muitas vezes se me quiz 
r eira, conhecido f~~outor do absolutismo p~los seus aterrar, chamaud•> anarcbista, demagogll, etc., 
aetos apontados; pergunttl, que di1fere 11ça ba 1 fiz st~mpril, entretanto, o quo me. pareceu . justo; 
Na primeira npparece a causa; na segunda appa- e o . que tem r.;sultado '1 Terem· me para aqui 
recem os instr·umentos c a causa fica por datraz mandado meus concidadãos constunte e successi-
da .cortina;. quem porém será 0 mais crhu inoso varnente: e n~orn com a qua11i totalidade dos 
no s•·gundo ca!jQ 'l O instru111 ento ou a causa·? votos. Se pois eu · estou convencido que violaria 
Creio que njnguem vaci\lará na resposta, A ana- a constituição, a lei e a justiça, se nãu admitLisse 
logia . pois · á concludente: sêdo sinceros, dízei como deputad:>s os · homens em questão, . como 
antes que IJMriticastes em Chichorro um .infini· deixarei ele admittil-os? Sou eu o culpado de 
tesimo . o que poupaes nos . dous · eleitos du11s niio ficar convencido pelas rnzões em coutrnrío 1 
quantidades. · B~m tenho-me .cansado em meditai-as, o cada vez 

Senhores, vós me razcis lembrar 0 dito de um mais me confirmo no meu voto; tornarei pois 
viaJ·aote italiano. examinando uma livraria d.o a fazer observações sobre o que meramente se 

tem dito ou rep.,tido. 
Potsdam; só composta de velhos nlfarrabios o das Tem-se novamente appellndo pnra: a lei das 
obras de matbematicas do velho padre DesciJalles elaições, mas quem duvida dP.Ila? o que 611 
-pote1·a coleumne, che (ate gui.-0 italinno teria respondo é quo os factos allc,ados são t.odos 
salvado Deschalles de Tanbuté; vós o sacrilicBstcs d 1 .. 
e vós . poupaes hnjo volumes pcrtenccJntcs a uma posteriorel! . ao · acto O>~ e llições o ~or con~ogulnte 
nrande livrar·ia . A' vista do ql!e tenho . expandido uão comprtihendidos nas dispoalç &s dessa ltli: 
" Íll~a·se o processo a esslls homens por taaK fJ&ctoll, 
voto. contra o parecel' da ·commissiio. a I.,go que pronunciado!! flquem seriio excluiiJos; 

o !Sr. Paula o sou:~.:a:- Eu nüo proten- Corno poi>l me servirei da disposição de tal lel 
dia mais fallar, Sr. presidente, porque está já para o. caso muito diverso das suspeitas poste-
a '}llesti'io sobej111nente discutida, mas continuao- ri ores· ás eleições? 
do-se a invectivnr os depu~ados que sustentão. o D~mai~, erisa dispo>Jlçi\o obriga aos eleitores 
parecer da eommisstlo, tornando odiosas suas pam julgarem po1• ella s~;~gundo suas conscicncias, 
opiniões e suspeitas suas intenções, é um dever visto tratar de qulllidadl!s moraed dos olt>giveis • . 
indispensavel .ainda para mim aindn fazer algu-. E somos nós eleitores? E' isso que se vê dessa 
mas rtfiexões sobre a materi3. lei ; e ao ella precisasse de interpretaçiio a tal 

Quando se disse que os deputados da minha respeito já a tínhamos dado p~la camara transacta 
opioião seriõo execraveis a todo o Brazil lasti- no . facto de Paulo José de liellu, adtlptando em 
mei que st~ quizesse em questão tal como esta uma resolução essa intelligencia, . tendo fnllado e 
maneJar semelhante metb.odo de argumentar, mas votado ne:>se sentido alguns dos mesmos Srs. de-
quiz crflr que taes expretisões terião escapado putados que hoje me eomb11tem. Se neaso 1\ 
involuntariamente . no calor da discussão e por estes homens fultasse alguma das condições de 
isso deixei de responder a tal respeito; · não elegibilidade mnrcadas pela constituição e . pela 
parou nisso entretanto esse genero .de ataque ; lei, quem duvid.~& que os podíamos ou antes que 
tambem se imp1·ecou 0 anathema do Brazil inteiro os devíamos não admittir? Mas o que e que 
e ·da posteridaâe contra os da minha opinião, sem falta, o que é que · se al111ga 1 Tão sõmente que 
duvida para aterral·os e dominar seus votos, são . suspeitos de inimigos da constituição . e sus-
mas ainda eu .não . rel(lpnnderia. Quando porém, pnitos depois de · eleitos; . qual pois a lei :em 
se· ·uos lança em rosto que não é a convicção 1· que eu poder!li ·firmar-me para o• Jlio admitti•·, 
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visto que a allegaria não õ applicnval? ·Etl niio 
de~cuhro, a p"rt11nto n.ao p••s~o "xduihJ". 
~e se pttdllS~e r:xclu1r um d··Pill.adu ·po1· anil· 

p61tlls pusterrorr.s á ,uu elt<içtio, orn virtudo 
dessa cl1sposiçiio da lt;i rias elei•;ões, ent.i'io qual 
d11 nós f:lstal'ia ~elvr;, de ser cxclu;do desta cnsu? 
Dirão que niio, porque já loruárnus llMHcmto o 
prestámos juramento, mas qnal n funrlamonto 
por. que eRse motivo nos resalva'l Nenhum: logo, 
ass1m como eem lei ou só por os~a clisposiçiio 
da. lei _da;; eleiç?es se pôde exclui1' .rieputndos, 
CUJOri d1plomas sno legae~, tnmbem quando quizcr 
a maioria poder-se·ha excluir a mim ou qualqrler 
outro, embora d!lpois de tomar-se assento. Como, 
pois, sem \oi poderei votur pela exdns;-Lo de~tes 
homens? Como poderei apadrinhar o arbítrio que 
sempre produz a &yran11ia'l Niio estiio t1io rrr:scos 
os exemplo$ dos resultados de tão fatal doutdna? 
Longe .ele nós. tão detestava! pod~Jr: eu ao menos 
não quero tet· a mínima parte tlclle. 

Ma:i (disse-se) em outras unções tõm as camarns 
esse direito P.Sct•ipto e definido, ncnht"n ma! se 
seguio de seu uso; mas ternos nós tal diruito? Onde 
eRtá elle cscripto e definido? Eu nlio o descubro 
nem nr1 CO•I~tituiçii~, nem uo n_oss., regimento, 
nem em alguma lct; como po1s podt,rd u~a1· 
dtJlle'? 

Na Amoríca do Norte, sna consLituição dá es:~e 
diroito, ~:xigindo porém dnis terços de vott•S; 
na Frr1nçs, onde não havia tal di;·eito escript•J 
e definido, que resultou rle. se arrogarem ás 
maiorias esse podtH'? D.-cimnr.se. a conven(Pão e 
des!lcreditar-se, e tornur-se ubjecta " Cllllllll'll que 
não admittio G.re.goire .e expul:<<•U :M .. nut>l. Qnant•' 
A In~laterra, quP.m ba <JIIe iguoro a histurm ele 
Wilk:1? Nunca. orais se vi o nr:lla, c.Jep •• is deste 
ex~m pln, uma só exclusão. 

E nó~ que começamos nossa carreira represen
tattva não aproveitaremos tues liçõ"s? QUel'«mo:; 
tambtm um dia st~r . t.yrannos .·1 Nl'i.o o n~pero. 
E:;tes homons (dir.·se mais) Lérn violado ·as lei:~, 
têm infrigido a constituição. nl'i.o sejão portaroto 
adrnittidus, para ao menos sua. t>Xclusiio servir· 
llle.~ de P'~na. Mas (respondo eu) estamus n(>s jul· 
gando? Tratamos agorn de impôr peuus ort es· 
~!\mos v~:rificantlo poderP.s ?. E demais, para taes 
crimes é e .. ta a pP.na qu11 n lei marca ? . E em 
t11es crimes de responsabilidade surn"s nó!l ou o 
senado n quem toe;\ o direito de ímpôr p .. uas? 
Appellou-so uovumente para o precr:dente do 
expullllii•• do Chichorru e objecta-se-nos a ~rossa 
contradicção , e nté 14e rA)leti•• o extracto de nm 
d iscui'RO meu a t11l respllit· •. l\Ius tem pu ri dado 
semt>lhante facto com uutro ? Houve al~unm que 
duvidasse do crime do Chichorro? Niiu f,,j ... lle 

. trio publico? Naio co .. sta v a do d~ocumentnslr•gno114 
o nuthenticos? Nrio liuha tl mundo mtllil'll pru• 
testemunh<~ 'I I:Iavendu pois aqnr•lle proclamado 
a derl'ibaçii•• e aniquillllmenlo do sy-tcm>a ,,., go
vern•l, e h11vendo d1sso tocln ovitlllucla, podii\·S•J 
(P.mb(lra niio houvesse lei esc•·ipta) julgal·o es· 
traogeiro . á nossa a'sociaçiio e como tnl 111io o 
ac.Jm1ttir: e Ó prJr iSSO qu<J tal TP.:;o\uçiiu foi quusi 
unanime.; mas é tal o cus•• prf.!sente? Hu por 
ncaso um só documento 4ue prove qu_, estes 
homens tentarão derribar o nosso ;yst•·ma de 
governo?. Ha a•• menos alguma prova t>~Stnmo· 
uial? Ainda mio se aprese11LOU: como p .. is se 
quer julgar ideutic(ls nm e outro caso? Têm-se 
apreeentado documentos que. podPm Stt'vir pura 
uma accusaçaio Je crimes de rP.sponsabilidadt!, 
mas nenhum que prove o plano de dernbação 
do systema rep•·esentativo. Se devassemos P.Xt:luir 
aquelles ·que têm violado leis ou mesmo infringido 
a constituiçãn sem comtndo P.Sttlrem prnnuucindos, 
antão persuado-me que não seri1io só e-ses homens 
que pod~1·ião s~r exclnidris : ba mais nest11 cas" 
em quem deveria. recRhir a me,;ma peua. E seria 
isso justo e legal? Tambem se disse qu~;~ se os 
admHtis~ornos poderião ainda Slir millistros de 

RRtarlo. E niio os nrlnrit.t.inrlo nó!'!, firaviio elles 
inh•1h~1s do n sornrn ? ... 'l'rJl ohjncto nos ·niio 
import~: clit'úÍ sóml'llt•l quo uil•> 6 de e:;po•·nr 
q1tn, pnm t·i~l. a!tr• <tmpr1J~" pnd<J:ss~ lliiHia loru
brar-se de hn;nens trio 11lte<.:J'UVtlis o jt1sto e ge
IHH'fr~n 111111Uir<.:hil qne n .. :; l'r•gu. Corno pni,;, ~r. 
pre,ideute, poclerei votar peltL exclusfio dt:sses 
hom•m~, quando siín (u·• m.•u VfJI') tiio fntei:; as 
razões om ql\e a !undiio ·1 Bem quizera eu nchnr 
nellas pczo, po1·qull sou o primeiro que reconheço· 
que elles não merecem SM' t•ept•esP.ntant<'l~ drl um 
povo livre : lastimo o e1·ro dori que os nomearãu ; 
mas nii.(< está em minhas mii<1s desf11zer o que 
fiz<:rrio aquallns <JIIe tinhão direito. Só fundando
me ~m suspeita;;. A coincít.lencia!l é quo prJderia 
f!xclltil-os. Mas hfl o.lgum c<ldigo no mundo que 
ma11de jnlgn1· só po1· snspeitns o cnincidoncias? 
E A excepçiio. rle su,;pnitns e cviw:iJencias tem-se 
n•:nso nprbsenta•lo algum facto qutl possa servir 
de base ao meu juiz,,? Se puilessc:mos julg<~r 
debaixo do taes regws, quem 1icaria s11lvo 1 Qual 
d11 nós terá escnpaJo t.le su,;peitas? · J.i: os que 
seguimos eRta npinírio niio sercmo;; já suspeitos 
de alguns ? .Qual ministerio do Bn;zil, df.sde 
1822 até hoje, poderia e,;cnpar de stlr julgado 
inimigo L!n fiystema rep;·esentativo SIJ os julgt\s
semos pal• th11oria •las suspeitas e coinciJencia:>? 
Não .vimo:> nós "m 1822 e l82ll as dep<>rLações, 
a~ pri~õt•S arbitrarias, as devass,,s goraes, a 
e;;pionugum, o te1·rorismo· snrvirem corno os prin· 
cipnes ll!ei(•S de govarno ? Niio vimO.i a liberdade 
rlo irnpr~nsa sufior.ada: c o quo so fez a diversos 
redactores libernes? Não vimos que 11 rncsma 
as .. mnhléa constituinte estr1ve quasi coacta, sendo 
dctram~<nle r«batid•>S quantos pn!!unrli.o~ Pr':ln des-. 
env .. Jvirn.,nto rios pl'iii•Jipíod da libifrilade? Não 
foi cmfim '' mínist•lrio dessr; t11mpo qun primeiro 
usou dos golpes ele cst,\dO, e deu es~e fatal 
exemplo :1 :seus snccnssores, que tão . funesto tem 
:.id" ao B1·azil? Sem duvida; mas rltJ por taes 
neto~. tJ taes cninci lencins, qtlt1 es.:1tso rc:lntnr, eu 
o qttizr:sse julgar inimigo J,.r Brazil, não seria eu 
atrevido e r••!H'elwnsivel? 8E-gnramP.nte. 

O<Jnsirleremos os seguintr.s mini:<,to:rios rmteriores 
ao ultimo : na'i•> foi ••m tul. tempo que se fizeriio 
esses arllÍ·consLitucionaes,. e v.:r):(onho-;os ttatados 
qu':l !;Obro nó,; pezi'i<> '? Não fui entiio q1te .se 
liztrli••· sem unt••risa•;iio Ja 11ssembléu, esses 
enorme. a ruiuoso:! emprostimos que nos oppri· 
mcm o quo t<io dr,prcssa ;;e flV>Iporár!'in? Niio fui 
ainda nt:sse tempo q;te s<l recrutou sem t~rmo, 
se .recolhonio ti'•>JlllS uslr••ngtnras; ~e suspenderão 
garantias, s11· creáriio . <~S primeirao~ commit~sões 
militares, se nfnp;uu o Chich .. ITO, e Me pr.•mi'lu o 
Cabildo d" M•llrtcvidéu '? Nrio ~··ria t>ll entrr:tnnto 
t••mP.rario ~o p11r isso ••s jttl~asso inimigos do 
Brnz1\? Do mu::uuo nctual mL.i~t··ri•J uii.r.11e poderia 
f.or11r!lr igual jUlZO, ll qufll'er· udmittir-se a tllt:ona 
das suRpdtus o cuincidenci.,,;, c.•mujr\ uhs~rvou 
um Sr, doputndn '?. E s ... ria .. isso juHto? .~ll pois 
t:U ~eria S··lll duv1rla ·•treVI·I". I'Hp•·~:hensiVcl, te· 
llHlrai'Í<J o irrjust••, JUignurl" uquHlles por talmorlo, 
coníoi poss•• ~e•· justo julg-and•• pelo mflRIIlO modo 
a esh>.~ sobr·e que truLamus l~oj:J '? ;a~conheço 
pCJr c<lrt.,, e conr .. sso que este mtmstenu rlll que 
dles fitt:triio partt>, parece de todos o peior, 
qne é sem dnvi.Ja lle todos o mai;; execrado, . e 
ar~uullo elll r:uju tempo mais se temeu a volta 
do absolutismo, mas. uão descubro provas para 
pudP.l' cum convicção jull{ar setlS mtlm~r~s _in i· 
mígo·: tlttclaraelos e pul>IIC•IS ela constttuu;a.o e 
do Brazil, e cumo taes excluil·os. 

Ei.; pois por qu1l approv~ !!· parecer da· com· 
n1issiio, ·v .. tandu ptlla adnus~ao destt!S homens : 
vuto por que ·me. parece 4ue Sll•& exclu,iio ou ê 
conta·n n lei, OLI sem lei, e por conseguinte um 
fltcto arbitrariu, e· como t;ü tyrannico : .. votll por 
que amv a ltbe~dade, e por consegninte não 
qUP.l:•J concnrror p_nl'!l um acto t[UC pódu ter ter
rivels cvnsequenc1as e solupar toda a buse do 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 11:34- Página 16 de 16 

310 SESSÃO EM ~ DE JUNHO DE 1830 
systoma. reprP.sentotivo : '\"O to_ finnlmPnte por . que 
111110 n JU~tlçR, sem 11 qual nn.o ha llbt:rdud• ·, e 
por i~su ·uã" quero pn•ticar · com · ouLn•s aquillo 
quo ro!io qucrerifl s.:: pl'HLocassc cmnJuigP. 

Q,.nt:JuirtlÍ cli?.CIIdol qu11, Stl rrSpOnoio, t\ por llUe 
tenho, não <IJrei o direit11, mas o d11Vcr dn dcfen- . 
dor-mo de inju~tos e nàu tnt•t·••cidus ataques ; c, 
embm·a se m•J lancem novos impropel'ius, novos. 
insultos, ni'io fallarei mais na questão, o,ppellando 
e sujei~tmdo·me no juizo dos homens lmpnt·cines 
que nos ouvem. 

o St•. L c do : - S1·. prEsidente, niio sei contar 
ancdoctas nem l1istorins para c·xcitar o risn e 
distrnbir as attençõr·s, afim de poder eu emittir 
parauuxos, ou cobrir de odinsiolad.: · as opiniões 
dos outros: tnmbcm não creio que Sf<ja este u111 
lugar proprio partl tal genf'rO dti nrgum .. ntn, D·oU 
p•Jrtao~to 1\s historietlls o de:~prczo que ellas IIIP.· 
recem, e r~sp .. nrlendo ao qtlf\ vnl~ . a P'l"ll de 
respondllr-se, repetirei quo n•da tem de·c .. mrnum 
o ·agradeciml!nto da camara dil'igidu ao imperante 
por um acttl para o qual n lei lhe .dá um livre arbi
trin; p .• r um nctu, p~;lo •!Ual ellH num é responsavd, 
nem tP.m mlldidas que .cuarctem n sua ucção, e 
o procedimento da camara . •·xcluindo ~n saot s.•io 
a um dos rnPrnbri11s des!le ministerio, cuj!l dep•>· 
sição ella ·ngrad .. c~u seu, ter J~i que antorisR essn 
expullilio, nem dit'.:.ito para obrar a seu arbítrio. 
Sim, sem Jireito, porl.jue ella o niio recebeu de 
nenhum podt>r, porque neubum poder 1h'o podia 
dar, nem o P"Vo mR::;mo que ella . representa, 
porque est(l não . pó.le dar o jus tyrannico .de 
condemnar e punir um cidadão sem prova, setn 
ser julgado e cnnvPncido, porque então elle 
nutllrisaria o despotismo, ~;lle arvoraria em lei 
a arbitrariedade, ellu santificaria tudus os delírios 
de • qualquer partido domit~anttl. . 

O . agradecimP.uto, senhores, é acto gracioso e 
voluntario podia uesse neto entron m••smo alguma 

. pnrte do lisoonja; mas a c"ndemnl!.çqo de um 
homem nã•> póda ser senão acto (let•lrmino~do 
pela lei que não conhece superiores. A lei do:u 
110 imperante neste caso uruco,. conro j(l. di11se, 
a nrbitt·ariedad., ; a camtua em nenhum !lcto, e 
menos quando julga, tem .esse dirrito. E se o 
cqntrarío fizer, disse eu, Sr. presidenle, · roão ~o
memolil que a posteridade no tribunal da histtrria 
(a cujo domínio já está entro·gue· esse . açto do 
sgr·rdecimento, e que ba de julgnr da sua justiça 
ou injustiça) dig.L . que um partrdl> inimigo deste 
homem, por ar:trg·•s e · .bem c .. nhecidas rix11s, 
adiou quantll pódo . a deci!lão dest., nPgocio até . 
passar o vuto de · !(raças . afim de «;stabeiP.cer o 

· precedent•l de que ora se serve pnra mel h" r asstgu
rat· a votação de ·sua coutlommLç;io 1 Ntostall ex· 
prcssõas não quiz ufl'e11der a ninl(tlalll ; refutei 
U•l• e.rgumr.nto de que se tinha já .servido um 
orador, e que fui ·segt\nrla vez apresentKdu pelo 
01 ador que me precedtlu. Mas d.,u-:<e·me em respo-ta 
-nesta casa tambem :~e dirá que o illustre 
orador assim . defçnde e:~ te cidadão, por· que era 
seu comparsa .. ..- Não é de estranhar, Sr. pt·e. 
sidente, uma semelhunte rajad!l na boca de um 
membru do arbitraria . ministerio de 1822. · Qu.em 
conhece a histeria da minha pRtria nesses dias, 

·entende bem o que eu quero t.llzer. · 
Sr. pre>idente, se pelo ·lado dos talentos res

peito o orador ·que a11sim fallou. niio · o respeito 
por nenhum~ outra qualidade. Elle não é mais 
nrnigo do que eu sou do meu paiz, nem primeiro . 
elo ·que · eu appareceu n<o campo da libtrt.lade a 
~ust~ntar a ~:~ua rndepend•'ilcia. Se a amizlld~ que 
tributo an illu.;tro accusado desde quli ·encnntrei 
nesta mcsmn t"r~ra me pódo fazer suapeitar 
çomo ello julga de seu compar~a, a . vinga••ca 
poderá. tami.Jo•m Sei' indigitad:L COD\0 move! (lo 
seu nd1o c .. ntrll. elle : a amizade é uma paixno 
nobre, outro lauto se ni'io ai r:\ da. ving .• nçn. 

Torno a repetir, Sr. I>relidente, não sei como 

f ' 
se ha dr. vcotar pela exclnsiio do Sr. José Gle· 
mente : ser!\ umn Vtll'Ú!Illdrn tymunia, será um 
acto up!Jrobri .. so pnrn osb cun111ra; excedere
mos o sy"teruu inquisitorial ; in,itllt'P.rnos as as· 
Sflmi>IP.as Lnrbulr.ntas dn Frnuça; todM! teme· 
ráõ ptlla sua hunrn, e pela sua segurança, 
umn vo•z que a t~u~p•Jita e O>i boatos forem 
considorados prova io'·gal . o ju.ridica. E como 
[Jilr~ se conReguir o fim premedita.~o s~ procurou 
I:!Xt:Jtar aff~ctos o aterrar ps CI)IISCIOnctal!, .dizen
do-se que o povo amaldiçoaria aqn1:1lles que vo
tas,;em a favor, eu julgo·me 1\UtCJrisado para dizer 
tnn"!bP.m ~om o Divino Mes;rc, que aquelle que 
Btl. JUlga wnoceute de susperta!l, que não tem sido 
vict1ma de boatos, quo niio . tem amaldiçoado a 
q1tantos lh•': têm dado .credito; aquelle que não 
tem sido apnutado c~,;mo inimigo do Brazil J>Or 
amigos de sonhadns republicas, aquelle emfim 
q .e u~stu caso uão_ vai urrnstrado, ou por con· 

. d~scendeucia 1 ou por esp.irit~ de partido, ou por 
VIngança, .l:ieJR 11sse o prunetro a votar contL·a o 
Sr. Clemente · Pereira. : · 

O Sr. Rlbolro do Andrada.:- Sr. pre· 
sidente, levanto-me para replicar que eu tratei 
do!! meus princípios, e nunca dos meus servíçCis; 
e qne ~u · não tolho a nenhum senhor deputado 
o avaliar os seus em . alta . monta, porque -
rwesunzpção e agua benta, cada qual toma. da 
que que1·, e quanta que1·7 devo porém accre!l
ceo:tat· que eu corrheç'> pessoas 'que nos tempos 
de d.,sordens tiverão a . precaução de nfllstar o 
seu vulto do fóco dcllas; quanto aos ataques 
feitos ao mini,terio de 1822-direi que e.lle plantou 
a indepRn•lencia no Brazil. que elle convocou a 
nssembléa .contitituinte; que elle em suas relações 
díplomaticas sustP.ntou corn glori<l a houra e 
credito · publico; que elle admr·nistrou com reli
giosa exactidlio as renda11 nacionaes ; que com 
ellfl~ creou e melhorou a · marurha an·uinada que 
hnvt•\ ; quo com . ellas fortificou os portos de 
diversas pr.,vincias, e fez . generosamP.nte a guerra 
n 'L Bahia, . de on•le conseguia expulsar M•lduira; 
que finul1nente não derramou uma só gotta de 
sr.ngue de um :só cid~tdiio, não tez verter uma 
só lagrimll, porque em seu tempo não houve se· 
quer um só as:~assinato juriuico; estes factos 
não . são .;crviços encobertos, . são pelo . contrario 
conhechlos •i(! tndo o mundo : lêde a historia de 
t .. das as revoluçõe•, vó:i encontrareis sqas paginas 
tintas .de sangue humano, .e este san~ue vertido 
por ordeus do pod•:r ; na do Brazil vós achareis 
t> contrario ; que fez pois o ministerio · que abo· 
cauhaes 1 Deu p1ssaporte~ B inimigo>s dn ca~tsa, 
e deporton nlguns ciduoJúos, medida~ se nii·~ le~ncs, 
8fl m~nos d.·sculpaveís pt:lo aperto das círrum· 
stancts>~, e pelo choque de tou••s . as paixões : · 

. consenti que et~ v~.~s doga francamente, nestes 
ataques . é a inv$ja . qll~ róe, ou o sentimento 
da nullidade que atormentn. · Sanh.nes, eu fui 
membro desso ministerio, e de mirn. vos direi, 
como outr'ora na cunstiluinte, vós tendes hoje 
uma lei de responsabilidade, . eu me submetto a 
ella, accusai·me, eu me deftlnderei, e vós vereis 
que a gloria será partill1a do accusado, e a ver· 
ganha o f~rrete do accusador. 

Rebatendo os ataques, devo di1.er afinal !{U& 
não · anllelo elogios ; porque . como o mend1go 
hespanbul; não aceito. e~molas que não . peço. 

O Sa. P.ar.:siDENTE consultou 1\ camara se 
estava discutidu a materia ao parecer ;. venceu-se 
que sim. · · · 

E propondo á votaçiio, foi approvado 0 parecer 
da cu.nmissãll por 41 .. votos contra 85, em a 
parte re;pectiva ao Sr. Clt~menle Pereira, e na 
911tra purte t·espectiva ao Sr. Oliveira Alvares 
por 42 votos contra 31; 

O Sa. PmmoENTE deu para ordem do dia 3 de 
de Julho : 1.° Continuaçio da 2• discussão do 
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projecto de lei n. 87. 2.• Discn~siio da resnluçi'io 
n. l com n!l respectivas t:me.ndaB do S1· • . Mtlia. 
3.• 2• discns~i'io dl> projtlct•J Je lei o. G, que 
extingue o juizo pl'ivt~tivo ·dos seguros. •1. 0 Se 
lwuver tempo, pan:ceres adiados, ·e na ultima 
hora eleição dn maza. . · . 

Levantou·se. a sessão ás 3 horas e um quarto. 

Sessão em 3 de Junho 

l'RESIDI::NCIA DO SR· COSTA CARVALHO 

A's 10· horas feita a cbf\mada, acbnriio-s'l pt·e
sentes 74 Srs. di!pUt!ldos, faltnndo os Srs. XnviP.r 
de Carvalho e Ribei1·o de Andralia, B c••m causa 
participada os Sr:-~. Holl)lpda C •valcanti, Oliveir•l 
Bell(.l, . Cunha Mutto:~, .Baptista Claetano, t)rnella~, 
Deus e Silva e Vellasques. 

Aberta a sesafio, e lida a acta paio Sr. secl'etario 
Luiz Cavalcanti, foi approvada. 

Dando conta . do expedie'lte o Sr. Marcellino 
de Brito, leu o officio · e· papeis St1!;uintes: . · 

Do ministro. dos negocias estrangeiros em data 
de 29 de Maio preterito, respondendo que . ptla 
repartição a seu cargo, não consta . que se man· 
das;;e satisfazer qutlntia:; algumns a titulo de 
ordenados aos hesp:tnhóe:; americanos vindos de 
proximo para o Brazil.~Ficou a camara inteirada. 

Uma felicitação da camara municipal dn villn 
de Angra dos Rei:~ da ilha Grande, pela fdiz 
reuniiiu desta camara.-Foi recebida . com especial 
agrado. · 

Um officio da mesma, remeltenJo as suas pos· 
turas.-Foi remettido á commissão espee1:\l das 
camaras municip••es. 

Outro officio da me:~ma, rem!!Ltendo a conta da 
receita e despez,, das suas rimlias. -Foi renlettido 
á com missão uspcc1al da~ · ~amara.E municipae~. 

Cópia da acta . de el~1çao para d11puta.!o do 
colle"ÍO eleitoral d•\ villa dH S. Salvador dos 
Onmpos, apresenta.Ja p~lo Sr. deputado José 
Bernardino Baptista · Pel'eira. - Foi remettiJa á 
commissão de poder~s. 

PARECERES 

" Jorge Fet·rant, francez de nação, rt:sidento nest~ 
imperio ba 12 annoR, tendo jurado a cunstituiçiío 
com animo de ser brnzileiro, requor a esta B11gusta 
camara naturalisar-se cidadão, comú p·:Jrém nÜ•l 
apresenta facto algum atLendivel, pelo qual mereça 
e~ta graça com preferencia a tantos outros estran- · 
geiros que ostiio em iguaes circnmstancias, a com• 
missão é de pnrecer . que o suvplicante e:<pere 
peln lei da naturalisaçlio ' . paru á vista della 
requerer ao governo o que lhe convier. 

<< Paço da camara <los depu.tndos, <!tn 1• de Junho 
de 1830.-D. A. Feijó. ~E. F. França.-J. M. 
de Alencar. 11 
. Foi approvado. 

<< A,comrnis~fio de commercio, agricultura, indus
tria e artes, tende> visto o officio du pres1dentt! da 
província do Espírito tianto ácerca dtJ uma ses
n)ari:l que pedtl o t~ncnte·coroneL Ignaciu Pe~·eiJ·a 
Du!lrte Carneiro, é de port<cer que se · env1e á 
commissão · especial das ·sesmarias. 

« :Paço ·da. carnnra dns d~putad • •s, 1• de Junho 
de 1830•- Manoel Ze(~rino dos Santo$. - Joi.(o 
Antonio de Lemos. - F. de Aguia1·. ,, · 

F(IÍ apprOVIIli<J, . . . . . 
nA, co•umissão de commllrcio, agricultura, indus

trit' e artes, · tendo . ioxaminadoo requerimtJilto da 
Lniz Gabriel Numa de Lablonie, franc.•z de nação, 
e'm· que pede o lugnr de sub-directur do jurJlm 
botanico da Lngóa de Rotlri~to de Frllitas C·•m 
o ordenado conveniente, obrigaudu·se a clat~sith:ar 
as plan~a.s do dito jardim, e a introduzir outras 
exoticae, e com quanto a utilidade que pôde resultar 

clestns trabalhos, torlavin julga d.esnecessnria a 
Cl'AIIÇJio d,lstP. lug"r, nM.o ,o,ó por quo pol•l alvnrá. 
do l• de · M11rçu de 1811 m 11i positivamente se 
pruvlderrciou ti cultura da" pluntus ex"tivas, Cllmo 
porque p11la tahella · da d· ·:~peza unuual do dito 
j111'dim vê•se que o directur v~nce o . ordenado de 
l:OOOH, o por con:~el(uinteé do pnrcceL' : 

cc l.o Que seja ind~ferido o requerimento de Luiz 
Gabriel N11ma ele Dablenie. 

cc 2.• Que se peça ao governo inf•Jrms.ções elo estado 
em que se acha o dito jardim, e se o director 
preenche as obrigações impostas pelo citado alvará,. 
bem como pelo decreto de 22 de Fevereiro de 
18!2. . 

cc p,,ço da .camRra dos deputados, lo de Junho de 
1830. -Manoel Ze{erino .dos Santos.- Joao Anto
nio de Lemos.-F'. de Aguiar. ,, 

Fo1 approv .. do 
" A C••mmissão de justiça criminal, tendo exami~ 

nado o proj~cto incluso do Sr.d ... putado Moia,é de pa-. 
rtJcer que o mesmo s-'1 impr1ma para entrurna nrdem 
do ,;c trabalhos com as s .. guintP.s ~<mandas . -Art. :i.• 
-Logo . que pelo dP.poimento de algumas testemu
nhaR fó1·. indicado o delinquente, o juiz forá. con
duzi l-o á. !lUa presença para int .. n·og·ll·O á vista 
dós Cactos ~xistent'ls e elas te~teamnhas, mandando 
escr.;~ver o iesultadu do inttlrrog •• torio, e provando- · 
se com evidench\ RRI" elle c•.>m effeito o delinquente 
o pronuncLm'i na fórma da lei. O mesmo terá 
lugar nas querellas. 

<< Art. 3. •- Do projecto passa a ser 4•. 
cc Art. 4.•-D" projecto pa•sa a ser o õg. 
<< P<tço da camnra dos dtlputados, em o 1• de Junho 

de 1830.-A. P.. Limpo de .Abreu.~José Antonio 
da Silva Maia. - Antonio Pinto Chichorro da 
Gama. •> 

F ••i approvado . para se imprimir o projecto com 
as .emendas da commissão. 
. cc A ~nmmiRsão de .. co~mercio, agricultura, 
mdustna e artils, ·tendo v1st., . uma representação 
d,, camara da Barbac~na , em que pede . que o 
sub:~idio que pagão os qu~ transit:io pela antigr. 
e;,truda daquell~< villa ó. Porahybuna; seja appli
cad., ao c .. mcerl•> da mesma !lstrada; é. dcl parecer 
qne St) rcmetta a ref,mJo .. represllntação á com-
miss;io esp~cial ·das camaras. · 

« Paço d·• camara dos dt>putad(.ls, lo de Jun!Jo 
de 1830.- Mnnoel Ze(erino dos Santos. -João 
Antonio de Lemos. -F. de Aguia1·. » 

Foi upprov:1do. 
" A commissiio · de marinh~ e guerra vio o 

projecto de !"i . do Sr. deputado Ft~rreil'!l França 
sobre o methodo de recrutar para o ·exercito e 
armada, e é de parect7r que se imprima juntamente 
com o tit. 1• da secção 2• d<" projclcto de ordenança 
do exel'cito do imperio do Brazl!, · orgnnisado pelo 
Sr. dt:pulado Cuuhu Mattos, ond•J se >lC!Ja desen
volvido o sy$tcma que o Sr. · Ferreira França 
apenas esboça; e que assint unidus e servindo 
este de addiçfi,, áquelle , entrem na ordem dos 
trabalhos . 

<c Paço da caninrn do~ !leputndos, em 3 de Junho 
dP, 183Q ..... J. J. Viei1·a Sr;uto,-J, M.P. Peixoto.l> 

Ficvu adiado por pedir a palavra 
o Sr. l''orrci..,a F•;t'inçu. :-Sr. prt:sidente• 

eu niio sei que n meu projoc~' não ust .. ja direi lo; 
n · lei do reernta.mHnto dev" fazi!r· se jà pa•·a quo 
os recrutados ·,;ejãu indicncJos e não t'vrçados. 
· ·o Sa. PRE"IDrà;u:- E~t•\ adiad\1 o . parecer. 

O SR. F.t:nREIRA FnANÇA : -E~t .. jn adia.lo ou niio 
est .. ja, tligu · que ~e dtl·v,, tratar já sem ·demora 
nflnbuma, nfw s~t desses capítulos do Sr. Cunha 
Mt\tt·•s, uiio ·sei qua dep~ndenc:ia t~m n recruta. 
manto çom i~so, ~ei do QUA dnve constar, o como 
AO hn de Cllíler o Ncrutlllnllnto, e que estli·sc 
!azunrlo 11em lei ; ni\u sd como pl.ldt!m BIH' os 
cidadllQs obriJados a perder a>~ suas vidas e 
dar um juraQiento forçado. nilo sei como ba estes 
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privilr~ios pnrn nns rlnl'llm n11 sn·ts vitlllS o outros 
n:in, n•io sni pnr 'I"" te;npo SH asn••nta pr,.~n. •~u 
voj.o qn•l fwi•l u~SI'ntrin prB•;a e ~··rv .. ur in'' fluí· 
ta111r:nt••, O 11 llltlf!I)Íra tio IJJt·•ll pro .i•·•:ln n:'10 póoln 
se1· nwlhol' e mais tgtllll; t•u 1:r.·i., qu~: os 11pnn· 
tn•los hiio dn ir ~•H·vh· uo boa vonta,Je, o niio têm 
nada c.-.m n orJcn:mça, bRo é a ordenança int.-dra, 
•í co11!ut que sa dr:ve fazr:r já; p()l'tanto p~ço a 
V. Ex .. qttP. o qu.,ira dar para. onlt•m do dia 
quantn autrR, isto ó c ousa q uc pede a grmt11 tnda 
do Bt'HZil, que se eleve tratar da melhor fórrna 
de recrutar os brazíldt·os c não como se está 
fazendo. 

_0 Sa. S~;:cnETARIO: -O parecer da cnmmissão 
na o se oppúe; a ... rr.oj .. cto. dn Sr. deputado, diz 
que se deve 1mprnmr I:OnJnnr.tarnr•nto com o pt·o· 
jacto das or.icnau•;as do Sr. Cunha Mattos. 

O Sn; FERnEI!lA FRANnA ·: - Eu C•·nbcço, e su· 
.jeito·tiiC á boa vnntado ·do Sr. Sout,o qut1 tem 
patriottsmo e é capaz, r11as. que é necl!ssario fn
zer·Re a lei de recrutament11 niio hn duvida 
nenhum::~. Oh I quet'·Re dl'ixar derramar maí;; o 
sangue dos nos,oil compatl'iotas, por que . não h1L 
lei de recrntanrl:'nto I Tem-se l'('CJ'Iltado por um 
modo que faz h•Jri'Or, e esta ca111ara ainda quer 
demoras! 

<< A commissiio do. marinhn e ~uerra P.xau1inuu 
o projecto de lei do Sr. deputado Ferr•1ira França 
sobre récrutamentos, baixa,;, demissõe>', líctJncia
lllent,Js, promoçÕi!S, reformas, arreca,Jaçã•J ·e alie· 
nação d•• objectos milita1·es de terra ., ma1', e é 
ele parr•cer. que se ímprímt\ para entrar na ordem 
dos trabalhos. · ·· 

11 Paçn da camara dos deputado!!, 3 de Junl.n de 
18;)0.-J. J. Viei1·asouto.-J. M .. Pinto Peixoto,, 

Foi approvado. 
Veio ã mesa a seguinte declaração: 
11 Dilclaro que V(•teí contJ·a a ndnrissiio dos 

S1·s. Cl~mente Per~ira c Olivoira Ah;ar•:s.- .1 osé 
Lino Coutinho.- Limpo de Ab1·eu.- Pe,·ei1·a .de 
Bdtn. -1vlendes Vianna. -Pinto OMchm·,•o. -
Rebouça.~.- Erne.•to Ferreira Frwnça.-F'ernan· 
des ela SilveiJ'o.-Cn.Ntl•o Alvares.-Silva Tava1·es. 
-Oa.,·nei,·o ela Cwnha.- Coelho Netto -Antonio 
José d11 Amat•al.- Fo1·tuna.. " · 

O Sn. Enxr~sTo FERREIRA. FnAX~A, mandou {\ 
mesa o !!P.guinte requerinHmto: · 

11 Reqm:~ro qua se pe•·gnnte no . govo1rno se no 
nnno prOX;uno l'assado.houve decreto dA suspensãu 
de garantias para mu1s alguma provincia além 
da ~e Pernambuco e Cearít; c.que se. lhe peça um·• 
cóp1a da nct~ do conselho de estado, rdativa a 
esLn ~uspensao 

« Paço da ramara 3 de Junho de 1830.- E1•nesto 
Fel'l'eÍi'a França." 

O Sr. Muiu :-Sr. presidente, parecA·meque 
~ss~ tequerimento não terá lugar; nós não devemos 
1r contra. a l?_oa fé da fa~la do Lhrono, clle já dis~e 
q~e .se t1nhao suspend1~o as garantills e que o 
mm.1str~. ct•mpetente dana conta dos motivos que 
obr~garao ao governo a tomar essas medidas ; por 
consequencia devemos esperar que o ministro o 
venha faze!' sem que seja prt:ciso esse requeri· 
mento. 

O Sr. Fc:r•roe-jra França.··- Prouvera a 
Deus que se ~mmlassc e~sa boa fé. (Apoiados.) O 
povo descnlffia d•J gQVt!l'llO, e o ::roverno com•J des-· 
governa tumbcn1 rh:,;corofirl dn povo: S·lb•l·"A que 
~ui parn o ~eani, para .a P••rnhylla r, para a Bahia, 
c llt:!Ce~~ano saber·sc 1sto con1 r.erteza, Hlles dll'lio 
que niio, mas !ta de se lhes provar que ~ím, se fót· 
neces«ario; t~1es pt·evençõcs 1n"io enlo precisas, é o 
que posso d1zer. 

o Sr. Lino :-Sr. pre~id0nte, ou creio que sr. 
podem pedit· esclareci ruentos a.) . ·governo, não 
obstante a faLia do throno nos promettet· isso nós 
podemos discutir e tocnr nella, Que .ella é 'uma 

prça míniftt.Pt'inl ningJI"m duvida, e sará n primeira·· 
vr.z qu•: um miniRtr" diz uma cnnsa p•or outra? · 
Di~>~n·Hr• ,1un o 1uiuistru C••IIIPP-t•lfltll viri11 dar os 
tl~clat'l:cl nt~ntos, 11111s até agora ·oin;JIIuão veio cá 
I)R~fi ministro olll.l' l;onta IJll"' garantias levantadas, 
" hnVf.III()S nós estur a e~p~rB des~a mini11tro.? 
Dt>VI:l·Se appr •.• var o reqnerinwnto, porque sabe"se 
quo o goJverno mandou ás oscondidas decretos para 
outras províncias; para a Parahyba foi urn de
creL" •lll~t~s, que o presitlente daql.lella província 
rno~trou a nlgun~ :;rs. d':lputados que se achão 
aqui, logo se para a P«ahyi.Ja foi este decreto de 
capot•1, pot· qull ntio se ha do saber se foi para 
a Bahia o out1·as partes? 

O SH. PAULA 1;:. SouzA:'- Parece·me qne nói:l 
temos por ~tnticía official que foi RÓ para u Cear~, 
e póde· :;e emendar" requerírncnto dizendo-se que 
c.msta quo tambem fóm para outras províncias. 

o Sr. Getulio:- Sr. presidente, como se 
disse que o presirlent., da Parahyba mostrou . a 
alguns Sn1. d~putados essa carta branca, não ha 
tal, e nenhum Sr. dtlputado o póde asseverar, não 
h a tal cartll branc,l. 

O Sn. T..r:-;o :-Não s:: disso carta !mmc~, fal· 
lou'Stl no decreto de prevenção. 

O Sa. ·GE·rur.Io :-Não foi curta branca, nem esse 
dect·eto rebuçado. 

o Sr. Ern·~"'t;o :-Sr. presidente, eu P.Stou 
pro:l1pto a eme~t!ar o rneu re'luerimento na fõrma 
que diz o Sr. P1111la .e S•!llza. A· falla do thr..>no 
n.iio pó.Je obstl!.r ~ !lJS:t;l!.l!.!t;ào dª c.-.nstituiçito,. que 
é " mais sagrado do tudo, e constituição sem 
garantias não é governo livre .• LevanLarão.se as 
J!arantías do pnvo para a província do Cenrá e 
Parahyba, ~· tt~mbem se diz q11e flli para a Bahia·; 
o ministro em sua defeza fallou em ordens publicas 
e secrct{ls, comll livros negros em que está es
cdpto qu~ não se quer a constituição ; por con,;;e
queucia. cu requeiro que se st~íb:l elo governo se 
foi só para o Ceará, Pernambuco e Bahia, se. fallão 
verdade, porque n falia do throno diz ::;6 a suspensão 
da,; g.uantias para o Ceará, de mais cada deputBdo 
póde .,xigír estt:ls esclarecimentos. liendo appr"v•tdo 
pela sua camarn, e se foriio tambem dP.cretos para 
creaç:io. de commissões milital'es; eu pec.;> com 
urgencia estas .declarações. · 

o sr, Pires :Et,crrcira.:- Vindo eu de 
Pernambuco embarcado com algnns Srs. depu
tados, o Sr. T...•)bo na pres.mça dos Srs. deputados 
Cameit·o dn Cunha, Ft•nnça e Pureira de Brito, 

· distSe quo o Sr. presUentA da Parabyba (hoje 
d··pntadtl nesta camara), Lhe havia dit<., não em 
confiança p!lrticulnr, (•mtão elle mio era capaz 
do o publicar}, quo tinha nrn decrP.tO pam el'igir 
uma commissiill militar, e suspensão das garantia~: 
louvores sejão dados a t:ssc Sr. pre::~ictente que 
o não poz em execução; se eu minto, dirão· os 
mais senhores que o ouvirão. 

o Sr. car;nciro df.l. Cunba.: ·-Eu já 
sabia antes que elle. me mostrasse, e se o fizesse 
a mim só, ou me pedisse segredo eu não o 
publicaria,. fossem quaes . fossem as mil) h as cir
cumstlincias, nunca cotnpromettet ia a minha honra; 
eu já mostrei que tinlia corngem bastante para 
o fazer c trnrei um ~:xemplo. 

Qnando foi· preso o . desgraçado flesembargatlor 
F,:~·rP-ira, eu escondi-n na minha casa, e quanúo 
fui obrigado a declarar aoncltt esLava esse homem 
que tinha denuue1ado a Caetano Pinto, eu o 
ni'io fiz emquanto o g•lvernrJ não di~se quE) ga· 
rnntia a sna vida;· eu disse ao go.verno que 
tinha dado· a miuba palavra .;!e honra, E) só 
depois de segura a sua vida, é <1ue o dasc;jbri, 
e o trou:o:e s.em P.Scoltn e o apresentei; !li!J·aqui 
o que t:u pratiquei. nesse tempo e o. que prati~ 
caría agora se o Sr~ deputado· nãu o tivesse 
dito a outras pessoas antes de o descobrir·~~o:mim. 
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O S:a .. GETULIO : - O Sr. deputado não pó de 

dizer que cu lhe apreer.ntas~e esse decreto, se 
o não recebi : e quando o recebesse eu não 
havia mostrar esse· decreto senão a uma pessoa 
muito de minha confiança, diga o Sr. deputado 
que tinha ouvido dizer. · 

O lllir. Paula e Souza:- Parece·me quo 
o requerimento não só é çon111titucional mas ató 
de. justiça, e julgo· acertado o pedírem·se estes 
esclarecimentos uma vez que o governo nego11 
esses actos. 

Eu voto polo requerimento, porém se se . pu· 
desse mandar primeiro ouv .. ir .. a. um. a. con .. 1míssiio 
seria melhor, depois della dar o ee11 voto então 
pedir:se. SuRpender as garantiaiJ eem se dar essa 
causa que o motivou, é ·11 violação a mais ma· 
nifesta; e sem tempo determinado como se podião 
suspender? .E se ha todas essas carta~ e corre!i
pondencias com taes documentos, é fóra de 
duvida que esses ministros devem ser acc!lli!ados. 
Voto pelo requerimento . porém' queria que pri
meiro fosse a uma commissão. 

o Sr. Vasconcellos : -O requerimento 
consta de duas partes: uma pede a cópia do 
decreto .para suspender as garantias para as 
mais províncias, além das de .J;lernambuco e 
Ceará, outra pede as netas. Para que eli!ses de· 
eretos? Para que e.ssas actas 'l Será para mostrar 
a nossa fraqueza? Nós temos para accusar o Sr. 
Oliveira Alvar~s, ou o Sr. ClPmente Pereira? 
Para que é isto? Vamos fazer algum)} cousa 
utíl sobre a reforma da lei dos juizes de paz, 
e <las camarus municipaes: 

Quandu se tratou da verificação dos poderes 
do diploma do Sr. Clemente Pereira, já n sabia 
que tínb~ ido . esse decreto para Parahyba, 
creando com missões militares de· prevenção, que 
tambem para a. minha província tinha idn esse 
decreto, ao menoi! correu esse boato; mas logo 
se vio q~e não podia. passar de um delírio do 
ministerio .clementino; e de que serve tudo· isto, 
qual ha de ser o fim de todo ·este negocio? Gas· 
tar·se mais tempo pa1·a se publicar. isto· que é 
causa inutil. 

Vamos a tratar de admittir e dar posse aos 
Srs. Oliveir•l Alvares e Clemente Pereira, e 
vamos a tratar . de obji!ctos mais importantes. 

Posto á votaçiio o requerimento foi approvado. 
O Sn. VIEIRA SouTo mandou á mesa o se· 

guinte requel'imentu: 
« Como membro da commissiio de marinha e 

guerra, requeiro que se. pergunte ao · ministro 
da guerra,· ns razões que teve para mau dar 
passar a Felix GonçalVI~s <lo Souza, patente de 
capitão ref,,rmado de ta ·unha da província do 
Ceará, declarando-lhe. o vencimento designadn na 
tabella do 7 de Março de 1821; o que é indis· · 
pensavel para a commissão poder dar o seu pa
recer; 

« Paço da camara dos deputados, 3 de Junho 
de 1830.-Vieira Souto. » 

Foi approvado. 
O SR. Lu.u>o DE AnREu fez o seguinte reque

rimento: 
«Requeiro que se·:pet·gunte ao governo, se o 

tribuMl supremo de Justiça já t1m satisfeito ao 
art. 18 da lei da· sua creaçiio, indicando ao mes
mo governo aquelles pontos sobre que a .expe· 
riencia lhe tiver mo~trado vicio ou insu1Jicit:mcia 
de legislaçiio1 as suas lacunas e incoberencia. » 

« Paço da c•lmara dos deputados, 3 de Junho 
de 1830.'-Limpo de Alll'eu. » 

Pedia a palavra e disse 
o Sr. Ou!ltQ4,1() Dlas:-Approvo o roque· 

rimento porque reconheço que. é mais ditllcil 
perder conhecimentos· a!tq11iridos, ·ainda que elles 
aejão absurdos do que adquirir novos. Achão-se 
diiDOS magistrados naquelle tribunal; porém ins· 

TOMO 1 

truidos por .doutrinas tão rançosas quo não ó 
possível que r.om as leis nctuaes elfes possão 
governar. Nós vamos aqui . pedincio appellação 
dos julgados e decidindo por elle ; por íriSO apoio 
o raquerimento para que eHte tribuna\ faça o 
seu dtJver .sobre a exposição a· esta. c amara: é 
necessario que passe este requerimento para po· 
dermos legislar sobre as ma terias ·que forem 
apontada;;. 

o Sr. :Fcljó:-Desejo onvir o requerimento. 
(Leu·se) •. Acho que não é sufficiente pam des~ 
empenhar o que quer o illustre deputado seu 
autor. Creio que o Sr. deputado o quA quer é 
que o tribunal declare. porque ó que não tem 
feito estas participações, se é por falta de exame. 
Parece·me que é melhor por uma resolução 
dizer-lhe que o faça, do que perguntar,se ao 
tribunal. a razão por que o não tem feito. 

o Sr. Lh:npo de A.'breu :- O tribunal é 
obrigado . a allegar essas duvidas ou reflexões 
sobre matarias do legislação, e não sei por que não 
o tem feito, e se essa faltaprovém do tribunal.su
premo, ou do governo, em não. haver mandado 
para aqui essas reftexões. se o mesmo tribunal 
as tem feito. O meu requerimento é concebido nos 
proprios termos· do art. 18 da lei da creação do 
tribunal supremo, as palnvrC\s nelle cont1das são as 
mesmas que se achãu no artigo ; elle é muito claro, 
e nunca poderáõ confundir-se defeitos . de legis· 
!ação em geral, com defeitos unicamente na lei da 
creação do . tribunal. Impugnando-se o requeri
mento, impugna-se a propria lei . da .c.r.eaç.ã.o do 
tribunal supremo. · 

P..o-to, pelo s;-~ presidente, á votação o requeri· 
m11nto foi approvado. 

Vein á· mesa um requerimento de AquilillO Al
var.?s Delgado e França; outro de Luiz de Santa 
Annn Gomes: outro dos habitantes das cabeceiras 
do rio Imbé, fregueziu. do Santíssimo Sacramento, 
termo da villa de Oantagallo.- Forão todos remet
tidos á. commissão de petições para lhes dar 
destino. 

O Sr. X..ino O<n!~in.ho :-Pedi a palavra, 
Sr. presidente, para rogar. a V. Ex. que houvesse 
de recommendar á commissão aonde par:io certos 
pal'eis propostos pelo supremo . conselho militar, 
que dê o seu parecer ácerca daquelln lei das 
vi uva~ e orphii~ dos militares.· Est1io estas pobres 
empatadas sem g•,zarem claq1tílla que. a lei .lhes 
tem concedido, por certas duvidas do consell.io 
supreml'! militar, digo, do conselho de estado. 
Nt\o se pton:o~e que sou procumdor dtl um iudividuo, 
sou procurador sim d"' uma classe indigente e ne· 
ccssilada, viuvas e orphàs de militares que têm 
morrido em serviço da nnção ; é por consequeucia 
cousa mui precisa, até para acabar com muita~ 
vexações ; · porque me consta que até viuvas de 
militares no Pará vêm aqui no Rio de Janeiro 
fazerem as suas habilitações, e· pagar dinheiros 
para tirar provisão afim de poderem perceber essa 
modica quantia que a lei lhes manda dar. Ora, isto 
não deve continuar assim. ·Que . venha uma mise
ravel viuva habilitar·s.e aq!li no Rio de Janeiro, e 
gastar ainda vinte . e tantos mil réis, ou· quanto 
é, para tirar uma provisão Dara com. ella rece'ber 
quatro, cinco ou seis mil réis por mez. Isto não 
deve ser ; por isso peço a Y, Elt. para que a com
missãl) dê o seu parecer. 

Peço ainda a palavra para aprei!entar nm projecto 
de lei que me. parece urg.mte. ·Nós devemos, não 
sJ por noli!Sil obrigação, mas pelo que nos recom
menda a falia do throno, tratar de todas as causas 
que são !le finanças e rendas publicas. 

Um dos grande!! bóqueh·ões por onde estas se 
escoão ·é o celebre commissariado do exercito; 
já o anM passado a camara se decidia intei· 
ramente a a.caba.r com elle, mas não sei por que 
razão não passou esll!o .le.i e continuou este celebra 

(0 
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31/~ SESSÃO EiU :~ OE JUNHO DE 1830 
Cnll'llllÍflSnrindO ~~~rnl do CX•'l'Cii.O brn?.ilflÍl'O. S~jn-mo· 
pr•nrdtl.ido ch·111:nr.·lhc cc!I!IH·e · pOl'<.JtW [!OI' rt•JllCilo 
htHJlleiriio tolli·So pordi!lo mnit·• rlinhrdrn da n;1r;:i". 
O Sr .. Ulcmr:utc Pereira f·:~·lhrl uJ~rnnas lllodi· 
ficnçÕI!I>, ni1" sei co111 qnc nut•H·itilld•J, n niio srlt' 
a t.lo fJil•ll't:l' legislnr c govcruar o Bmzil Jr.spo· 
ticarnr:ut<•, c por isso r.m pr.,mio tem n~~cn to 
nn;;to. cumrrrn.; ma~ dcixnmo~ i;;to1 do parto .. E' 
predso ncahrn• c·•m o cnmmi.;snrin.J., gnral que 
I'Olliln grnndu pnrt,, rlus dinl:di'I>S da nnçrio, Ronrln 
no rne~mo to!llpo {Jl'f'CÍH•i !'n:r.r•l' com qn•J o ~oldadn 
tenha u,oa snb,;istrmcin mnis comm•Hln c tlifiÍS 
rq,n•udrwc\. :t\:iü sei C•>lttO 11 ;;,,Jtlnrln fJUC ~~rvc 
á pntria hn di\ ::;l)r rrhl'igr.dn rlr:s•l-1 r, pl'lmr:iro 
din do nnnn r1tó an lllt1111o :• cvlll<'l' 1\HIIl ·nai<:n 
C(}n1ida dll cat·ue d() Hcrtiio~ E n~~~· ·quo· n:lo StJ 

lw. !lc vnr\at• :\ r:,Httidn dcs;;r,s · Ílomcn:;? l\[n~ o 
l:()l11InÍS!ial'ÍUdil I!UO ·1 hc d:Í SC1rt:iO Clll'lll) fH~CI!/l (rlt 

1Jucullt!{n, per is~o silo obri~:11.hlí! a t.r:r nmn dieta 
contmth:da ti.•<los r,s dias tia !illn \'ida, qno11do 
pelo plnno qui) :qn·;,s,,:;tn !HIIl>:tu l.f:r um:L cnlllidLL 
1naís variad:t, t1 t,H(O.~ Hi.th,Mul ']1111 a fHlb..;istnncío. 
vnrindn pó.lú •Jm· s:mtlc no !Jomü:n, sulntitniudo
lhe uovrts :noleculas no corpo. 

Apres(•~;to po~s cstr1 proje .. to de l.;i (que leu): 
por(;m como nao nston bem c,;rto nestas C<>nsns 
militares, !Je'ço pnr is~o á C•tmmissão da guerra 
qne dê ':"1!1 nptitn lw.:vir.lnue o seu parflcer, 
porque co1r,0 ni1•> sou militar purlc:·ci ter :d~umas 
jncoh,renci:ts; quizcrn que ella apontnssc o ']no 
lla\'ia dt: n~t'w .P 11':~ se emendar, poLI i nclu com tudo 
{I Cl)mmissfto de guen·:~ quo. s.eja . qnll.;l .to untes 
porqnc n cnusn urge. · 

Prr•jl:etr• lido pelo Sr. Líno Coutinho: 
<< A asscmbléa gr:rnl legtslativa decr.,t.l! 
« Art. L• Fica o:>tinr.to o ;;"mmissr.riado ~oral 

do r:X•!t·citn em tempo do paz. 
" :\tt. ~.· O ::"mmi:;sario g.\ral lixr<r{t suas con

tas no thesolil'O, c entregnrá todos c.s livros do. 
~;un repnrticão. . · 

« Art. 3.• Os empregatlos do commissnriado fi. 
cii.-, . percebendo uuícnmente os s~ns ronlenatlDs, 
utó qne o governo os &mprcgue, ftfim de não 
eSlfl~<nn pesando sobro .n nnçi:o sem prestarem 
SCl'VIÇO. 

" Art. 4.• As etnpes no exercito serão pagas 
em uinheiro, se~nn~o _uma justa nvalinção em 
caJa umr. das provmc1ns em que houverem àc 
ser dadas. 

<< Art. ü.• Quando se recebet·em os prcts pnm 
os ;o;oldndo~, e o solr.!o parn os officiaes su J'Cceben\õ 
tt1mbcm sua·• etnpes .• 

" Art. G.• O valor das etnpe,; d1l cndn corpr; 
será entrogn_o ao son con~elho de administmr;:io, 
para esto cllldar tio sua :;u.~tentar.ão dcbatX•> dt\ 
re$pectiva fisc!!lis;-u;ão dos ollicin.;'s . snperiorcs c 
mesmo dos commandantes de compauLia, cada um 
na sna respectiva. 

« Art. 7.0 Quando as. companhias n:1o .forem 
bem sustentada~ ellas pOdlln\õ rPprcsentnr por 
cscripto nos seus commandantes que levaráõ a 
dita repre~e11tação ao com:uandante do corpo, a 
quem. compete dirigit· na corte ao quartel-genernl, 
e nas províncias aos command:mtes militares para 
darem as providencias. 

" Art. 8.0 As etapes dos oillciaes lhes serão 
dauas em dinheiro, bem como as claquelles sol· 
dados que forem ca$ados. 

rc Art. 9. 0 . Fictio abolidas todas as lei:> em 
contrario . - J. L. C,nainTto. n 

Julgou-se o projccto objecto de cleliberaçü:o e 
foi remettido, 4 TCIJUCrluaento de seu autor, t\ 
commissiio du guerra com tn·gencía. 

OIWEl\1 DO DIA 

Entrou Gm diGcussão o nrt. $o elo projccto de 
lei n. Si, lido o q\tal, veto á mesa, mandnda 
pelo Sr. Rebouças, a seguinte emenda.: 

" Ao supremo conselho o juntn de justiças 

milil.:trlls nfio cornpelo n ag:::rnvnr.iio. rlns pClnaR, 
1111111 sim ruinnr·nl-a:3, mnmi11JJrlo .i ulgar de novo 
o r·of•ll'l!lar os processos, quando noll>:::~ lwuvcrmn 
tlr:feít.r:m u:'if;rmciw.:s c diJ f·mllldidnàcs iusnnaveis. 
- ilcúOttças. 11 

Fui .aprrhdn. c rcqnore:ndo adiamento o s~. 
Vicim l;uuto, foi r.ppt· .. varJ,J, remettendo-~e â. com· 
mififi<'io dr: guerra o p1'11jecto com a emenda. 

Butrou om discnsxao como Acgunda parte· ela 
ordem d•l dia, o nrt. 1° do projt:cto do resolução 
n. 1 que faz publicas 1111 r:o~rftJrc:ncias das rela" 
çõos, <J a emenda d,J St·. Ma in que á palavra.:.. 
conffJrencins ..... so sub:; ti tua a. pa.lnvm -.sui!sões. 

'rornuu n p~tlnVI'a, c disso 
o ~Sr. ;J:~Qi,Quçus ·:- Eslá em di:1cnss1io o 

1° nrti~o, mas rm;emcurlnvn dr.sta. fórma-que em 
lugar ur: se di:r.cr conf.n·,lllr-i:u; unicamente OLL 
SC:iHiío sómentr, ((i~n.se-sessito o cordet·cncins,
porqno 11111n cuttsa não exclu<l ontrn A sr:ss:io á 
a ·t·ou11iiio d•J todos n:i !ll<lmbJ•o:; da r&lnr;ão, o 
1!vl1f·rencin pó.ic.,;o etltBndet• 3 ou 5 tw:mhrns 
rennicloR r:rn nmn mnsr•, por conRequcncia entendo 
este nrtigr.r que so clir.:a - ns sessões e conftJren· 
cias da:~ reht•;ões serão lHlblicns desde já. 

<c;'rodns ns ses:;ões c conferr.ncias dns rclar;õcs 
serão pnblicns . desde j{l. - Reúou.,:as. I> 

o Sr. vasconc::oll.<.>,. : - Sr. presidente, 
r.sto art. 19 não pódo pnssnr tal qual: .não me 
f11rci cnrgo de tratnr dn crue~tiio dn dHl'erençn da 
coaf<mmcia o scss:io, isto é cousn pnm mim do 
nr:nhnm prestimo, nbl'f1G·SO ns porta~, admittiio
se o,; espectadores nos trabalhos das relnçõ!ls, 
que sessões. e conf•Jrencin:~ é cousa qnc não me 
impt~rL't: mas o artigo, .t•lm · rrutros fundnmnntos, 
acho nm motivo· qu~.: o tr.rna indi;;pensnvel. A 
publicidade é para SP.~nrar nu o!ferdcer rnais uma 
garnntia Jll\ ~ustiça do jnlgnmr:nto, esta razão 
':omprehcnrlc todos. os outros tribnnnes em seme
lhnutes circnmstnncins. Etl reconhP.ço que no 
corpo da magistrnLnm ó onue reside como. por 
pat.dmonio, o patronato c n injustiça é unta das 
rnzões, porqwl ainda dou hoje graças a Deus de 
me ter opposto a um proj~cto de lei qua se
monrn l'P.lnr;ões pelo imperio do )3rnzil na pri
nJt:inl lcgislutur~>; Dens livre no Brazil de tantas 
relllçõa,•, dt: tantos d•lscmbargndores. 

A's rnzõ~s que entiio ponderei nccrescerão 
01\tl'ns rins g-mtilez:ü de:;cm\);lrgntorias que têm 
npparecirlo na Bahia o Pernnnlmco, por esto.mo
ttvo nunca votard pot· nugme11to de. rolaçõns, 
oxalá qt\e a projectndn pnrn n minha pntrin nunca 
so ch~~ll<J .a reali;o:ar, antes nenhuma, do . que 
scml!lhunte jnstiç:l. l\Ias, Sr. presideat te, n'iiu temos 
tambe111 outros trihunaes quo abusib, e nbusão 
muito ? N:io temos o tribunal ~upremo de j nstic;a 
militar qne ó jui:r., qn•l não C•,rmpetll senão n 

·malvados.? No~ maiorr.s crimes, o:; maion•s atten-
tado~ são· virtudes . ne,;t\l tl'ibunnl ; e hn de este 
tribunal · gu:wdat' o seu . antigo modo? Pa1·ece-me 
rruc nao, As juntas de justiça creadas nas pro· 
vin.cias niio estão na . mesma razão? Estão, e 
quo proezns não fazem ellas ? Que proezas não 
se prutic:io ltt por essas províncias em que o 
prcsidel!to, como acontece em Minas, exerce por 
seu Hvre arbítrio dous votos nos julgamentos 1 
Di) ,sorte que o vogal tem um voto, . o relator 
um e o presidente dous, n pre;,idente é qnem 
non1êa os vognes, é qu~m os escf!llte, se~ue-se 
que qnem f>~z a justiç.n é o prP.sid.,nte I E ne!U 
no meuns se lhe hn de ofTerecer esta g;:lrnnüa 
da publiçid ,cJe? Por consequencia. este 1° artigo 
niio pó ale pass~t: sem · ac~rescentame'!:tn, , serao 
nublicus d~sde Jll as sesso>~:i das J'elnçoes,Juntas 
de justiças e C1111Selho supremo mil~tar de ju~tiç1~; 
até se · podem accrescentar ns t•e!açoes ecclesJastl· 
cas : desappareça o segredo em todos esses actos. 
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SESSÃO KM 3 DE JUNHO DE 18:30 3J.5 
Jult::o dcsncces;Hlrio mandar emenda á me~a. vo

tarei (Jfll<; artigo adndttindv-sc <l~te~ ad\litamr:ntos. 
O Sr. R<)bonçtu• :-A pa;sar a r:mcnda do 

Sr. deputado eu mu conformo r.0m clla, mas a 
llfiO pa~Síll' . Cll 11Üt> {HJS:'IO dt:ÍXat• do UCC:t'CSI;Ontar 
oslo artig•o, pllt'<.JlU:: Ja fo1lta do dcclut'a•;rio u•l que 
devem estofl tribunac:; tmt.nr dos seus negr;cios 
em p1tblico não so devo I:I~C{uir qun os noJgocios 
dns rehi•<ÕBS não o fossem. E~sos tl'ibunnes dovcm 
fazer seus netos publicos, p<Jrquo a·. confltituit;áo 
rlir. quo todos os netos dopt.is Lia pronuncia serão 
pul.ilicos rlcsdrJ j:'l, c neste caso n:Io é Hcnã~· re· 
comrnondar no go\•erno q1te faça c:tccutllr a letra 
da constit':fi<;ão ; tn.ts os nogoci•ls dus. relações 
compt•chenu"m cr.sos crimes c civis, e a respeito 
dos cnsos civis predsa. uma doclarat;:1o que a cun~ 
st.ituiçiio suppõe que: r::rão pul.ilicos : por is~o é 
que. é ueceRsario uma t•csolur;rio ; c 110 2• artig•• 
!Jnstal'á dizer que o governo dará ns providencias 
n•!cessarins. 

Lou·sc a emr:nda do· Sr. Li no, quo é a scguinto: 
'' Set·ão publicos ns sP.s~õos •hs relações· civis 

c ccclesiasticas, juntas 1le justiçf~s civis, con~elho 
supl'emo militar e de justu;a, cons(jlhos de :::ucrra 
o em todo o tribunul.- Lino Coutinho.,,· 

Foi. apoiada. 
o Sr. 1\Iai o.: :-A respeito desta emenda 

do Sr. Lino Coutinho, julgo que nH:lhor seria 
se . dissesse - t:.dos us triljunat-s civis o c:-imi~ 
itnes farão publicas as suas ses~õcs ; pOl'•.jlte 
esta emenda não incluio a junta do commcrcio, 
con~e!ho da fazenda, . junta~ dos arsenaes da nra. 
rinha e exercito, que estão no mesmo caso de 
fozcr publicas todas ns sua~ scs:sõos, purquc tratão 
de justiça ou administraçã<l~ 

Emquanto á palan=a conferenci~ o sessão, já 
cu disse, e. o Sr. deputado não duvido" que 
eu mudava n. palavra c•;nf.::rcn,:ia por sessão; 
porque a palavra coufft'enda tinha um sentido 
proprio; e tunto assim. que na ca;,~ da snp· 
plicllção ha uma mesa chamada <In~ cunf.;rencias; 
nus confc1·cuci:H não se tmta ;;<mii:o de dc~cn· 
volver entre os de.•cmburgauores algumas duvidas 
a respeito dos feitos o nunca a r()spdt•J dn tlecis:1o 
final. Portanto ent~ndü que diz~ndo se sessno, 
entenole-se to>Llo o despacho das relaç\•cs, pot·qno 
na casa da supplicnçiio entende-se pOl' cunfcrcncia 
a quo _se f,,z para passugem dos antq~ c Ol!~ro~ 
inicindos, mas se isto meHmo Re quer compré· 
lwnder, so se qtter que fique publico tudo, ttldO 
:fique publico .. Emquanto :i. outt·a emendt\ já dei as 
i'azõe~. 

o Sr. Lin.o Coutinh_t:l:.:::Q•lando fiz esta 
emenda, em consequencia das reflexõe:; do St·. clepn· 
tado Va:;concel!os, não me eriqueci dos .outros 
tribunar:s onde se trata do. faz,_,nda publica, mas 
quiz me limitar sómento {Lqut)lla:> cstn•;ves qutl 
tratavão de administração judiCinrin deix·111do a 
admini~traç;io .de. fazenda para outra lei que trate 
unicamente de fazenda.; pol'que nesta estamos a 
tratar sómet:te de administra(.!liO de jttstiça e não 
tratamos de admmistração de faz,mda, a li ua\. me 
parece que não poderia ir incluída nesta. lei de 
relações~ Não é por me esquecer, ó porque vi 
qufl estfl::i duas cousas erão absolutamente sopa· 
raclas, porque nqui se tratava . ::;ómente de admi
nistração de justiça e niio de fazenda. 

o. Sr. 1\Iaia:-A ndminis_tração de justiça 
ou é civil ou criminal; ::;e o :Sr. d~putad•l quiz 
restringir-se a•) que diz n emenda, não sali:;f!lz, 
porque na junta dn cOn1mC:<rcin, no couselll•l da 
fazenda, tumbem se decidem negoci"s de j ustiç'\ 
em juizo contencioso, com audiencia drl pnrt~s etc. 
E por· tanto. ou se hn de rostrin~ir só mente nos 

: process()s criminae:;, ou se eleve <lstend~r ás outras 
estações de justiça, conselhu da fnz~nda, junta 
do commercio onde tambetn se julga e admitustm 
'justiça contenciosa. 

O Sn. LINO Cnu'ri:o>!ro:-Concol'do nisto, onde se 
admin1str·a justir;a c:;,ntcncir)Sa. 

O . S!'. Ern<_,,.tn:-St·. pr~si..lente, quando 
fiz osto projectr; ~r1mprc pr.nsrJi qufl passllsse 
ne~ta l·~~islntllm, pot· isHO só tmt~i simplesmente 
uo objfJclq miiÍ~ r:i:!>!llncíal: approv11rlli iildas essas 
emendas, poním tr.nho muitq me•lo quo querendo 
nós tnntos beneficios não faljntnos neuhum: por 
tantr, crmtento·rnc em que so declaro quo set·ão 
publicas toua:! a.s sessõns e c•lllfet·encias das rela· 
çõe~. ou passe n r:mflnda do Sr. Rebou<;as para 
evitar que algltm rubula como alg11n:; desem· 
bargadores pretendi\o fru~tra1· os beneficios desta 
lei. 

Q11auto ao quo disRe o Sr. Maia, que ern pre
ciso h>IVOt' outt·os ~trtigos para fazer elfectiV·• esta. 
publicidade, digo q110 r• constitllit;ão já túm preve
nido, porquc1 no art. lOZ ~ 12 diz. (Leu.) O poder 
exllcutivo ha de curnpri1' a lei, Se. nós entramos 
a fazer uma sobre outras resoluções, sc:m . quo 
nenhuma se ex•Jcut;,, parece-me que ó perde1· o 
temp11; ,, quo se precisa é fazermoR effr:ctiva a 
rcspon::.abiltdadtl d"s agentes do poder, e o go · 
venw não pódr. ui!ixat· de e:{pedir essas ínstruc· 
çõos nccr:s~al'ius, porqttf) entiio iria muito dif· 
furontc da opiniiio publica e dAclamva-se inimigo 
das nov.1s instrucções: pot·tanto vnto pelo artigo 
tal qual cem a cmenua do St·. Rebouças, ou se 
achar bom .com a publicidade de todos os mais 
tribunaos, como creio que ninguPm twgará, f••ca· 
mos outr·o. rcsolur;ão, mas desde já rogo a V. Ex. 
que a votação seja sobr,:, a bondade do 1° artigo, e 
e:;t.c ponha .á votaçiio, $a(vas as emendas. 

<> Sl". R.obf>uças:-Pat·cciJ·mo quo nãosiio 
bem admitticlas as rr>flexões do Sr. dCJ•Utado, com 
que sr1 conr.mnon o illnstre deputado •p1u acabou 
de fallar. Se nnsta resolw;ão se disser qu;J tam· 
bcu1 :;iio puhlir;o:; o,; netos dessc~dons tnbunrLe:;, 
póde suppór-se que a aHS•)mblén gemi os nr.ojta, 
f'JII::Jn,lo cu peuso que ta.Js .trilmnaes não devem 
existir s.•g-unclo a constitui1;iio. E p•H' qne lJa• 
v.,rnos do oil r.ompt'eltenrl•:r rnn nnta lei quo1 fa· 
Z1~mos? A n:i.o n:<4~1lt' t11l <tua!, c btllll dr:linido o 
art. 1" dr:ata nsolur;:ill, ,j,;~rj i:HJl' :;nm n emenda 
d<• Sr. (!.,pnt:\1,, Lino, por isso que V•llll a ser 
r:.>ntt'lll'ia •\ c.nt.oLitní•;:'io, p:ol' suppür quo nós :~gora 
approvamus trihunnes. qne não d•lV•:Ill ser . su~· 
tenla.ios, .: a:mitn qu.ant•J autcs abolida,;. Esi.c o 
uH:u voto. 

O ::in. LUiz C,\VALCA);TI fallnn c mandou {t mesa 
umn umenda •1•w 6 a s~~ninte: 

" Toúas n~ rola•;ões o mnis corpoil cullecti vos 
judicial'ÍoS, Ol'o.littadl)~ OU pl'iV:ltÍVt)R olespacharâÕ 
em·"pttbiico. · Lzei,.. G.:Hffilca·r*· ,, 

Foi apoinda. 
o St.•. Li no coutiulln:- 'l'inha pcrlído 

a Imln.vra antn:; cl<l ouvir a r.mendu d,, Sr. Lnlz 
Cavalc•mti, d~b:arr.i du snst.;ntar a minha,. uma 
ve~ q1to a 110 St·. Luiz Cavalcanti vem com ex· 
pl'essões mais g<'raes. 

Tunho de resuomler ao illnstre deputndo que 
não devia fallâr sol.ire o conselho da fazenda, 
nem sobre a junta do commercio, porque estas 
duns estações s~'iu auomnlas á consLitniçii.o, poz· con~ 
soquenCH\ nós devemos fallar nella:~ porque de 
corto modo parecemos appr .. var. Amda quando 
ellns s•Jiiio anomalas da constitnição, comtudo 
tem oxi~tido até a'( Ui, e ainda. hão de. existir em· 
quauto uma lei nrio deitar abaixo. Se são ano
malas dll constitlliC,1u bastará simplesmente a 
letra lla constituiçá<>,. e IHtU..o devião.ter deixtldo 
Jo existir desde o prim&iro .dia em que a con· 
stitltiçii<l o declarotl, m~s elles. têm exiHtido. co!U 
justa ntz:to pun1na nt~•• .so destrótJ um e~tficto 
anti"<> seut lho substttmr outro. Como e que 
havi~t de c~•hir o conselho da faze1tda e a junta 
do commercio sem ter ~ubstituido ontro que 
exerça as fnnc<;õ~s destes dons tt·ilmnaes? Lc•go, 
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emquanto não houver uma lei que os extinga 11 Accrescenta-se-rlepois da pronuncia. Salva 
cstrtosnjeitn~ n cst~ lni; e do t:_acto suppon~uuno11 q11e a rcdacçiio . .-.I;t!iz c,malcanti. 11 
ainda llStC!S tlous LJ'Jbunncs nan se extmgail,qnando Foi apoiada. 
passar es,u\ lei ficão !!IIOR fazendo us. suat~ ses- o S1;0, va.soonccu.os :-Sr. presidente, ou 
sões ás occultas '/ Por isso n lei da publicidade pedi a pal11Vra para declarar que ua minha opiuilio 
não diz quo tal e tnl tribunal ha de Cl!:istir para a emeuda do Sr. deputado Ernesto estava clara, 
sempre, diz que. emquanto existiio as suas ~cs- e qtte com a que acaba de apresentar o Sr. Luiz 
sõc;s serão publicas, mas como tenho etr. v1sta Cavalcanti aind11 o fica muito mais. Desejo que 
uma espet'teza que aqui nppareceu o anno pas- para melhor desenvolvimento da primeira, se. lhe 
sacio do que quando se cti~ uma cou~a em umu accrescentem as palavras da segunda. Não la-
lei fica existindo como lei, concordo que se tit·c; montemos mais duas ou tres palavras que talvez 
porque aqui já se disse. qtw a camara admittiu íl'iio evitar uma grande chic:ma. 
commissões mílitnrN>, por i,.;so que em IIIJJU lei Nrio i!Ott de opinião q11"' a constituição p1·ohiba 
que tínhamos fr:íto S•l fallav:1 em cnmmi~HÕtJ:; quo a pronuncia sP.ja feita em pr.rticnlar, o que 
militares. por co.,scquettc;a Lírn··HJ. fóm . esses el!a r,puz f(li determin~tr q•le o.; ~:~cto~ do proce~so 
dous tribunaes do consdho da fnz•mtla e jnnt:1 fossem pul>licos l·•go que n c:o11stítuiciio fosse publi-
do commercio para niio tet•trws com isto arengas. cada, il!to é, dcs•Je o dia. "m que ella se jtH'oU· 
E como a o111011da do Sr. Luiz Cavalcanti desem- Voto pois pela em~nrlo.. d··· Sr. Ernesto com o 
penha tudo isto, niio sustento. a minha. desenvolvimento da emenda do Sr. Lui.t Caval· 

o SJ.'. Vasoonoclloç : ...-Sr .. presidente, cautí. 
estão em discussão duas emendas ao ~rt. l.o Julgando-se a mfltcria do nrt; 1° suaicientemente 

O SR. P.n .,,-ID~t::o;TE :-Quatro. discut1ua, foi approvada, salva a redncção, com 
"' a emflUua do S1·. Ernesto Ferreira França e a 

O Sa. VAscoxcELLOS: -E a emenda que me do Sr. Luiz Cavalcanti cc depois da pronuncia;>> 
parece . mais bem inte!Hgível é a do Sr. Luiz. Oa· jttlgando-se comprehtondidas nestas. todas as demais 
valcanti, porque me parece cO!llprehr.ndet· todos emendas. 
os casos: comtudo eu queria que se doclarassem Entrou em discussão o. act. 2°, pedio a pala· 
corpos collectivos milHares e ecc\esiasticos, esta vra e disse 
àeclaraçiio não prejudica; talve?; q~e estes tribu· 0 Sa. Lurz CAVALCA-NTI : ..,. Eu oft'ercço como 
nnes queirão-se arrogar o privilegio de tratarem emenua subsLituti\·a a seguinte emenda: 
publicamente 'c•s autos de processu : não me can- 11 o g. 1verno dará instrncções pam a boa exe-
sarei. em provar que a publicid,lde deve-se es- cut;iio uesta leí.-Lui: Cavalcanti. » 
tender a todas as .so.rt.e.s de tt·ibun!le!!, Foi apoiada, e enta·ou em discussão c.om o ar-

Quanto á p~lavra despacho parece-me que não tig-o. 
tem lugar, o que póde haver alguma duvida, por- Pedio a palavra e disse 
que poderáõ entenãer por despacho outra cousa. 
fóra do que se quer, o ser{l bom que a illustt•e O Sr •. aol>ouças :-Eu apoio a emenda do 
commissão de redacção, em que muito confio, to· Sr. deputado, mns ent~ndo que o governo dará 
masse a seu cargo a . declaraçiio exacta. sobre este todas as providencias para execução desta lei, 
art, 1•, porque despachar quer dizer em direito tanto. instrucções para o que fõr por escripto, 
profurir sentença interlocutnria, e não compre- como para o que fôr necessario prtra arranjos da 
hende stJntença definitiva; desejo que e~te artigo casa, e isto silo p1·ovidencias conducenLes pa. ra 
seja concebiuo. co~o se exige, __ porque não d_ei- a boa exocução de;;ta resolução. Portanto que-
xãriio de. haver mmtos que quermo que as sessoes reria que se accrescent"ssem as paluvras-e pr()· 
do tribunal supremo fossem occultas, e algumas videncias conducentes. 
parece-me houverão em segredo quando ~e sus- O mesmo senhor mandou á mesa a seguinte 
tentou que. fossem publicas ; porém a publici· emenda : 
dade ofl'ende tanto a certos olhos que não a podem 11 O governo dará todas as instrucções e pro• 
encarar facilmente ; por isso ·convém que o artigo videncias para a .. boa execução desta resolução.-
seja concebido C11m a maior clareza. ·• Rebouças. " 
Quan~n ao voto ou compa1·açtio que fez o illus- Foi apoiada. 

tre deputado com o jurado, parece·me que não o Sr. Erne•to:- Vejo-me obrigado a votar 
-p6de-ter htgax, o-desemb-a·rga:lei é respe~-+"C((MI..--a emend:1·; parece-me ocio·sllj"·porque a 
ba de declarar o seu voto, e se não declarar constituiçiio já declarou que ao poder execntivo 
fica responsavel porque assignou a sentença sem compete dar a.s instr.ucçõcs para a boa execução 
declaração, pelo contrario o jurado póde dar o das leis além de que me parece prejudicial essa 
seu voto sem motivar em. segredo, mas como emenda, e se passar vamo:~ inutilh>ll,r a medida 
não lla lei que mande que os votos dos j'lll'ados do 1• art., e não se preenche o fim que tivemos 
sejão em segredo, nem os processos que se tratão em vista. O governo não podendo obstar a exe. 
seJiiO tratados em segredo, pôde o jurado d~clarar cução do art. 1• talvez o vã demorar com essas 
logo, julgo isto, julgo aquillo, e esta é a pratica instrncções ; ainda que os espectadores por or~ 
de todos os paize.s onde ha jurados. estejão de pé ou assentados, é indiflerente, com· 

Voto pela emenda do Sr. Luiz Cavalcanti, mas tanto que desde já se abrão as portas. das feia-
seria bom dizer em lugar de despacho, sentença ções. 
definitiva e interlocutoria, ou .dizer-se, nenhuma o Sr. 1\luiu.. _Voto contra esta emenda pela 
sentença será proferida nas relações sem ser pu· mesma razão de que ella é ociosa, apenas se podia 
blica. considerar como recommenda.,;ão da observancia 

O Sa. ERNESTO :-Apresentarei uma nova re· da constituição, mas recommendações não têm 
dacção, e creio que assim se concilião todos os lugar em uma lei. Demais, é inutil, visto que. ella 
votos dos Srs. deputados. comprehende a rejeição das minhas emendas, que 

O mesmo senhor mandou á mesa a seguinte se não passarem ·o govemo dará. as instrucções 
emenda : na conftlrmidade da legislação actual e não al-

ce Todos os actos das relações e mais corpos ju.· cançamos fazer aquelle bem que eu tinha inten-
diciarios collectivos serão publicos desde já. - tado c:om as. minlias emendas dando nova fórma 
Ernesto Fel·l•eira França. » aos trabalhos das relaçoe8. Portanto, tal emenda 

Foi apoiada. só poderá entrar em di:;cussão depois de appro· 
O Sa. Luxz CAv.U.cANTI !ez um breve discurso vadas as minhas emenda8 ou outras que as sub·· 

que o tacbygrapbo não apanhou, niio fim do qual stituão. 
mandou á mesa a seguinte emonda : o Sr. Re'J) ouçu.s : -A constituiç!to fa~la e.m 
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expedir decretos o iAstrucções par~ a execução o Sr. Paula oavalcantl:-Eis o artigo, 
da lei,_ mas ntio diz dar fli'Ovidencias para a boa (leu.) E' preci~o · saber rrue nas relatiões nãt'l ha 
executi!'" da lei, e C~Jt.tl tlcclarnçiio ó nocessnria para discussiio, ·. cada um · funda o srm Vt'ltO depois 
o go~erno mancl~r pót· bancos o f:~zer os mais do juiz rclat.-,r cxpót' ns circurustnncias do pro· 
arranJ•lS que forem nocessario~ ·na casa. casso, não ha outm alguma cou~u mais do que 

Quanto ás outras emendas, suu do voto que não isto. 
pussem porqu11 estabelecem direito novo, e nr.jlti O Sn; EnNESTO F JtiiRI~InA: -Peço a supprcssüo 
sómentc se Lratn de dar a int~lligencia da consti- deste art 2•. 
tuiçiio, quanto mais que- a ma teria da~ emendas O Mu:s~ro Sn. En:s-ESTO mandou á mesa a seguinte 
j{& estf1 compl'elwndida no regimento das t'tllolçí:ies emenda : 
e tambam comprehendídas no corpo da ordenação, tt Qtto so suppríma a terceira parto do artigo.-
liv. 1•, por i~Ho é meu voto que so dova con- Entesto li'el'rtl'i>·a F1·Ctnça , >> 
cluir esta resolução corr. o artigo que o gover,to 0 Sr. vasconc.,uos: _ Parcco·me quo 0 dará todas as providencins para a ~xecuçiio da lei, artig·• rleve t•1t' ouLrn. rudacçiio; diz o artigo. 
e quando o governo 111io dt:SE:Olpi!nhe ~ous deveres (Leu- j· Dt!zejo quP. na~ caudas crime:s se ntlmitta 
ó responsavr:l, mas ou julgo que cllo promulgará 0 rne:>m" qu•J se dctenninott, ou qu.J ó permittido 
logo " lei cns6 s~jn sauccionada ~ flt> supr•Jnw · tl'ibunal dr: justiça aos quo têm de 

o Sr. Vasconcellos :-Quer-se publici· Sfll' jnlgadoi:! nfll!tl; a illltstt·o co1ornissiio de reãnc-
dade e não so querem os meios de a bnvct'. Qr1al ção póuo tom>tr .esse trab1tlh,.,, applicar a estes 
foi o motivo por· que ficou adiada esta re~olu~r'io? corpos colleclivos o '.Jue está prescripto para o 
Não foi . po1· que a C11tnara l'cconhoceu que a re- supremo tt'!bun •1l ·.de justiça; faz-so o relatorio 
solução concebid:t nessa ganeralidade ficava inutil indo :~s partes a\legat• o sP.u direito, por si, ou 
tal publiciJade? N1io so demonstrou 't:io clara · por advogados, julgando-~t'l i~to neces~nrio. Muitas 
mcnt•J que não h:lvia inter.1sso algnm que fossem· vezrJS póde ncontectJl' •1ue.o jlliZ relat•>r nãn tenha 
publicas as coufercncias . das reh1ções, ·uma vez entendido bem <> processo, · que re-mltc alguma 
que não se determine como ~:~e h11 de julgar nas cqttivocaçi'io e q11e 11 tliscus~•i · > entre os advo· 
relações? Como poi:~ não se devem adoptar 11:1 gadt'ls esclareça a matcrw p1u·a que a vota~iio ~:~eja 
emend11s do Sr. Maia Olt outras quaes•1uer? Que conforme .a veruade. 
providencias ha de dat·. o governo? Se •• govemo o sr . .Robonças:-Co>nCOl'(!aria com a sup· 
entender a lei como o hourado membro a en· press;lo do art. 2•. n iiu pF!la;; razõas indicadr&s, 
tendeu, . que rião quer que ·essa legislação tenha porquo nas rela<;ões se niio h a discussã•). dtiVe 
caducado á vista dessa resoluç:io. · a haver·, pllrque urna . lei dus cót·tes de Portugal, 

Jú se mt,strou que a publicidade não cotrsislia que foi adoptada p i!ln .assemblés consLiLUinte 
em abrir. as portas, que era neccssario mais al- permitte a cada um dos jttizcs dcclarl\1' o seu voto 
guma COU:ia. . Eu . votei que •:sta mate ria fosse vr~nculo, esta declaração de vencido suppÕ•l discui· 
decidida em uma reeolrlçiio; por qut~ entendi que são ant~rior . quanto que a di;;cussiio par<:ce ser 
a legislação acturtl tom caducado, mas cumu o conc•Hliua P•·la ord••na•;iio de . que os Jeitos sejã:> 
governo não . entende assim, cottvém que hoja nma I ir los, et.: At:llo poré111 •> 11 rti:;o tltl .snec~ss 1triu depois 
resolução que diga que ess·1 !egislat;no rtBl!Í abo- que so tem declar.•d" que o L• artigo é quanto 
lida e que a publicidade será duste Olt dniJILelle' ba~La para se conseguir a pul>licitlade. 
moolo. N;io coufiemos tudo do gnverno, lmulll'o• lllO · 
IlOS o que nos Le:n acontecido por . essa nimia o S.r. 1\l<.~.lu :-Eu votaria que pnss:~sse parte 
facilid!lde com a lei dos corrdiOS, que b~llas prof!z,1s do at·tigo, ,,ara . .. brigat• as r·P.luçÕ~!S n lerem dis. 
não fez .o ministro do inrperi .. uessas. iostrncçõ~s? cussiio, •JU•r u:io hn !l~m pó oi!! ha\·rr; niiu h a de 

Votare1 pelo artigo . adJit!vo urna vez quu não facto p .. rqu" o sei, o tlli•• ha t.le direito . porque 
prejudique as emenuas que se pre.Lt.ndem otrer~ce 1• • os desembnr~a·l,.res •rue sri" .iu:oirameute lrvres 

no seu voto rr ;iu Stio ubrignrlllil n moti\•al-o ; e 
o · Sr. Llxnpo de. Abrou:-QU>IIld•> o illustre o~ que diiro o molivo ó orJiuariamaute por t••nto(;âo 

deputado autor dt~:~te pr<Jjecto o apro~enLou v· .•L·d sómente. Nestol:< lomt~"s dtLundo •JUtl ó precisn a 
COiltra O adiamento, por•rue via •tUe apresentava muteria do:StO 1\l'Ligo, pará. ohrigtr a tjUO 1t8S 

· alguma utilidade; mas uiio tanta quauta pr·Ht.,ntltão relações hajtl dis.:uss1i•.•. que esta discussão sejn 
os :<enhores que vutari'io C••ntrn " adiaateuto. Agora pr~vil\; ., •rue nrio s.; lOtntliU os . vot .. s suuiio depois 

·--.. ·porém llpp'lft'cce um artirro ·~t'I'O pam·-+l*f_....,.-"C h -.ver . .__..._. · 
. governo dê as iustrucçõr7s para a bota exP.cnc;oio o Sl". cu.selano:-Nus r••lnçõ~s ha sempre 

desta resolução, . m••s podt~nl essJ,ls instrtic~'Õ•>S 11t,.nmas c·•ntr :sla~Õtls, e is;fl pó f e cltamotr -se di!;. 
de rogar ••S ·leis existentes? . N:in'-. seguramente; cn~~:uio : so nu t:tlt'!t ..1,1 •upplicnr;ão não · se ·u,lmltte, 

. logo, passando e s-e at·Ligo ·O trabn lho das t'o:laçõ. ts n•io sei: mas diz~t·-se que nas relar;õos não 
ha de· fuzllr·SP. tal qual se l'uzia ag.Jrll, uuicanttlnt;, hu . di:><:U-<SÃo niio . pn~s11 convit·. Pvrtanto eu 
com a differença do . governo mandar abrir· as julgo que 0 artig<> é desnect•ssario, que se poderá 
portas. ·Se o governo pudP.SSH s"r aut••r•sadu piua bÍlppri 11dr. 
derogar leis, então nfi,, haveria . duvida que se 
pudes:;e colher m tis utilidade e fazer co111 qutl O s.,, Eo-nclito F"':J"!:'olr•a: -Eu peço a 
os . autos do processo fos~em publicos, mas ptld••rá palavra pa>·a niio t.leix•H' p!lss·n· uma . idéa que 
o governo da1· instrucções para que sejão publicas ug .• ra Stl Slt~citol par • passnr o . art • . 2°, porque 
as tenções. · . · essa di::~cusstio mio pó.le <lllixar de haver em todos 

p · - t - d - d t 1 os •• ctos d•JS corpos c~• llectjvos. . 
or cons~guiD e nao posso erxar e vo ar pe a Senhores, o artigo ,,ue já se venceu vai dar 

emenda do ::>r. Muia, modificada na fórrna das muita utilidade. 11 julg.. que todas as emendas 
opiriiõe~ que . apparecem, senrlo cohHreute com a devem ser remetr.i.las á commis. siio para .. ns exa· 
votação da c:1mara que .votou pelo adiamento; 
votarei porém pelo artigo do Sr. Cavalcauti Pm minar, vist,, quo ella j•\ se .acha com um projecto 
ultimo resultado, mas . nunca votarei que este sobre 1113 relações ; Rep"tir•li o dito de Mirabeau : 
artigo additivo termine a resoluç;'io. aprasantem-intl um · juiz, até mesmo meu inimigo, 

sendo · p .. ré ru julgado de portas abertas. ·A pu" 
o ~~. L~~;..; cav.a lcan:tl:..:... Eu requeiro blicidade produzir4 melhores etrtlitOS ajunLanâo· 

retirar esta emenda para se tratar no fim da lhe outros accessorios. mas não pertencem a esta 
discussão dO$ outros artigos para não esLarmos resolução. . 
a gastar tempo inutilmlmte com taes questões; Vut .. pela slipprP.ssão, porque julgo que o lo 
é uma especj(l· de adiamento, que proponho. artigo é mais facil que p!\SSO no seuatlo. Passando 

Foi-lhe concedido, ficando em discussão só o . sómenta este 1• artigo temos preenchido o nosso 
art. 2o, fim, os povos ficarâõ !lati!!!!litos, cunheçerãõ mais 
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do pe1'to or; dofeíto~ clns procrs::;MI. Vni Cl!lt"'!l:r 
muito hnrn. Se nós quizor111os qu., o governo uô 
in~truct;üa:; pnra t:Xt:cuçiiv u;l.lci, serll IIIIIÍIO ue-
mo•·nda. · · 

Vr1to pelo 1° nrLigo tnl qunl osUL em . tndn n 
sun plcnitudo, c votu cuntm toda:; as cmetl(lus. 

o Sr. Li no c,uunho. :. -Aqui ma pareco 
que tem tros nhjectos, n 1• qnc haja diRcns~ão, 
2o quo :lfl . votn1;íie,; s~j:io publicai!, :}u qu1J nem 
o tlccusador nom o rén e~t·~Fw pre~Ot;to. 

Emqunnho . á 1• purtr. parocr.IJu" .não · ucV•l fit:nr 
em silenc:ío, porquo aqn1 n .. sta cn~n se tem · dit•J 
que podem Utiixnr rlc cliscutil·, ptll'luntr, so ni1r1 
se marcnl' esta ubrí~nçiio,- cllcs ni(., dlscutír{•õ, 
c dirão V•;to por 1')110 qu .. ,·,;, por i~so v;'\ esc•·iplo 
na lei que de\·orn discutir, o qun abu.rdrl rrrio fr!!: · 
mal. Ora, n 2• parte do nrtigo tnmb11m nr'io pódo 
sur snppl'imida. A 3• partn t1 que . ~c pódc 
supprímir: como s~ ha de t!tn mnltid:io distingui\: 
n réo e o accu~a·l••l' para se lan(:.tr•!ln par, fór111 
N1io acho istll mui f ar, i! elo se pratit:ur, portan te> 
Rou de opiniiio que se snpp!'ima. 

o Sr. :1.\'I•.~'•L: - Peln. minhn emenda n1io R•1 . 
estabfllf!CP. nova fórmn. ol•l jLIIgar, lll'l.ll so cstnh>~· 
Ieee dil•eito nnvo. Pela C)menda npf!ll!IS ;,e 1'•·:-:ula 
economia dc.trahn.lho; qacro qu.-: haj .. tl'c•s alias n(l, 
semana d'6 tmbalho. Portnnto o zo lll'ligo r).,vr. 
pn,;sar para haver rliscussiio, do contnuio ll(LO a 
haverá. 

O · Sr .... ; ......... :-PiLra estarollOR CO!I'I ques-
ti'io so bn di-cussiio nu nn.-., é quo cu utgll 
quo vá 110 nrtig .. por cnnsa du duvula; Eu '"'' 
teurlo que esta prrl'te que o SI'. Liuo Co!ltinllll 
q1t~r . que se supprim~ deve coust~rvar-se, ·pnl' 
((llu Pl'etendo substituir ao art. 2o 11 tloul.l'illll 
ela . lei do supremo tribnnal do justiça drJ ~ 2d. 
(L!m.) ·. 

O Sr. E•·nosto:-Sr. J>resírlcutc, a discnssãn 
tem nwstrario, qun ó nccc:'i;:u•io que M cMlStlrve 
o l• artigo tal qual, tudo o mni::; pr:rtwce llO regi· 
mento da rl!lnctiu ~ So . se cntt·n Jto.·st" IÍÍ>H:U<~ao 
entiio não tc:: .. os publicidnd., est,, n11no~ P•)nnnto 
voto contra as em•mtlas. 

Ficou a discus~iio ndindn pol· dnL• n hot·n. 
PnsSLln<lO·<O :í a•lciç:in da Htésa, !ic:mt ult'!ito prc· 

sídonte o Sa· . . Costf\ Carvalho cnu1 (i•Z vulos. 
Pnm VÍC!l•prr:sidcntt• ··hl•Htolo n llllliurh rdnliva 

os Srf!. Lilll(JO de Abreu c Piuto Pdx:oto, .tlqur:lle 
com 2!> .votos o cst.~ cum 20; cntl'llrii" em ~eguu·~o . 

:-cscrutini.,, ff li~~~~ eleil~ v-i611-pl'C:!i-~o S•·
Limpo d·· A.hrr:n r:om 15 votns. · 

O :5n. Pn~::sio&:\TP. consnlto11 á c:unarn se acnso 
so devin CSP••rar que · terruinnsso · n · 'oltJiçlt.; da 
mesa., para ~crono iuti'<•Llnzi<los no sal1lO os Sn;. 
dt!pULIId •S . (.;!~mente P.,reíru e Olí"'eírn Alvares; 
que ~·l uchnvilo na saiu immedinta, \'OilC!:!U·St;l 
que stm. 

p ;,,;sando·se á. eleíçi'iti dos se1:retariús · ficnriio 
eleit·JS os Srs. l\Inrcellino d., Brito (;li i·otos. Luiz 
CaVtllcanti com 50, COI'I ôa Pacheco com ao, ... Vieu·a 
Souto com 2li; e fiara supplentr~s os Srs. Muniz 
Barreto com 12 e Pinto P··ixoto con1 ll. 

Prorogacdo·se a se~são f,r:i.n introduzidos n.o 
sal iio com 11 fOl'malidadfl do estylo, os Srs. José 
Clemente Proreira e J,/aquim rle Olil•oira Alvuras, 
prestar,'io juramento o tom •.• rão asstlnt.,. · · 

O SR. PnEStDENTE marcou para ordem do dia 
4 .de Julbo. !.• Guntinuar;ilo da discus:>i'ío Jo 
projilclo d•1 re~vlu•:íio ns.l 2.• SP.gm:d·• t.Jiscussiio·. 
dn · pl't)j•!Cit.l dt! l•n . n, G. i}. o ti•'f(IUfU,, ·lis.;nsstio tio 
proj•lcto dfJ l•li n . . 5!1, o;xtiu~uindo 1\ se.:l'•·tnria 
geral tlo r<•gbtro dus murce,;. 4.• Ptll'<'C<'I'•IS 11tlim.los. 

Levnnt .. u-Rc a S•hStio d~pois . tlns . 2 hnms. 
-Jose elo Costa Cm·valho, pr•:,Í<Idtlt.l.- Joaquim 
l\Iw·cellino tl11 Bl·ieo , lo sect·etnri"-·- Jose Cm'l'êa 
Pacheco e Silea, ;Ju secretario. 

St~ss:'o em 4 •lc ,Jun llo. 

Ponco. clnp··ds das 10 hol"·lS, foíta n chomcda, 
cst:wii•J JH'I:~rmtcs 7r, Sl"il. rl·~pntutlos, fnltando 
com e•.usa os Sr!l• Ü11rdta Mntl.o;, Bar•liHll\ Cac· 
ta no, Cat'ncir • L:'::i<l1 Ornollns, Ulív~írn .13ello, Líno 
Cuutiuho, ])c,,;; o ::\il1·u, Calmo:; o l3upt.ista Pe· 
rcil·a: o ecm cansa o St·. Hihcíl'O llr. Antlr1lda. 

Abr.da ri SC!:!siio c J.i,la a acta da onte:cedenlc 
pcln Sr. S•JCC'I)tllrio c .. rd:a 'Pt.lclic.::o, foi 11ppro
Vn•lll. 

Podlnuo n p·JlavJ•a disse 
O Srt. B;:rro :-Ptll'úco-mc quo . nn neta não se 

fnz nwnr;;l, 1./1L Clll'r.:rtu fe1tu IÍ estn. C!lrnnrll do 
um ÍlllJIIJtO intitulado. All17~ndiceaoprtcl;·~A1nai"0 1 
que hO,;t•.l lll SO uistrílJuio, deVtJ•,<d ftiZt•l' m~nÇÜO 
ctdlfl, c do 'llll:m a r~z (apoíacloj, o Sr. sccrc~ 
rio hn do snb;,r. 

O Sn. Jn St,Cni::TAniO :- E~s~s folhetos nppa
rcc<JI':io nqui "sohru n mfl~n .p:tru serem · t.lii!tri
lJIIit!;,s pelos ·Srs. dcpntndo8, oJ como nii•) veio 
oflicio de que:m o:; oll'erec.;u niio sei quem os 
lllllllllt>U. 

O Sr. :Br·l.to:- Ps\l'ece quo ni'ío dev.in·ia 
npparecul' s"b,·c a mesa . nnsta camara um li· 
hdl·• fa•no~o <:ontru clla. (;l'(loiados), Etr li o prin· 
cipío de~te íolhoLC>, o Vl!jo' qu() ii\ um !lslrnngdro 
a eser.wer contm os reprcseutnule~ d•i 11111" na
•;tlo int•:ira; mos n culpa t<:ll! quem o introdu· 
zio, n não >ldmím . quando tr·nho fl!.lV.ido dizc:r 
tjiiC }111 Ull/ 1JOS:S0 ÍTiilllign dautl·v UBStlls !Jill"IJUCS 
4HC hnvia. tnr:tlitlO Ulll .PI'éRO ei\Vt!llUH!lLIO no . 
chnpco de mn Uf!pUtat.lo, que depi•is foi nl(ls~a
crado i nnocc:ntemeutfl; eu sab1 .a pelos papei!! 
pulJiícCts quo •J minh;tcl'io transncto compmva 
cs;;r:s rr:;lnctort:s . p:n';L nsct'('Ve•·cm ccntrn a r&[lJ'Q · 
s~nt:tçfl·• uncl ;,nal, ~mhi · l •Jllll 1:sso Rapnl•'iro, esse 
Hovnlla nr:I C•.tmpmdo polo 1uiniste•·i·• nbsolttt.í~~·~, 
poré111 nun.:a j ulgll •: qnc zheg,t,;:;e a tanl•l 11ttrr,. 
viwento intro<lttr.lt<•.ill·Se 1111 tiBs•:mbléa senwlhnnta 
Ci!cripto, uíZI:nda, nello qnn .,ua qu.,í·in. . nstnur.lccct• 
n nnurchín, " trntundo. n " .IHL llliiii•lÍ•lnola U9 de· 
lnítg'(•gkn! L01tvores sejiio <livlos · a us~a mi11oria 
qu•• manteve r.s d ir•:itos dn n ·u;lto (a.pula.do); o 
cnj I (tpiniiiu f .. z re:vivcr a COinltilnÍÇi'iO t.l l'el\IIÍI'• 
so a as~omhlón, o que niio toril: ucouteci•lo so 
f! lia nãn t!Xistis-r? Fallo ·. alo qllll dizião Hl! P"P~is 
pnhlico,; S(obt·c c:;tu lllinist~l'Í•1 trnnsncto, quo linha 

,. . o o A-mrf~.wr.··o Ga~eta--tl-tr -JI.pa-~ . 
l'Cl'lllllflbUCO Se disse ([118 dOS C~ll"l'CS un pnlicin 
~;e tinlul dnclo 5,000 pc;r,ns pnrn n sno. re11acçiio, 
lP.tn·l'ltl COIIl[ll'lltiO OSSoj phÜI'tl .\.llllll'O, :SI\J>Rlt:il'O 
du suvt•lln c um tRl redactol' do Cun·eio . B1•asi; 
z.iense, que por fim j;í. o~tnvn comt,rnd•• tamiJem; 
portt\nto qw1ria 'llltl não so occultasse osso ho~ 
mem qu•) ,,ffercct!tt á camna·a . um .libollit ÍtLmoso 
c que tr!Ua de um ,;ystema subversivo; uovc·se 
sabet· qual foi o org•io que apresentou esse 
pnpr:l, pelu Z<!lO o ncti vidacte dn commi,;são de 
polícra desta ca~n :· assim o espi1·ito do seu pa-· 
tl·i•>tismil. . 

O S1~. PR~SWE:NTE: .-'A mesa o indagará. 
O S!t. I• SECRI~TAR!o: -Até aqui nfro é cõstu

mc os •ber í,;S•>, llfllll indagar quem ofl'erece, umas 
vezes . vêm ullici.•s ·acompanhando e,;tcs papeis e 
outnt.; niio, como aconteceu com este . que se 
di:;tribuiv hon tem. 

o SP, D•·lt:o:-Um requerimento que se 
bol!L nn caiXInha, uão u!lvidn qu.~ niio so saibn ; 
mas uto livro tlo tanto volumo nalmit·a tr.uito I 
E' impo•sL vcl que o,; continll'•R não saibiio r1uem 
o tt'ollxn pnrn t•sta cntn:wn •:om tnnta nudncia. 

O !IH1Smo ::enhur mandou t\ mesa o ~egtü~•te 
rcqur•rimento. 

" Reqneil'o quo a commissito de policia inda
gue qual o or~ão da offerta feita ti. esta camara 
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do f,;Jh~to intitnln.-ln Appcndir:e liO 'Jl!~lt<& Amw•o, 
em o qual l1'rll11 tl•J dcmng.lgit:a '' nnar•:hi1:rt 11 ca· 
murn .d11 l.:girilatum p•·oxirnn pnssadu, o n P''''~ 
sente, t: qnu do l'nsuHnú•í infonuo a lof!tl!. c:nmaru, 
nHsim como · Re üllir:ie a qi1~111 cnmpdir pars~ SEH' 
chnmnrlo ao j11ry, por conte1· p1·incipio;; ituti·con· 
sLilucionaea.-Pcl'ci''" ela Brito. 11 

Foi apoin•lo. 
Pedi,, a pala vm, e disso 
Q s .... :r .. ol,p o() C ou t;[n.ll r, :-SI', rr•iflidontA, 

eu cnmllcei n lêr ·ost1} folh•)to c t1mlo mr. •l:icnn
dalisou que qui;~; logQ mandar cntr.::;:ar HCmP.Ihnnlo 
papel ao don•l, e ugorn o J'cmott" {~ .IIIP.H·l p<m.J uo 
é mcumpntivQl com n cligni,lnrlc <lo um ;i(lpututl'' 
receber nestf\ cn!la um libdln hm"s": a 
culpa~,~niio t•:m n pn:·iro Amnrn, ·. a ,;ulpa . Le'm 
q1tcrn . o tt·onxe p;wn dontrl'l . desta cn~a. D;:ve fl>l 
snbor por ond"l vr:io Aomr.lh::mlo pnnel, níto ~o 
diga qwl nfio Sll sabe , nl:::nem úO:'ltn ênstt o havin 
de receber, ell() •J.'lll dil{a do quM• dP. fóm rc· 
ceben este p:~p~l; d11poi:~ que srJ sr.uhr:r dern sr.r 
charnnrlo a jurud•;s, pcr.;ruo pela l ~ i da liiH1nlu•le 
ria impro?.nsa ó respon~nve!· · uqllello qnll introluz 
pnpel inf,unntori(J, o dcve·su. qm:nto ames u.:cusnr 
para n·:io nos tornar a insultar.; ne~t:J. casa niio 
se . devem . receber pnpeis n torto •l n tliroito 
para se . distl'ibuil·em pelos seus membros · sem 
exame. · · 

Ett creio que já P.m :uma •las SP.ssões passadas 
l10uvo uma reflex1io sobre o moolo. elo · 1\Ctâtn· 
mento deste~ papeis sern n rn"ior ex-.i t11çno ~ 
creio que já houve . um negociá semelhnnt•J; 
dir.-:=;c . qne :>IJ · receberão · tnntos v .. h:nHJS , c1\ sei 
p11uco mni<~ nn mr:n'ls, qnom f,,j o introdnct"r 
dcllc~, . isto ainda ó uht·a encon•m endada daqui 
pnrn in!lultar :í camara dos dopnt:td~>s, . '; heg1iO 
ugora, tli.;f.l·ibtl!1rn Ro por . clla. A cnn.miss,ln de 
fl~>licia vcjtl quem f1.1i o intro,Jnet"r !l('ssa nlmi 
est•~angr.1rn, 'lllulll n rn:m.ton {t . IM!lll, porq11e é 
indiguo do nm tlcputndu do ·nrnzil receber se-
rr.tlhnnte papr.l. · · 

O Sn. R1·.ZE~D!~ fez um breve· discurso IJIIC o 
tnchygrapho n:io :rpnnhou bem , uo . '-JUill ,.ntro 
outras ·.cuusaH di~se quo :;nbin qut1 pal'll n. Bnhia 
.Linhi'io j,.Jo carta~ do rt!CIIIIIIIIendtu;:i" desta corte 
)lara que 011 collogios 'oloitornes pP.di~sern •JUO o 
conselho do · o•tado tivesse voto nns leis quo3 
80 IIZI)S8Cil1. ' 

o s~. Dlas:~Nrio ha males qn•1 n:io sr~j:io 
.. - .. 1llh,m..dg H lU mlil'l -. ministcrio ,. 'RW foi .~ 

nclo (apoiado.~) , qttMin qtw diH'Il$<0 mais tempo 
nste mini:;terio .· nu\o para vcL' oriilc in parar. 
1'.mto apput·rcc uqui o ell'oi Lo quu já na sesstio 
pa~Sild:l bnvia · principiado pc.r tllll <:r.lchr '' ca· 
thecismo . do um . collabot'rtdor da :;oitn dtJ Pint'! 
Madeira, . tenúci1te n esse• mes1u0 fim ; ugora 
npparece aqui ess<l folheto des~e pntlre Amaro. 
Este popel moslt·n bem as ·nHt.uobt·;ts dos abso· 
lutisL11.s q11e buscarão este re inP,dio p!\l'a dar 
um golpe de morte na constituiçiio, mns se . um 
golge . cadaverico dr.ssa p~rversi<i!lde de~truio . a 
11ssembléa constituinte, n{io acontecerá o ·mesmo 
com a constituição porque é boa. Eu estimo bem 
haver destes . libellos famosos para ~e conhecer 
que o. nosso dinheiro é assim desperdir;ado. 

O Sa . . Lmo:,-Pagando·se tantas mil libras n 
esse padre Amaro. 

O Srt. DlAS; :-E11 de~P.jl) que a . commissiio de 
policln ~aiba . quem foi que illt•·oúuzio ess11s pn· 
peis, qu:1l foi 11sse indigno officinl · dn cnsa quo . 
o rcçebiJu, ainu•\ quo o . officinl ma.iot· nii.o ó 
dos molbores; tudo qunnto .ha m••tL•,-:~e IUJUi, 
ntó i11imigo~ . no~Su$, e e~ ta mos . nqui com o i ui~ 
migl) 4 !Jarl;ln (!Zpoiaclo) ; dizer quo o con::wlhu 
de e:~taúo podia llllr n111is lei:; em quatt·o .mer.os 
do que a asstlmbléa em quatro . annos o fat·á, 
quer dizer que tenao . u;n remedio . tiio p1·ompto 

nn miio rio r. .. nH~lho de estado, niio é preciso 
lllttili !IS"Hllbléa f 

O Sn f:tl;v,,.;:-; o~e: :-Eu cliilso quo snbin: que 
pnr .. 11 · :Ball111 t.,nh:i•• iJ11 !lo Rio du Jnnei•·o 
l!ill'las pat·a [Judirn111 que o cnnsrJlli•J diJ · P.stado 
tivessn voto nus leis qllC HC !izos~:~em, é isto o 
(jllO diH~O. 

O S•·· l:i:r·no,..tn:-0 mr:u pnl'llCer IÍ quo haja 
toei R u latitn•ln posai I' OI na lib nrua•lc da impr'enst~; 
dir.·so quo fni Jll'Or:isq nm goli•U do poder para 
so fu~e e r a cnn::;titui,;:"Lo, o quo · Ser{~ lll'• ·ciso outro 
gnlpfl do [IOd~:r parn S'l fuzemm as leis rP.gula· 
nwntarcs polrr •:s rnR..lho .•le cstrulo , porque não 
fp~ta taatu dinhniro tí nnçi'io; corno srJ niio se 
sonb~;s;;o f)Uil tn1nh•Jm c~se porler . gasta muito 
din lwiro á naç•ir,, . (Apoitldos.J O que eu sinto é 
CJIIC IIÓ>I damos •liniHdro para :;e pagar urn PC • 
l'iorlir:o liio mal rerligilln. Os Sl't!, deputados que 
est:-Lo. cnrn vontado d e sabet· quc;rn o mundott aqui, 
1!11 llw:• diria 110 ouvido qae f•1 i o ministerb. 

O Sc:o .. José Pautiun: ~Sr. presidHnte, 
o rece br:J'·Sn um papel, qualquer quo R•·jn, ó 111áo, 
porém os bons d•:vem-so l' ~ ceber, é b(Jm que sa 
tome · uma medida para q ne d'ora em diante 

· ue.,humn pessoa pos~a mnndnr nada som liconcn 
da cnmm·a. 

o Sr>. Vasconcellos :-Sr. 'presiuentc, 
eu approvo . o requerimento, e tambem quero a 
maior liborda;J~ da imp1·ensn, mas hn de ha· 
vct• e;ta liberuado só para o po,Jcr e pam so 
at••ctw o syst.:ma e ns liberJttdes uo imperio? 
Não o julgo acerfado, &IJiquanto . o pode•· é 
t:in granú.,, ail mnn"s chame1n-so •.•s;es escripto
res uhsolutistns . n jut·aJ,.s, devem -se alli jusli
ficll.r . elas snn2 boas intençõr.:<, portnnto recebiio· 
sP. l ·rdlis os papei•, o honaficio é este, veio esto 
papAI, J.,sr;.,IJrio ' SO o seu v;,no.no, mlurde-se pro
cooJ,.,· contl·a o seu inlro•lucr.•n·. ::ie O· presidP.11te 
da Bahia c · o · presillent•J de Perntlmbuco · tives
sllm mandndu pam c;i a~ suu~ obrn;; nós man 
tlarinmos procedet• contm ella~. Lovantei.rne para 
declurur quu ~o dr.vem receber todo" os papeis 

' qull vieJ'e"' a esta Ct\Sa. 
. o Sr·. An-..ar;'1. t:-Eu' niio sei se 'este negocio 
ó do m.inisterto actual, sei que qunnúo estava 
em J_,,n.ln!s ,, oad1·o Amnro não escrevh, p•W· 
qui! o nulr,Jner. dn Qu•Jill~ mandon susp~ndet··lhe 

·a m .:satla d·i 700.000 .Ih. st . , e sd disto porque 
o vi.;c,!lldiJ ,J., It•bninna m'o cllntuu, po1· quo 
1:stavn no .mini5tel'i•l um sr: u inimigo o mr.rqullz 
t,r J3rrcrrnmrJ:y t.u "l!tltil[UtZ tl.r~trrrtmr:~nto-a-· 
tJstu follu•to, IIIP.l'•JC•l t•.1d•• o (j,,,prezo c utirar-eo . 
com elle 1'1 rua pnm a lttma os consumir como 
se usa Clll Fmn,;a que . servem para ror. nns 

· cs•.JUin•ls, mo:HI'nnu· •-se o· ,tcsvt·.::zo· · gera . 
O . Sc:o. Lu:i.., Ccn·alct~n ti:- ~sto reque

rimoato . trn1 •lllaS p~rt~s. uppt'•JVrlll•l•r·SO a pri· 
muim deve . a s11gn11da licat~ a<líndn, ató 'JU<3 
venhii•1 os esclat'r:cimeutos que ll:l primeira se 
exigem. . · 

Pusto o Nqucrimento á votação, . llpprovou-se 
a primeim part~, fic<Ulllo adiaua a segunda, para 
depois qna se viess<l no conhdcimento ·de quem 
tinha siJo o orgão encat'L'egado de introduzir 
os folhetos na cnsn. 
D~u conta do expediente o. S1·. sscretarioMar

cnllino de Bdt.,, len•lo um · officio do ministro 
Ja . frtZ<lnda participando ter f:Xpi·dir!o ás com
rnissõ"s Ji,}uidu.:!oras dll bnnco ns ordens requi
sit••Jn" pelu ::ir. 1• tiecretnrio . ~FicotJ a camat·a 
i .• ttdi'Liila. . 

Olfiei .. ,J,, ministro do ÍlliJw ri,, em l'e:;posta, 
d·•t:lnrnnolu quo Jos h•-spnuhóo!S americnnos vindos 
pam " 13ruzd, ,õ !'um ag•· ·•ci1lúo pi.>r aviso de 

· ~H do Julh·• du l::l:!O, C•<lll · urnn penstin igual ao 
or•lt1uaJ,, qu•l v.o:~tcill AJ.,ixo i\Iuria i\{,u·Lins, por· 
ttltro que ~ui do cabido de l\'Iootevidéo.-Foi par~ 
a secretnna. . 
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Officio do minígtro cln ma1·inhn romrttr.nrl•1, como 

se lho peuit·u, ns ,,rJens (J• ·InH rpttH•s ó r~,:tullorlo o 
pagamento do u.onte.pi" .lus o1li.:íu~:1 da urllltHin 
nacional .c imptrial.- A' cor111ubt>ti.•1 ele mnriuhu c 
gtwrra. . .. . . 

Ollicio elo mini!itl·o . t.l~ gncna remeltendo, pnr 
d<Jpo:iuler ela apprnvaçnu dn asseuahll,n geral 
lc~islntiva n cnn~nltn •in ,ínnta da fuzcn ·la rios 
nrsenncs do CX•JI'Cíto, fabrica .~ C fundiçÕtlS . r:XpO• 
dida · em 12 de .Mal'l;n de lí:l:JO, o upprovnJa por 
immndíata rP.solur,;to de S. 1\f. Imperial, em :.!:) 
de Abril, apnseutnndn no . lug'nr dn conttltlor corn 
o ordenado c"mP~t••nte a Manoel José B·u·bnsa 
da Lomba, ur.pn~n•l•1 <·fi',,ctivo o contn•lur subsLi· 
tu to da rtlf!;!t'ida junta.- RtJmettid·• á commissito 
de pensões o 9tdenaclos. 

Representnç•10 da · cmnnm muníci pnl da vi !la 
de Lorezú1 nu provinc111 de S. Paulo sol>re t~:r 
ordena•ln ·" pn~·side .• tr. da proviuci" quo a p•.ntc 
man<ladn fazer P••r nrclem do collsP.l!IIJ .lo governo 
no rio Pnraltyba1, no lugar d11 .put·to fro:tteiro á 
n111lriz d1i dita vil la fossA · remnvida para outro 
lup:af' mnís clcsvantajosu á agricultura tl commercio. 
-:-RemP.ttido á cummíss:1o especial dus camnras. 
municipaes. . · 

Outra repl·osentaçiio da mesma camnril pAdindo 
niedidas l•:gislativas que pouhiio termo á!:' ais· 
senções suscitadas ~ntro 0:1 pov .. !! e os dizimciro,; 
a respeito dn arrec::ulaçü .. . <10:1 flizímos.-Remetthla 
á mesma cnmmissão especial. 
. Lerão-se 11!1 seguint•'s parecores: 

cc A com missão . de .iustiçn criminal tendo exa~ 
minado o pro1jrct•• ofl"~reciclo pelo Sr. deputado 
Antonio Feneira.França sobre juizo:~ de parocbia, 
·é de parecer . que o mPsmo se impl'ima para 
entrar na ordem dos trabalhos. 

c1 PaÇo da cnauara dos úeputado:s~ em ·i de · 
Junho de 1830.-A. P. Limr~a de .Alweu. -J. A: 
da Silva 1\-Iaia.-A. P. Chichot'!'(J da Gama. · >> 
: Fvi npprnvntlo para ilflpi'imíi'·se. · · 
· ·· u A' ·cornmissiiri de jnstiç.l · criminal pBrecn qno 
nchnndo·IIO nesta camat·a em ter~cira cJiscu~são o · 
projecto de lei · da responsabilidade dos empre. 
~ndos publ!co~. om que poderá ter· cubimt>ntn a 
doutrina do . incluso· projccto dv Sr. deputado 
Paim, se mereco!r a . npprova1;iio, se resorvr: para 
tomar-se em cou~idcrat;iio quando se proseguir ua 
sobredita discussão. 

rc Pnco da c:amarn, 4 de Junho de 18:30.-J. A; 
da Silva Maia.-A. P. Limpo de .4.lweu.-A.P. 
ChichOJ'!'O da Gama. » · __ _ 

Fui upprovttdo. . ····· 
rc Oll infelizel! prczos h bordo da .náo p,~incipe 

.Real, quo serve de J•t·czi~.,nga queixarão-se ·a esta 
augusta cnlllarn em Julho dn anuo passado) do 
mllo trntamento que tinhão ·relativo no sust.mto, · 
oo trabnlho, · ao castigo e a\ imnaunllicin. P~dio· 
se informação ao govemo, e este logo a mandou, 
·certificando que te1·minantes ordens se derão para 
quo o tratamento .dos mesmos fosse o melhor 
possível em r ·elação ás suas circumstancias. 

<c Os documentos -que acompanharão o officio 
'do ministro, · npe:i:ar d.c alguma co usa suspeitos á 
cornrniS$ão . por serem . do pessoas ou curnplices, 
nu interessadas em occultar vs vexames que por 
acaso fnzião . ltquellcs desgrnçados, provão com
tudo que o alimento . era mtlo, a . immundicie 
grande, e que era usual o castigo . . de 50 IH:oites 
corn cbibatadns . de camarão; m1o . obstante serem 
os .pre$oS de · <liíT~rP.nte ordem e condiçiio. 

rr A cummissii.o d~ c•mstituiçfio t\ . vistn. do § 10 
·do nrt, 170 Qtl m!lsmn., uiio sabo como o governo 
consente llindn que4c.mcns li\'rt!S ~ejiio aÇoitados 
o de maneir.a tilo Ptlrburu cmuo é ' a chibatndas. 
/)... sorte do contennr~s ele des~raçauos. , conJum~ 
n!ldos. a t~io duro tr,bt~!l!o, Qtl!ll " do .dique, e 
em .claana e lugar . abr!l~ador, merece . particnllll' 
co!lslderflçiio do~ . t·epresentantes 'da' nação, parn 

.deixar ele procumr saber-se o estado· destes mise-
.rlneis, · · · ' · · 

" A cnmmíssi'io portanto 6 de parecer que !8 
pr.1i a :ru ~··verno it,Cnrmação~ sobre o estado destes 
pr•·ZOH ro:lutivzllrJAute ao vostual'io, sustent•·•, lim· 
p•·:t.n, horas ,rnpre~adas diariamente nu serviço, e á 
11atun•zn d•• ca~t.ig·• com cllP.s obrier·vado, e quem 
o r·egnlu. B··m as,.im que se . rccommande que 
esta irafnrmu•;:1o Reja dada · por pessoa da con
fiança clt, governo, quo pr!ssorllmento cx:unine sobro 
tocl"s cstrJs objnctos ; não s•·nclo ror llflnhuu1 dos 
crnpt'CWl•los, ou qun por qualquet· fôrma tenhiio 
interessa em occult·ar. a verdade; declarando-se· 
lho JeRdo .já que houve infra~o da constituição, 
art. 170 Si 10, cujos violadores. devem ser · pu
uidos. 

<I P>lço· dtL carnnra dos depntndos, 2 de Junho 
dfl !1);30.-Emesto li'errei!'a Fran11a.-D. Antonio 
Fe(jó. -J. Jl. de .A lencm·. ,, 

Ficou atliflllo por lltl . pedir a palavra. 
cc Em 10 dtl Jat nlw do a•ano. pa~sado, queixou-se 

o ex·bJ·igadllii'O Lnb>1tut da pr-:potencia do minis· 
tr'J da gucrru, •m• havei-o .demittido Rem s;entença 
e sem ao nHmos declarar-lho 0:1 motivos para 
podl1r·Ro justificar, e que ordenara no intendente 
uu P·•licia •1110 dentro em G dias o ·fizP.sse sahir 
para fóra do irnperio, o que se realí::;ou. O mi· 
nistr·o em 2~ de. Julho informou. á carnara, que 
send11 esta official aJrnittido ao serviço emquanto 
::; . . M. o Imp•ll'·ldor o ho11vesse por bem, desde 
que·. n:io merectlll a . confiança do. governo, foi 
dernittido e cnl01l·se inteiramente sobre a depor
tação. 

" Apezar de que a commissílcf reconhece no 
ministro·• um fundo de injustiça qu., revt'tlta, de
mittinolo 11m. official estrangeiro que vol11ntaria·. 
mente se ofi'erticeu e · servi•J no ex':!rcito na crise 
mai~ meliudrosa da no~sn independencia com ma
nif~stll perigo diJ . vida; stJrviç•> que f•ai em muito 
avaliad., pelo govarno como .provã,) os documentos 
junt,s, e isto :<em motivo · justificado, e · só por 
capricho ou rnéra:i susp~:itns, comtudo niio encon
tra violado o art. HO di\ con$titttiçiio; porque não 
podendo o estrangeí a·o ser empregado publico no 
imperao, não póde goz!lr dos direitos o gtlrantia;~ 
concedidas aos brazHeiros empregados. O ministro 
em dcmittil·O fez o que. dcvo::l'ia fnzilr immediata
mente cessada a guerra, a qual s6mente justifl
cal'ia . a admissão do mel!mO, mas a justiçu c a 
~~·at1dâo pedião, ·e ainda hoj_e reclamao pela in
d•lllllliSat;ão e recompensa de ti'in rolevnntes ser
viços, cuju. fulLtl ncanctarâ sobre a. generosa n11çiio 

· .. õruzileil·a o indele.vel ferrete de iujusta e In· 
grnln. . · . · 

« Qnanto porém á precipilaJa depol'tnçiio de um 
hnmean quo ha tautOl! annos rt!Side no Brazil; com 
filhos o proprtedade, ·" sem · saber-se o motivo, ó 
um procedimento arbitraria, desp,tico e insuppor· 

. ta,·o!. Paroco que o governo ligado pela co.~nstí
tuição pat·a não pod~r prn.ticar taes actos contra 
os brazileiros quer vinsnr-11e na pes::~oa dos es· 
trnngeiros, como se o direito da hospitalidade, 
a franca admissão dos mesmos . e as leis da na
tureza não se oppuzessem irresistivelmente a tão 
~rnnde injustiça. Desde . quo o estrangfliro é ad· 
mittido no solo brazileiro . goza nacessal'iamente 
de toda:; as garantias constttucionaes que prote· 
gem. os . direitos civis, q11e a ct>nstituição não·dã, 
mas reconhece e pruclama, e seria de:;humaniJnde 
sujeitar · o estrangeiro às leis pennes, e negnr·lhes 
protl!cção aos seus direitos: . · 

1<' A' vista do exposto a com missão é de parecer 
gn'l · adia11do· se a ar:cusaçiio . par'' tempo . conve· 
itiente, so recommende oo. governo a reparação 
da injustiça. feitn n.o ex· brigadeiro Pedro Lnbatut 
com a cessação das vautageus quo percebia em 
con:>equoncia do (JOsto da que foi demittido, e 4 
nccessaria permissão de continuar ·a ·viver no 
imperio debaixo da protecçiio das leis de que foi 
espoliado contra o direito das gentes e costumes 
da nação brazileira, persuadida a commissão . que 
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o actual ·ministcrio se esforce . em reparar os males apresentou . para lhe mandar . fazer o competente 
praticados por seus antecessores, nsrlel ,to, e quando aqui chegou teve logo o cui-

<< Paço da camara dos deputados, l de Junho dado de jurar a constituição do imperio. 
de 1830.-D. A. Feijo.-E. lt'erl·eil·a França com << Todo este a!legado . prova o supplicante com 
restricções.~.T. M. de Alencar. l> alguns . documentos, e não só delles, como pela 
· .Adiado Jl.Or se pedir a palavra. . tradicçiio <te algumas pessoas de credito se per-

" A' commissiio de constituição foi presente o suada a commissão da probidad(l e merecimento 
parecer das commissões reunidas de constituiçãc do supplicante . Comtudo por sua mesma expo~ 
e fazenda, sobre a informação do ministro, rala- sição se võ que, não estando elle no Brazil na 
tiva ao pagamento do quinto do ouro feito pela com· época dn inde!Jendencia, · ll findando-se n licença 
panhia ingleza do Oxenford em data de 8 de muito antes della, e nem existindo em Portugal 
Novembro de 1827, no qual conco1·davão em julgar em se1·viço do Brazil, julga a commissfio que elle 
o dito ministro responsavel pelos prejuízos cau· ao . niio acha comprehendido em 11cnhum doH para. 
sados á fazenda publica, e á vista daquella de- ~raphos do art. 6• da cont~tituição, !lecla1·ativos 
nuncia, devendo proceder-se á nomeação de uma de quaes sejão os cidadãos brazilciroa. 
eommiasão ei!pecial para examinal·B; é a com ~ u Portanto, a commi~são é de parecer que o 
missão de parecer . que lhe não compete interpôr supplicante deve esperar pela lei da naturalisação 
mais seu juizo a tal respeito, mas que a camara para em virtude della poder solicitar carta de 
deve proceder 4 ·nomeação daquella commissão. cidadão. 

« Paço da camara dos . deputados, 2 do Junho cc. Paço da camara dos deputados, 3 de Junho de 
de 1830.-D. A. Feij6.-J. M. de Alenca1•. » 1830.- J.l\1. de Alencal· . ..,.,., J). A. Fcijó.- E. 

·Foi . nppruvado. . . Ferreir[;t França.»· ·. . 
. c< A' commissão de constituição foi presente . o Adindo. por haver quem pedisse a palavra. 

requerimento que ha um anno fez a esta augusta cc Tendo presente a commis;ão de fazenda e or-
camara João Camonos, ~rego de nação, denun- çnmento a proposta do governo sobre n typographia 
ciando o actual ministro da marinha pelo prejnizo nacional de •1 de Junho do anno pretct·iLo, requer, 
que · lhe causár.a ·.pelo apresamento que. injusta- para poder · fazer um juizo mais . acertado, . que 
mente mandára fazer no seu navio dent.minado se peça ao governo corn urgencia um balanço, 
Paquete A1•gentino; o que provava .:om doeu- ainda. que em globo seja, da receita o despeza da 
men tos. Devendo porém taes denuncias ser exa- sua administração.no anno passado, declarando 
minadas por uma cc.mmissiio fSpecinl na fôrma todavia se as despezas dos impressos dos papeis 
do O.l't. 10 da lei da re~ponsabilidado ·dos mi- do g"verno . e da>~ camaras . dos Srs. senauo1·es e 
nfstros, é a commissíio . de parecer · que lhe não deputados estão incluídas no computo dessa dos-
compete entrar · no conhecimento deste objecto e·. peza geral. · 
que a camara deve procPder ó.. nomeação da ccPaço ela camnra dos deputados, 4 do Junho 
commissiio que aquella lE:i determina. de 1830.-G . • Pires Ferreira.- Vasconcellos.» 

11 Paço da camara dos deputados, em 2 de ·Junho Foi approvado. .. . . 
de 181!0.-D. A. Feijó.-J. M. de Alencm·.-Fer-
''oira França.. '' · o . Sr. 1\lcllo o Ma."tto!l :-Tinha pedido a 

Foi adiado por se pedir a palavra. palavra para um . requerimento que assento é ur· 
c< A commiMSiio de constitutçiio vio o requeri~ genttl, a rllspeito do general Lnbatut. E.' bastante 

IJIIlnto de Mn11oel Francisco d& Souza Mcdairos, para lamentar, Sr. presidente, que um militar 
morador da freguezia de Villa .Nova .de Santa quP !Hz tnntos e innumeraveis serviços ó. minha 
Anna, província de Santa Cathnriun, om que de- patria, conco.rr'lndu tanto para a ind11pendencia 
nuncla vnt·lo.s .lnfraccües do lei e irregularidades de lia, que, se niio fosse a sua untracla no Reconcavo, 
ncontocldas nnq!lella assc;mblén pnrochhtl naelciçiio 11a1Jo Deus o que seria de . todos nós; que por tiio 
411 Juiz do l'nz, o bem assim lnnumeravois injusticns justos motivos com direitos a ganhar aqulllo que 
o arb.ltraraedadc11 pro.tlcaaas por este, o que não o Brazil, entiin sun pntl'ia adoptiva, lho devia como 
dolxn de sor provavcl á vista dos documentos gratidão, seja lançnd.> fóra do imperio I E é ainda 
que . oj'untll. ·· · . mnis pura lamentar que, com despreso do mundv, 

<< A comm lssilo . aproveita esta occasião para o seu maio•· perseguidor, com uma t~entença ex· 
lembrar a nccGssidnde ~wluta da lei dn.-l'es- ..... pressa, que..Jl...Coj).ndtnnnnu a~edo....Jl/W1..1Qra 
ponsabllldade geral para pôr termo · a tantas pre· do imperio, esteja residindo . nesta córte aquelle -
varlcaçüos, o sem a qual nem o governo tem que tem ·perseguido as victimas da independencia,. 
acção . nflm a con11tituiçiio observuncia, e emquanto reduzindo-as á perseguição e desterro I E' com todo 
ao . presente caso, é de parecer que se remettn o conhecimento de causa que tenho visto um abuso 
o requerimento e documentos que o . acompa- o mais escandaloso. 
nhiio . ao governo pa1·a providenciar como fõr Uma sentença o mandára sahir para fóra do 
justo. . . imperio, . e . a .;ua sentença não é executada por 

« Paço da . camara · dos · deputados, 2 de Junho efieitos do poder moderador; é . conservado aqui · 
de 1830.-D. A. Feíj6.-J. M. de 4lenrar. 11 perseguindo o general Labatut e outros que têm 

Foi . approvado. . . . . . concorrido para . a. independencia do B•·azil; esse· 
c< O tenente-coronel João Francisco de . Chaby, padre que tem feito nté sermões publicos, que 

natural . do Algarve, pede a esta augusta camara forão transcriptos . nas fo1has da cidade, contra 
ser declarado cidadão brazileiro, allegando residir S. 1\II. o. Imperador , coutra a independencia 
no Brazil ba mais de 21 annos, ser proprietario · do Brazil, é elle. que .é conservado na cóne á 
e casado com brazileira; e que tendo .seguido a sombra de uma sentença com direitos e mercês 
carreira .militar, achava-se .em Pernambuco em particulares aos cidadãos. E' esse padre que, se-
1821 .no exercício · de ajudante de . ordens do governo gundo se informa, tem a sua freguezia arrendada, 
daquella província, porém enfermando gravemente percebendo a utilidade della I Queria I>Ois fazer 
pedira ·licença · por · seis mezes . e com ella se um requerimento para que ao · menos se lembrasse 
retirára para . Portugal a tratar da . sua saude, ao governo que nquella sentença deve ser execu-
ol!de . esteve até Novembro de 1826, tempo em tadn, que a'}uellc padre deve ser lançado fóra do 
que findando sua molestia regressou ao Brazil. Ba·a~il true o tem contra si, principalmente a 

". Al.lega ·m·ais o sup~>.licante q.ue durante o tempo minh:a patrill ( n Bahia) . . Lembra. mo de ~arioa 
q1.1e se demorou em Port11gnl não occupou posto cidadiios ll quem persegu1o por ter · adher1do a 
uem emprego, ou recebeu graça alguma do go~ ella. 
verno portuguez, e menos q\liZ jurar a constituição Portanto quero que se recommende ao governo 
daquelle reino, e gue pelo contrario apena:~ foi que com toda a ellicacia faça executar a sentença, 
reconhecido em Lis'Poa o consul brazileiro, se lhe porque de. semelhante ~:ente uão precisa o Brazil 

'rOKO 1 . ·. 41 
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(Apoiados.) Não me opponho ::trJ parecer, ó um aqui na córtfl tem padrínhlls, a maior parte dos 
requerimento quo trago em lembrnnça, quu faço magíst1·ad,," aqui ua llórte o têm protegido por 
por ouvir lur o pa1·o.:er do. com missão. sor contra o gon'lral Labatut, contra outros nobres 

O menmo senhor leu o seguinto roqucrim.mto: brazíleíros em summa os magistrados do Rio de 
u Requeiro .quo se pergunte ao governo se se JaOP.iro têm f11vorecído este homem para proeurar 

tem cxecutadoast.ntonça que nn rel11çiio da Bahia perdas e damnos, eu sei desta causa, e é a mais 
se JJroferio contra o padre Antonio. J.os .. é. G .. onçalves escandalosa, a mais indigna, e perdóe-se-me assim 
de Figueiredo com extermínio pal'a fóra do ím· dizer, a mais uladroada que dar·se póde, porque 
perio, e se não se tem executado· a razão por que, este homem prova que trouxe as suas eannstras 
recommendando-se logo ao mesmo governo fJUe a com roupa e com trastes velhos; e entretanto 
faça quanto antes executar. -O deputado. 11-ldllo diz que deixou outras canastras cheias de pra~a 
:Mattos. >> e ouro, um humem que pôde fugir com canastras 

o l!!ir. ~Xol.landa Oa"<'a·tc~nti: -Sr.pre- de roupas e trapi!S velhos, não pôde fugir com 
• .t h as canastras de prata e ouro? Entr~>tanto os Srs. 

Sluente, oppon o-me á redacção. do requerimento .desembargadores. derão a sentenÇa a r a v• r deste 
para. pedir esclarecimentos ao g<~verno .;obre este homem em uma causa tão. escandalosa e tão má ; 
indivíduo que tinhn sido sent!'ncíado pela relação mas isto não é 0 caso, 0 homem é provavd que 
da Bahia e o resultado disto : porque n camara este)· a perdoado, mas não S•lbemos com. certeza, 
não soube ainda se com etreito ·este homem foi 
Jlerdoado, e não sabe se 8 sua sentença ainda peçiio-se as informações, e nós saberemos o que 
âepende das graças do poder moderador, niio se se ha de fazer ai) depois. 
põcla portanto ainda decidir, porque nó,; depois o Sr. Fow:-n.u.ndoor da Sll.veh:•a :- Nlio 
âos esclarecimentos é que podemos tomar essa queria Í>lllar nesta camara a respeito do vigario de 
delíberação. Estou de . accordo com o honrado Sergipe: fui victíma de sua prepotencia, maudou· me 
membro ua sua intenção, mus não na fórma. para a Bahia, onde estive um anno e 'tanto, elle 

o sr .. vasconc.c.>Uos : _ Sr. presidente, foi o meu perseguidor. Eu dirigi-me a 5ergipe a 
apoio 0 que acaba de diz.er 0 illustre d.eputado, fazer acclamar o impe1·ador, levava esta missão do 

eommandante que enttio era do. sítio da Bahia, o 
nem pôde ser mesmo isto objecto dll um reqqe. visconde dll PiraJ·ú, apenas· entrei. na.·provincia de 
rimento. N~ fórma do nosso regimento ora uma R · d 
indicação, e então havia (!e 881. discutida de otltra Sergipe d'EI- e1 os urazile1ros se eriio as mãos, 

· · · d d ·' e concorri para que fo:tse .acclamaào o imperador 
manena, por 1sso c•nten o que se evem pe.,.ir na villa de Santfl Maria e vílla Real : este -:igario 
ao governo esclarecimento.s .•. J.ú . o que . 'Uss!l o logo que soube deste t"acto, o.rmou·se, oftereceu,se 
illustre deputado- tonho ouvido -basta, uinda Eara.ser 0 comm. andante da tropa, para rebater 8 que niio seja mais que um boato, d()u·llw pleno b 'I fi s 'd 
credito, porque este homem é Inimigo do Brazil, orçn raz1 eira, em m, r. pres1 ente, armou·me 
da nossa patrfa, jll tem um tilulo pnra ser per· a cilada, tez· me prender e remelteu-me para a 
doadn, n6a já temos obriervado, n;lo é 11 primeira Bahia, lá estive em ft~rros, por assim dizer, não 

4 d d d f< d poderei dizer nada de· seus factos porque a sua 
vez quo s o por ou os quan o. os •le ensores o senten•·a 08 doclara, maq, Sr. presid. ~>nte, cnndôe·me 
Drazl1 achilo·ao nas masmorrtlA. Alntla o anno v • d c 1 d d 1 s á c.a sorte doa iufelizr::s que ainda gemem hoje por 
pllllllll o o por oa o o par r,. llY ' q~Ao escrev~u cauaa dus Intrigas desse homem : o. seu arrojo 
contra. a osaemblóa: e oulro que escreveu contra ch(l"" 11 pontoque, se.niio houvesse P .. rovidencias 
um portlcular, foi preso por U lnezea. Mas o 1" h · t à 
requerimento . nilo pódtJ pa1111nr tnl qual el!tâ con· to vez se assentasse OJO nes a camarn, se n o 
c:olHdo ; deve.au limllar. n ··podír eaclarecilllent.os. houvassám brazileíros que pegassem e1n c~ecetes, 

talvez que ello se assentasse nesta camara. Por. 
O Sn. :MELLO lfATTOII :-O meu fim é ··saber a tanto. cnnforal\O•Il\e com o requerimento do Sr.Mello 

verdade, mn>~ como o !Ilustro depuLndo est4 infor· e Mattos, desejo· que o goveruo esclareça a esta 
mado que e111tl'l pordoncln, cu.as1ou informado qtte camara. ·Sr. ·presidente, as; muitas eoudescen· 
ni\o ; que HO lho ttlm oílurecido perdiio, que elle dencias, para assim , dizer, .!' bondade dos bra· 
recusavn, porquo ó homem qtliJ recusa perdões, zileiros os tem perdido: os exemplos já. são 
um crlmiMIIO · como este. muitos, os inimi,os do . Brazii acclamil:o ·a · rui na 

w-e·Sn. AtJhi"~~~J\Ql:l-}}·:- ... ndU'jiiO póde ......... "-1-_d;;.;o'ni:Drazil, é prec.ISO olharmos Jl8f8 i~so. 
n'outro sentido, que o governo faça . cumprir a ·sw·o-n'quertmento a ffi-ação, .f~ appro.vad.a.._ 

t t · d t 1 · dê salva a rt>d11cção. sen ença que evc o pa re a' OII .qut~ as O Sa. MAnce:r.t.lNO roR Barro consultou á ca· 
causas por quo nilo se. cumprio tal sentença, mara sobre a r<lstituição dos officios e mais pa,feis 
por estn razno so nfio tem o perdão o governo 8 respeito do c. eará, e do. s. r. Cloment.e P.ere ra, 
raça cumprir a sentença. d 

0 sr Llno ooutinll.o :_A redac••ão. deve como pedira o ministro do imperio ; e . ecidio·se 
' que depois de copiados su remettessem ·os orignaes. 

ser como tem dito o illustre deputado, no que 
o illustre df<putado autor do requerimento con· ORDEM DO DIA 
corda ; por ora não ponhamos nada de positivo 
no requerimento; o governo ha de dizer os mo· Proseguindo-se na.discu.ssão do projecto de re· 
tivos por que não se c:u.mprio a sentença publi- soluÇão, ·que manda fazerem·ile publicas as sessões 
camente dada na relação da Bahia, ella niiotem das relações com as r::mendas do Sr. Maia ;.o Sr.Io 
sido revogada nem reprovadtl, logo, o ~overna monde secretario leu 0 art. 2•!;.... Em qualquer causa ter-
dizer· os motivos por que não tem deportado este minada a discussão, ctc • ..:..E . tambem as emendas 
homem com·o manda a sentença da relação. mandadas á mesa no dia 8 do ·corrente, :e que 

Eu creio, como diz o Sr. Vasconcellos, o homem ficarão udiadas.- 1•, do Sr. Lino Coutinho~ Que 
está perdoado por que tem merecimentos, elle · · · t • · · t d t' o· 2• do 
Perseguia a cidadãos brazileiros ·. existe dentro se supptlma a ercelra par e . o ar .lg .- '·-Sr. Rebouças-O governo do.rátodas as instrucçoes 
desta caso. um. deputtldo, gue creio .ainda tem os 'd · · bo exec -0 <1e 'ta reso 
pés com os cnl.los dos "rilliões, a "llem elite Pll.ro- e provi enclas para a a uça s • 
h " d... B luçtlo. . . . . . 

c o como governador intruso, mun. 011 pura a nhi" Foi apoiado 0 rutigo additivo do $r. Luiz Ca· 
com outrus nou1 es brazileiros cont patm)tes çle valc:anti:- A propalaçiio de votos, 11t~:.-4cando as 
coronois etc. E:~te homem· fez sca·mi;io!! p11blicos ou. tras P. ara :;e .trabrem Jellal! no fim. 
contra a indepencleuciu do Brazil, quiz se oppór 
á pns~agem de Labntut, fez qunnttt!! hostilidac1es O Sn.. ERNESTO FERREIRA. mandou á me11a a 
pód.o nos bt11zileiros, foi um iuimigo declür11do seguinte emenda: 
ao Brazil ; c isto não são serviços .par~~o ser per· « Supprima-'se ·o ·art. 2• ....... E1-neseo 'Ferreira 
doado ? São, e creio que foi perdoado por que F1·an~a. » 
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o Sr. V•UO<>noonos :-Mandarei emenda 

ao art. 2°. (Leu). Parece-mo que sem esta emenda 
a publicidade é de nenhum interesse, e assim fi
xaudo·se o estado da questão,. poderá haveA' dis· 
cussiio e podem os élRpectadores formar juiso sobrs 
um processo, e analysarem a justiça que tem as 
partes. 

EMENDA. 

c Para as sentenças definitivas nas causas crimes 
o relato: fará o relatorio por escripto, e ás partes 
ou fieus advogados sel'á permittido fazer. as ob
servações que entenderem necessnrias e arrazoa
rem vocalmente, ainda que · tenhão apresentado 
razões por. escripto.-Vasconcellos.>> 

Foi apoiada. 
Entr.a.rão em discussão os artigos additivos do 

Sr. Ma1a. · 
Tomando a palavra disse 

·o Sr. :n.ebouQa.s :-Acho desnecessario este 
artigo, porque tree: dias. de sessão ou conferencia 
ou como. lhe querem .chamar, já existem. QuandÓ 
se tratar. do 2° artigo proporei algum meio de 
se facilitar ou conciliar a divisão das matarias 
P.orque a i~tenção do aut.or do. projecto bem se 
ae1xa explicar ; por consequencia este lo ar
tigo sou de voto que Re supprima. Se haver tres 
vezes por semana, achar-se que é de utilidade 
se tratará no 2o artigo, mas este 111 sou de vot~ 
que se supprima. 

O Sr. Mello e Ma't'tos :-Ha uma eequena 
alteração sobre os . dias da relação, suo dous 
dias da semana, e quando fór necessario para 
o expediente crime, póde o chanceller convocar 
uma relação e:xtraordinaria ás quintas-feiras, o 
que se praticu. Portanto· snpprimiria este ·artigo · 
fique por orB como se pratica na Bahia, ás quintas: 
feiras, quando o regador quizet·. 

o Sr. Lhnpo de A.brou :-Sr. presidente, 
vQto pelo ar Ligo, ao q11al· pretendo QIIHICh• r uma 
emenda á mesa. Todos os empregados publicas 
sito felto11 para commodo dos portllll e niio para 
commodo seu, por consequencia entendo . quo 
d.,vem ll~vllr cc:~romodQs necesllarlos · para 011 e~· 
pectadores. 

Sobre os c!ias dll trabalho digo qur, npo;:or de 
ha.ver doia dias, pódo !lavor tal. abundunclo de 
nllgoc:loll, que sejll preciso QllO hllj~o mais re· 
!ações; pretendo. mandar uma emendo additlva 
ã mesa, que 11lóm das relações ordlnarias hnveriio 
as e:r.trnordlnarlas que o presidente designar no 
caso df) . bllver negocio& de importanci11 •. Não 

--'õõstante as razõelr"'lJUl!'õ'tmnltYe . deputá1Jõi'éã':.". 
bou de dar, de que os magi~trados dl!spachão 
em casa, ·ainda assim é nec:essariu estabelecer 
um novo roethodo pllra !!ll «;Jccorrer · R todos os 
casos. 

E. se leu na mesa o S!!gllinte emenda: 
« Além das relações· ordinal'ias,. haverão as 

extraordinario!l que o presidente design11r, no 
caso da haverem negocias da importancia.-Limpo 
d• Abreu.» 

Não ·!oi apoiada. 
o Sr. Muniz Barreto : -Já ha uma 

proposta do gov_!!rno q~e est!lbeleceu este regi· 
mento das relaçoes, eu quer1a que todas estas 
emendas voltolssem á commissão de justiça civil 
para ella dar . o seu partlcer ~ · · 
~ $~. ~a•c~nc~1~o•:- Parece-me que 

melhor era d.Jscutir-se a mat.er1a antes do parecer 
da commissi\o, porque seria melhor do que es· 
tarmo'i· l espera desse parecer.' Eu· desejo que 
nós p"r.:•cedam·oa com toda a imparclalidadn, que 
niio mostremos nos nossos actos uma humiliaotlo 
quasl 'servil aos projectos do go'verno, oxistorn 
estas emend11s,' e por que ba uni projecto do 
governo devemos suspender a discusstlo das 
emendas?.'. e 

A requerimento .do SI'. Muniz Barreto, ficarão 
adiadori, para deih1s se tratar com a proposta 
do govcruo sobre as relações mandando remettor
Sfl 1'1 commissão respectiva. 

O SR. MAu :-Estou inteirado do prnjecto das 
relações e a P.lle não quero oft'erecer e~sas emendas, 
por isso peço para as retirar ou fiquem adiadas 
mdetlnidamente. . 

Foi pelo Sr. presidente· proposto á votação o 
art. 2°, e foi npprovado salva a redacção, fi· 
cnndo prejudicada a emenda do SI.". Lino Cou
tinho e sendo rejeitada a do Sr. Ferreira França 
Filho. 

Proposta á votação a emenda do Sr. Vasconcellos 
foi approvada. 

O· SR. V A.SCONCELLOS : - Queria offerecer uma 
emenda ptua haver tantos dias de relação quantos 
forem necessnrios para. so decidirem os processos 
etc. · · · 

O mesmo senhor mandou á mesa a seguinte 
emenda. 

<< Haverá tres sessões por semana, ou as que 
forem necessnrias para a decisão dos processos. 
- VascCJncellos. ,, · 

Foi apoiada. 
Entrou em discussão o artigo. additivo do Sr. 

Luiz Cavalcanti, e disse 
O Sr. Ernesto : - Vot•> contra. a emenda 

por que acho de:~necessaria, estabelecendo~se a 
publicidade· não . sei que utilidade possa ter; 

o Sr. Qustod.lo Dias:-Eu não sei a razão 
por que ,.pa de estar esse voto occulto, qu'ando 
nós queremos pnblicidade, por isso julgo que a 
emenda é prejudicial. 

.o Sr. Vasconceuos:- Parece que não se 
tem entendido ? artigo do Sr. Cavalcanti, elle 
não interpóz a sua opinião sobre o voto secreto, 
o que diz é: a propalação do voto antes da 
sentençR ·não torna suspeito o juiz,. e eu julgo 
quo é um artigo indispensavel. 

Eu desejo que saia a resolução perfeita, mas 
quer-se quo sala manca, quer-se só o artigo. 
primdro, o não se tem attendido á legislação 
existente. Embora tonhu. dit.o .que a publicidade 
consisto em razor saber ao povo, qual e o objecto 
quo ao discuto ; agora p?rém que se trata da 
propalnçiEo. do voto antes da sentença diz-se que 
niio ó necossario. 

o Sr. l\l:ulu. :-Voto contra este artigo additivo 
porqU<l é dosnecessario, .no me11os pela experiencia 
que tonho me pa•·eee que se não póde verificar 

. o qno diz a emendD.......WJ:'tll .. se ouvio.) 
o Sl'. Llno Cout1n11o:- Voto contra .. _o 

artigo additivo, porque me parece desnecessario; 
A palavra popalar é relativa ao segredo, e aonde 
não ha segredo não ha propalação ; orn pelo 
artigo a. discussão é publica, o portas abe.rtas. 
Mas disse o Sr. Vasconcellos que as leis exis
tt~ntes hão do t•egular, mas a resolução ha de 
determinar com um artigo que diga, ficão abo
lidas todas as leis. e dõterminaçães em contrario ; 
voto contra· o artigo. 

o $j:', ª~br.uças:- Como já passot~ o 
additamento do Sr. Vasconcellos, pelo quar .se 
estabeleceu os debatAs nas ~el>Lções; que nece~si- · 
dade temos dessa prnpalação da ·votos 1 Parece· 
me que niio tem lngar ,dl'\morat· uma . discussão 
para o outt·o dia, ella ueve concluir-Re pelo neto 
do julgarr.ento. . · 

Por conseguinte acho desnecessaria semelhante 
declaração o voto çuntra o artigo, 

o ll!iilr. Paula oa.vuloa.ntl :. - ( Nlto SIJ 
ouvio.) 

o !!ir. E•t>cr1dlll9:- Voto contra n emenda 
do Sr. Oavalcanti, nL'~l'l t! ror ·lesnoco·~at•la, UJI\8 
ma~ . po1• . ocil·~a, e. por que m .. p,,r,!ce so quer 
fazer p.ass.ar p~r dire1to ostabelochlo qua11dJ ató 
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dor · direito õ prohibidn n propalação da voto. 
Voto pois contra a. emenda. 

Posto á votação o artigo additivo, foi reJel· 
tado. 

Entrou :em discussão a emenda do Sr. 'Vas· 
concellos. · 

o ss:-. vasconcouos :-Julgo esta emenda 
índispensavel; venceu-se que houvesse P?-blicidad~, 
quo para. as sentenr;ns das causas cnmo~. fosse 
o juiz relator obrigad~ ~ fazer o re\atono por 
cscripto c que se adm1Lllssem as partes a fa~er 
reflexõtls ou a arrazoar vocalmente ; sendo as~m 
bem se vê que seriio 11ecessarias mais sesso~s 
para a . decisão dos processos que h a· de ~er ma_~s 
demorada, por isso que hn de l!uyer d1scus:mo 
ent1·o o advogaflo e o mesmo JUIZ, e havcn~o 
esses dias de l'claçiio que ha p1'es,;uteme11te, n~o 
se poderú.õ decidir todos os pr11cessos poróm nao 
podemos dete~minnr sewio 9ue havc1·ão tantos 
dias quantc•s !orem necessar1os. 

o S1". M.;Úo. :-Pela minha emenda determi• 
nava os dius da sess!lu, e a razão é fundada 
na pratica I)Ue tenhó. Tre~ dias se tem d_etermJ· 
nado que haJa l'elação aqu1. na cót•te, P?rem ~!\O 
se tem conseguido isto porque ha mUitos me1os 
de se illudir tal determinação, Sou P('rém contra 
essa emímda arbitraria, porque dons dias ê pela 
lei, agora os . mais dias serem marcados pelo go· 
verno, não concordo. 

o Sr. Cassiano Esporidlào :-N~da de · 
tal . arbitrariedade, devem-se marcar os d1us . de 
sessão que já el?tá por le~. Cumpre qu.f: ne_!ll 
todos os dias SOJiiO de sessao, porque eutao nao 
ba tempo para despachar os feitos em casa, além 
de que é Mcessario at~e~~er a ?~tra" cousas ; é 
preciso que nos~as Oj'lmoes seJaO f11ndada:>. em 
regra, porque se um dezembar~ador _ póde faz~r 
em · meia hora uma cousa, outro nao. sera tao 
hnbil para a fazer aro 3 horas ; e tanta assi
duidade póde ser prejudicial ás partes em vez de 
ser util. · · 
. Voto contra o artigo. 

o sr • . Erno!?lõo :For:ro11"a :-Esta emenda 
creio quo deve ter a mesma sorte das outras, 
a camara deve continuar a. votar contl'a, para 
que passe a resolução para o senado, se po:;sivel 
fosse hoje mesmo, e tlll desafio o illustre d~putado 
que disse . que elln. não teria · boa sorte, que 
appelle para os resultados, quando estiver em 
execllção. 
-'õ"'S'r": R.o'JWu-ças. t'ot citnr!-1'tlz~ 

contra o · artigo; .a 1• porque estabelece direito 
novo, o que não é proprio de uma res .. lução ; a 
2a porque é desnecessario, já estão elltabelecidos 
os dias de 1:1e~são que têm . as relações . e tres 
dias !lãO muito suflicientes, visto . que já estão 
estabelecidos. 

Proposta a emenda á votação, foi approvada 
a primeira parte ·f\ . rejeitada a segunda. 

O !:!R. V A.SCONCELLOS mandou á mesa a seguinte 
emenda, 

11 Não poderá haver despacho simultanao de 
differentes feitos · na mesma sessão. - Vascon

. !.!ellos .» 
Foi npoiada e entrou em discussão junta com 

os artigos additivos dos Srs. Luiz Cavalcanti e 
Rebouças. 

Fedio a palavra · e disse 
O Jl!ir. Va11ooncollos : - Jillgo necessario 

pnra hav.er publicidade quo ni'io continue como 
ató no pre&1111ta que niio sn pócl& discutir; nem 
au pót.le udmlttlr Ollvoguclr'l etc., assim do modo 
4uu uolâ, hiiVIliHIQ dlscuaal\o em t~mn mesa pcr
tul'harlll "". OlllrllH, n p11r consegulntll ndo 1Ül 
poderia con•egulr a puhlloi,ludu. 

ParecfJ·IIIIl q1111 t.luv., pua11nr, collll) j4 lombi'Ou 
o lllustre~ cleptltl\llo o Sr. Dranao1 o urt1go alldl· 

itvo-ncão revogadas todas as leis em oontrario 
que file oppuzerom 'á presente. 

O Sr. Ernesto:- Sr. presidente; fallo com 
franqu eza, parece que se ·abusa do bom senso 
da camara, apresentando-se por outras palavras 
emendas que já farão adiadas ; eu desCijava que 
a camara n:ío cahisse em uma contradicção. Esta. 
emel!da é um dos artigos do Sr. Maia. 

o Sr. Va.soon.col.lo'" :-:- Niio sei, Sr. pre
sidente, porque motivo o nobre deputado se oppõe 
ao art;go. Elle não o combateu, sua doutrina 
ficou em pó, niio mostrou que o artigo era. 
prejlldícial niio mostrou que este artigo nao 
fazia mais effectiva a publicidade, parece-me que 
a razão nllegada niio póde fazer vacillar sua 
doutrina.. 

Tenho presente o que se venceu, que houvesse 
publicidade, porém della só já SI'> mostrou- que 
niio re~ultava benAficio Ílenhllm. Tratou-se, para 
que desta publicidade re,;ulte a esperada utili
dade, que os juizes fizessem o relatorio por 
escripto e que . em todo o processo fossem admit
tldus advogados etc., e tambem ·é necessario <tue 
não· bajq despacho simultaneo nas . relações para 
qge o povo possa ouvir n discussão. 

. Esta emenda . é indispensavel ao que se tem 
vencido. Admíttindo-se a::1 partes a arrazoar como 
se poderáõ · despachar no mesmo tempo diversos 
feitos 1 E' preciso figurar n casa da relação com 
diversas mesas, os dezembargadores que trabalhão 
em u.m.a é neces,;ario ·que não oução a discussão 
dos que trabalhão em outra, o qlle até agora 
lhe . (l pe!:'mittido pela actual legislação. Ora, para 
evitar esta confusiio e pam haver verdndeira pu
blicidade, é de necessidade . esta emenda. 

o Sr; Llno Ooutanb.o '- Sr . . Jlresidente, 
para que esta,no.~ com estas cou$as T Pois quem 
dirige as relações. não conh~cerá C{Ue ·não devem 
haver estas mesas, . que não se podem apresentar 
accusadnres e réos simultaneamente em diversas 
mesas? . Que não ·é possi vel ou vir . nesse . caso a 
defeza do río e a discussão do advogndo ! Se 
houver um governadúr de relaçã.o que tal cousa 
faça, direi ·que é um · estupido, que é ·imbecil. 
Julgo portanto que este artigo ou emenda é des· 
nece1sario, porque vai explicar uma c:ousa ~:~abida. 

Sr. presidente, se o illustre deputado se con· 
tentasse com isto talvez eu me calaria, mas tenho 
me-do que elle ainda apresente outro . artigo ad
ditivo. 

o Sr. vasconoeuos :.-Sr. presidente, o 
· lustre d_M>utado o Sr. Lino Coutinho acha a 
doutrina ao arfigo boa, porém não quer que se 
expli~ue, ~uer que se deixe a interpretação . ao 
regedor da casa da supplicação. Sr. p1·esidente, 
isto póde causar muito .mal á publicida~•· Se a 
lei · não fõr muito. cl.ua h a de achar muitos obsta
culos para sua execução. Para termos publicidade, 
devemos declarar que · não se clespachem mais 
simultaneamente na mesma s~ssào, e é necessario 
declarar que por esta legislação fica revogado~ 
Deve ir, senhores, muito claro tudo, bem vemos 
o que tem . acontecido . com o ·supremo tribunal 
.qe juetiça, estão todos os dias a consultar sobre 
a duvida da lei; sendll ella tão clara. Sendo o 
artigo necessario para fazer effectiva a publicidade, 
deve ser approvado. · .. · ·. · 

.E'orão á commissão . sete ou · oito emendas do 
Sr. Maia , e em nenbu.ma foi comprebendida a 
que · acabo de otrerecor ; portanto o . artigo . deve· 
passar • 
. o sr. Ernesto :- Disse um Sr. deputado ·· 

que elld sustentava a primeira votação, e ·a mim 
pnrece-me que em caso . alg~m seria mais preciso 
su11tentar a ultima. Nos .artigos ou emendas·. do 
Sr. M11ia, Odtá .esta doutrínll. comprehendlda. 

' (LBu.) Nl\u quorlst.., dizer que .nilo serdo almnl· 
tllnoumonto ·julgados 1 Logo, · vem aqulllla emenda 
ll sgr osta rtloacna em outras phrasoa. Devo doa-
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viar a camara de tornar duas re!!oluções contra
rias, No artigo que dP.clara que ficão revogadas 
todas as leis em contrRrio fica .declarado este 
regimento da casa da supplicação. 

Voto portanto contra a emenda auditiva do Sr. 
Vascç-ncellos. . . 

() Sr. Vasconoouos :-Sr. presidente, 
parece-me que o Ulustre deputado está em con· 
ir11dicção comsigo mesmo, quer que se observe a 
ultima decisão de um artigo final, e não quer que 
se tome conhecimento deste por lhe ·parecHr que 
está · comprehendido nas ernend11s do Sr. Maia. 
Nlio quer que se approve a minha emend>~ qne 
prohióe processos simultanees, mas quer que o 
regimento da c.,sa da supplicação. que os consentia, 
se julgue revogado pelb artigo udditivo do Sr. 
Luiz . Cavalcanti: Parece que o ·nobre deputado 
não quet· que seja approvada a . emenda HÓ porque 
é feita por mim, e para que vá tudo englobatlo 
no artigo do Sr. Luiz Cavalcanti ou nu emenda 
que lembrou o Sr. Muniz Barreto. 

o Sr. E~nesto:- Não estou em coutradiccão 
commigo mesmo. Quando as emendas do Sr. de· 
putado Maia forão mandada:< á commissão, teve 
a camarn em vista este 1:n-tigo !lctditivo do Sr. 
Cavfllcanti · que abrange todas as emendas do 
Sr. ·Maia, porém · qu!lndo apparece doutrina iden· 
tica, seria conLradicção votar por ella, quando foi 
adiada. uma ernell,d!l que se e:-tprimia no mesmo 
sentido. . 

Julgada a mataria . sufftcientemente discutida, 
foriio successivamer.te postos á votação os artigos 
additivo$ dos Sr~. Luiz Cavalcanti e Rebouç.as; 
que farão apprqvados; sendo rejeitada a emenda 
do . Sr. V!lsconcellos, ficando por esta maneira 
adoptnda a resolução. ·. . 

Pasllou-~e á 2• parte da ordem do dia, e de· 
p.ois de li. do foi posto em discussão o project.o de 
lei sobre o juizo da provedoria · dos se~uros e 
lido pelo Sr.1• secretario o art. 1•:- cc Pica ex· 
tinct\l etc. ,, otrereceu o Sr. Rebouça:~ a seguinte 
emenda: 

cc Ficão extinctas ·as provedorias de seguros com 
os officios de escrivão respectivo, em todas as 
provi .ncia.s do imperio, aonde os houver. 

cc Ou ficão · exLinctos os juizos da provedoria 
e os officios de escrivão . . das casas de seguros 
em todas as províncias do i:r.perio. ~ Rebouças. ,. 

Foi apoiada, mas ficou prejudicada por ter sido 
approvado o art • . 1• do projecto. 

O MEsliÍ:o SR. SECRETARIO leu o art • . 2•:- cc O 
contracto dos seguros etc. » E tendo-se otrerecido 
uma emenda suppressiva deste artigo~p-otrllã 
apoiada, . ficou tudo adiado pela hora. 

O SR. PRESIDENTE declarou para ordem do dbl : 
1.• Primeims leituras de pareceres adiados. 2.• 
Segullt.la discu.;siio . do projecto de lei n. G. 3.• 
Se~unda discussão do projecto de lei n. 59. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas. - Jose · da 
Costa Oarvalho, ·presidente.- Joaquim Ma•·cel· 
lino de Brito, l• secretario. - José Joaquim 
Viei1•a Souto, 4• secretario. 

Sessão em G de. Juubo 

PRESIDENCIA' DO SR. COSTA. C.A.RV.A.LHO 

Depois das 10 horas, · fez-se a chamada, e se 
achárão presentes 76 Srs .. deputados, faltando 
com causa os . Srs; Oliveira Bailo, Cunha Matt .. s, 
Baptista Caetano, Carneiro Lel'lo, Ornellas, Ba· 
ptista · Pereit·a, De. us e Silva, Luiz . Cavalcanti e 
Paula Souza. · · . 

Aberta a sessão, leu o Sr. secretario Vieira 
Souto a acta da antHcedente, que foi rtpprovada. 
O Sr. secretario supplente Muniz Barreto . tomou 
o lu~rar dc. .Sr •. 2o secretario Luiz Cavalcanti. 

O Sn; SECRil!TAnro MAnCJtLLINO D&: BRITO deu 
conta do · expiidiHnte ltJII•lO os StJj:tllintcs officios: 

Do . ministro . do imparin, enviando outro da 
camara municipal da vílla de S. Salvador dos 
Campos, solicitnndo 11 verificaCjiio da taxa con • 
cedida paril.'indemnisaçi:io das despezas !eitils com 
a const,ucçiio e conservaCjiio da ponte .eobre o rio 
Macabú. -Foi remettido á comrnissiio especial 
das c:unaras municipaes. 

De:. . mesmo ministro, 1·emettendo um officio do 
vice-presidente . dn. província . do Espírito-Santo, 
que a,•,ompanhn. os papeis relativos á · duvida 
su"citada a respeito do pre~idente da carnara 
municipal da villa ·de Guaraperim, e de outros 
dous . ci~adiios eleit,Js vereadore~, a qual j {, foi 
cornmumcada. rt esta augnsta camara no anno 
paRsado.-A' mesma cornmissão especial. · 

Do ministro da fazenda, remettendo os papeis 
relativos á c reação . das mesas do despncho elo 
assncar da ~nhia, . que havião Rido. pedidos pelo 
antecessor ddle em 21 de Outubro do auno 
passado.-Forão para a secretaria. 

Requerimentu de M:íguel TeiMira de Araujo 
Sa11tos, conego vigario collado . na frt!guezia de 
Santa r~uzia do . l:Uo Ranl, queixando-SA de que 
tendo a .sua freguP.zifl ~;ido lntada em 50HOOO de· 

· congrua .anuual, seja ollo obrigado para receber 
esta cougrua a pugm· n finta annual de 50HOOO 
para a .capella imperial.- A' commi8são eccle· 
siastica. 

Requerimento de Antonio de Barros Falcão de 
Albuquerque Maranhão, official de . artilharia e 
nlumuo da academia imperial desta córtf', implo
rando que a Mmara mnnde reparar a injustiça 
que lhe tem feito o · actual ministro da guerra, 
preterindo·o nas propostas do corpo a que per-

. tence, neg11ndo lhe passar a patente respectiva do 
posto a que foi promovido em 1823 pelos serviços 
prestallos na guerra da independencia, recusando 
pagnr·llle· cs soldos e mesmo licença para ir 
servir no sou ·corpo.- Foi remettido á com missão 
de guerra. 

Requerimento de . Antonio Pedro Frazão de 
Lima, almoxarife dos armazons nacionaes e im
periaes . da cidade. de Porto Alegre, pedindo seF 
reinttlgraJo no :seu emprego e encargos, de que 
foi esbulhado .em Dezembro de l82G e em Agosto 
de 1827, . pela provisão do thesouro . publico de 
10 de Maio do mesmo anno, .i mpetrada · subre~ 
pticiamente pelo officio . ou antes falsa denuncia, 
que o ex·presiolente da província de S. Pedro 
Salvador José Maciel dirigia . em 3 de Abril do 
dito anno á secretaria de estado dos negocias da 
faz~~.se.lha-t~.~ulpa .q~o a _te~~; · 
ou se proceda . ·na · conformtdade da conshtuu;ao 
contra o mfractor. 

o SR. 1• SEC:RET.\.RIO . MARCELI.INO DE BRITO :.,
T··nho de participar á camara o resultado do 
exame a . que procedeu . ·n commifisii•l de policia 
a respeito do org1io por onde veio á esta camara 
o folh~to inLitulado- Appendictl ao Pad1·e Ama1'0 
-e suube qun foi envtuúo por CaetantJ José de 
Souza negucu\ntu do Murflnhúo, como agt:lnte de 
Joaquim Jusé . do Saqueira, e que OzeFa esta 
otrerta . pu r vir nella as ubservações fellas ao 
pl,1uo que · o mesmo tem nesta camaru, e niio 
com outra intnnçt'io, bLo foi o ,que a commissiio 
de policia veiu no .conhecimento, . e póde in for~ 
mar á camara \jUe deliberará o que Cór mais 
conveniente. 

o Sr. Ferreira. d.o Mello : - Quando no 
fim da ses.;iio ultima da passada legislatura, 
ti .. ha chegado a hora m!1rcada par~ uma depu· 
taçiio levat• algu111as le1s á sancçao, succtidtlu 
virem da ser.rtlLaria os aut .grapbus . errados na 
escripturaçiio. N1io foi pequtlno o embaraço em 
que :se achou a cam.tra, poi~ que havia chegado 
á hora de ir 11 . deputação, e as peças · qna a 
mesma . tinha á lev.ar esta vão como· já disse, 
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erradas. Nessa occaswo lamentou . o Sr. Souza· 
Fra;,ça digno deputado d~ pat;;!ladn legíslatut·a, 
o estado da secretaria, notou i]ue nr.rn U1u11 cer
tidão se snbin alli pus~;ar, que t'Ilo era mal fnito, 
ou feito com atn1zo. Muitos .· Srs. d e. pulados são 
testemunhas deste facto, . e tllmb,:m sahP.m da 
desordem que vai p~la secretaria : o que .é de 
summn urgencia acautelar. 

O .illualre deputn1lo o Sr. Maia que tem ser· 
"<>ido por vezes de secreh~rio, t1~mbem já expõz 
alguns dos abusos praticado:> ua sccretari!l, e a 
inhabilidade de alguns officiae:> qur. m!ll Jazem u 
sua obrigação>, ou por fah;l ele pn~stirno ou · ue 
vontade, e tnlvez alguns pnr dest~ff.; içii.n ao nosso 
systema de govr.rn<,, e desta sorte Jámais poder
Sol-ha . pór em bom esta•lo a secretaria ~em que 
se tome uma .medida efficaz e ade!'jnada. A que 
me lembra é a . que se contém em um l'equeri· 
menta meu, que ha dias está sobre a mesa. 
Eu peço a V. Ex-.;::·que o ponha em discussão, 
porque entã1.• tnlvP.z appnrccerá alguma iuéa me-. 
lhor para conseguirmos a reforma na secretaria, 
como parece necessario para o . b•'in andam eu to 
de. nossos · trabalhos ; concluo pois p11dindo quo 
entre em discus~ão o meu requ~rimento que hn 
dias está sobre a . mesa. 

o Sr. Custodlo Dias:- Eu não me in
digoarHi contra· a pessO•\ que distríbuio us taes 
folhetos, porque talvez ellc os nãu lêsse: !'JUero 
mesmo permittir . essa desculpa: porém ·o tal 
socio agente do tal Siqueira deve ter os lücrus 
da sociedade delle ; eu cuidei que era de. mdllor 
familia, o tal Cnetano José de Souza é um ho
mem .:onllecido de pessima conducta, o M•11·anhão 
inteiro bem conhece o ·· qu& é este humem, é 
preciso obrar com energh\ contra esse. ngente dos 
colonos, elles té111 sido victimas e nós tambem 
temos . ,;ido victimas dos taes colonns, porque 
teme-s dado .o dinheiro para isso; quem sabe se 
olle queria receber algum premio do ministro 
por esse serviço ·e em paga dos insultos, . C•>mo 
têm todos OR outros recebido . grnças e medalhas, 
que . as taboletas dos ourives niio · est:io mais 
ricas do que os peitos . de trles indivíduos, que 
a desgraça apa·esenta cheios àe pendurucalhos,. 
fitas e crachás; · parec•J um insulto feito aos 
bomens de bem; eu sou de parecer que esse agente 
da sociedade recolba um premio da sua agencia, 

.não dispenso que elle passe ao menos por baixo 
do pezo da le1. · 

O Sr. Lino Ooutinho:-Pela indagação da 
mesa sabe-se. que foi · um ·homem chamado • • 

O SR. 1• SECRETARio: -Caetano José de Souza. 
O Sn. LtNo CouTINno:.-Lop;o, está descoberto 

aquelle que . remetteu o folheto : o que resta 
obrar'! E' mandnr-se ao ministro d11 justiça · que 
o faça prucessar na fôrma da lei da liberdade · 
da imprensa, o que diz ella? Que aqueiles que 

·introduzirem qualquer papel ou escripto estran
geiro, . que contenha princípios incendiarias, St'io 
responsaveis como se .fossem o autor. Este ho
mem é o · correspondente do de Londres aqui, 
deve ser o responsavel, seja elle quem fór, qual
quer homem da nação não póde . mandar · aqui 
libellos infamatorios, e tanto é assim, que até 
um illustre membro do senado já fez uma igual 
indicação, todos no senado se arrepiãrão contra 
semelhante insulto, que não · soffre a mesma li
berdade da imprensa, portanto é prllciso que se 
ofiicie ao ministro . da justiça n~mettendo-se-lhe 
o J:equerimeuto do. illustre deputado o Sr .. Pe
reira .de Brito, com u tal folheto, para ser pro~ 
cessado nn fórma da l<)Í, e não saberá o mi
nistro disto. IM& mo? Este padre Amaro é um 
portuguez que diz que tem reconhecido o Sr. 
D • . P111lro IV como s.ou sombot· natural, esta 
phraseologla é a do tyranno usut•pador D. Miguel; 
u ClUO lllz o tolhuto 'f Quo no ~uno do l!j;jl so 

espera grande gloria para um o outro mundo, 
r~conh•<C~ndo-se em Portugal o Sr. D. Pedro 
IV corno ~eu legitimo senhur; pnis i.;to não quer 
dize;· qtw ainda :se espera pelas cebolas do 
Egyf.JtO, e ain•la se pag11 a este homem para es
crever estas cous11s em Lonuraa , que tudo é da 
intri~ rt da l•!gaçiio do Londres que os ro.ce_be e 
manda distribuir, e por . e lias .;e pagiio 700 h bras 
stcrlina~ a este padre Amaro ; sa mandafmos 
perguntar ao govoJrao por isto, a resposta ha 
de ser que não; admi&·a que o nosso dinheiro 
~e despnrdisso c no:~ . esteja fa1.e11do a guorra, 
como t1J1los s:1bem que o ex·míní :Hro do i.aperío, 
de . nefansla · memorin, deu 5,000 pezos para . a 
Ga.:eta do Bra::íl ; só para esta folha 5,000 pezos 
da nação, para ser insultada com o. seu mesmo 
dinheiro; este ag.mte não quer s overno, este _a~ente 
niiu quer ordem, e:> te agente nao quer a fehctdude 
do Brazil. · 

Eu mandarei á mesa . um requerimento, para 
se saber dl) g"vP.rno se se paga em Londres a 
esLe padre. Amaro, sa se paga .lo'! dinheiros ·pu• 
bliCils para P5tes insultos dos representantes do 
im perio do Brazil. 

o Sr . . Pereira de B:rlto:~Sr. presidente, 
o qull o íllustre deputado acaba de {aliar não 
tem· \ugnr: esta camara não pôde mandar ao 
promotoor esse papel, se acaso o promotor pelo 
desempenho do seu dever o chamar a jurados, 
bem ; se n:io deixemos que o publico nos faça 
justiça e que caia na bem merecida execração 
publica: . b:1sta a . s atisfuo;ão que deu a pessoa 
qu. e ma.lld .. u . e. s~a offerta por cont.er esse pa.,e.l 
as observações do bacharel do Pará que já foi 
distribuído aqui; não foi por ser do .padre Amaro, 
demais o governo ha de o chamar a jurados ; 
pnrtantn nãu é competente a esta . camara !uzer 
esse · officio ao ministro . di\ justiça; com tudo 
est1m pela d<!cisâo que se tomAr; porém peço 
licença para retirar o meu requerimento nesta 
pa~te. 

o Sr. :a:oua.nc.la :-E' necessario· esclarecer 
a raziio, por que o Sr. deputado pede licença 
para · retirar o seu requerimento ; eu !i!longeio·me 
muito tl~ ser prevenido pelo Sr. deputado em 
retirar o seu requerimento, nãu pela razão que 
ueu, de que a çamaranão póde chamar a·juradoa, 
ou recolllmen :lar ao governo para que o faça ; 
mas · pr·rque não co)nvém que urn papel que se 
distribuía aqui de muito .boa vontade tenha uma 
tal sorte. 0:1 que. fallarem contra a camara ou 
contra nós ·são capazes de fallar contra as . me
lhore:> instituições, e talvez que ell•J · dzE'sse esta 
offerta para prevenir a camara dos tramas .que 
lhs fazem os s.eus inimigo;; entre nós, e 'fóra de 
nós ; o cidadão que o off.,receu pôde ter muito 
bons fins- Sej!l. escripto contra quem fór, mesmo 
cont1·a mim, mio faço c~~oso, devemos tratar das 
cousas de majs considernção, e não deveo1os gastar 
tempo com isto ; se qualquer membro quizt~r cha· 
mor a jurados e~se 4ome:n é fazer um simples re
querimento ao promotor contra esse homem que 
escreve contr~;~ o Brazil ; mas que a camara tome 
tanto a . peito para o chàmar ao jury, ·não ~ Deve-se 
indagar qu.~e~ farão as mulas q~e o puzerão em 
actividade, essa pessoa não nos é occulta, esse 
periodiqueiro escreve em Londres para viver disso. 
e escreve a favor de quem lhe .paga, não é 
muito que o · gove~no tenh!l em Londres quem 
escreva aqtiillo qua lhe . convém, alli vêm dou
trinas do ministerio passado, e eu e~tou persua
dido que se paga a esse homem,_e em que tempo 
escraveu elle isto? No tempo do ministerio pas~ 
sodo ; vejamos · agora as expressões ; até parece 
redacçiio Slll!, tr!loffiP,VI\-SB . dentro . e fôra do im· 
perio. O que devemo:; ter é C!lutela sobre as 
traiçõus que at~ hoje no!l têm feito, deixemos ao 
promotor do jury o chamar a jurados este es· 
criptor, haja toda a liberdade de eacrever, póde 
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ser que o escripto tflnha razão, a se . niio a tem 
esttJ, outro. quulqucr a póue ter: passemos á 
ordem do d1a, e á outra materia. (Apoiados). 

o Sr. .Ro:;:ondo:- Eu· mesmo li essa pat•te · 
chamada-golpe do viRta,- é aoude se vo o trama 
contra o Brazil, prognosticando que no unno de 
1830, ha de haver uma felicidaue grande para os 
portuguezes que reconhecem a casa de Brarrança 
no Brazil unida com Portugal; que é 11 mesma 
família ao ~en~or D. Pedro l; etl já .d,isse que 
o corpo legaslatJvo f11N o ~eu dever, e o publico 
condermHar(l este ht;~mem ; eu voto que se rC;tire o 
requerimento comQ quer o sou. al1tor. · 

O Sr. Llno Coutinho :-A meza deu o 
seu parecer a esta carnara sobre isso; eu . não 
ten~o _a felicidade. de possuir um ospiÍ'ito taio 
chnstao como os JllU:itres deputados .que não 
suppoem muita maldade nesse homem em todas 
as . suas acçõe11 ; ellas não são mais que um in
sulto feito á camara·; mas · disso-se que talvez 
fosse por um espírito de caridade que o homem 
fez a oft'erta ·· parll nos . pôr mos ao . facto do que. 
se passa dentro o fóra do imperio, ass~ geraio 
t~o christão depõe contra o homem, distribuinJo 
labellos famosos . que insultão a represo11tar;ão · 
brazileira, · e quer-se tomar . isso como um be· 
neficio para nó:~, é um ataque positivo . qufl faz 
aquelle que no11 vem dizllr o que outro nns in· 
sulta ; este é. mais atrevido do quo aquelle que 
no~ insulta atraz da cortina, elise homem que 
distribuía 9 papel é o . crimiuoso, creio que se 
devem tomar medidas, isto nqs toca de perto, o 
governo faz o mesmo quandr1 algum escript:. lhe 
toca de perto, manda logo chamar o promotor, 
e quando se traLa do corpo legislativo é um in· 
differentismo corno estamos vendo ; porque se 
suppõe mais otrendido o poder executivo, o mi· 
nistro manda logo chamar o promotor. 

Diz .se que o ~;9verno o mandará chamar, e 
se não mandar 1 Devemos · mandur isto ao go
verno, depoi,; . elle fará o ql1e .e:1tender . . Disse-se 
que lu~ja liberdade ae impreJJsa quo é util em 
um paiz livre, siJ;n, senhor ; mns liberdade ·d«:~ 
insultos? Haja liberdade para se · oscrever -uma 
descoberta, para pensar e escrever o que f<k bom; 
mas para insultar, não : que interesse veni da li· 
herdade ·. de insultar, pois essa liberd!lde d~;~ im· 
prensn ha d«:~ · !;ler para !le insultar .o governo, 
msultar as instituições livres? Deos. nos livre 
da liberdade de insultar a divindade, . torno a 
dizer, a. liberdade da imprensa deve ser licerca 
do pensamento, das idéas e !los discursos: .do 
contrario começava-se a insnlt••r o mais sagrado 
do mundo, depois passava•se a inHultar o mais 
sagrado do céo, isso seria a liberdade dos facci· 
riorosos, nunca a liberdade constitucional ; eu son 
de parecer que vá o requerimento ao · governe. 

O Sr. P.lres Fo:r-retrO. :-Esse homem foi 
do!! primeiros e. maiores inimigos que o Murn
nh~o teve contra a sua independencia, elle .assistia 
ao 11~11 companheiro, unidos á facção da assembléa 
de Portugal, eis aqui quem siio estes dous homGus, 
am'bo3 sã<;> inimigos . dos interesses do Brazil. 
(Apoiczdos.) · · · 

O Sa. ·RmEIRO DE ANDRADA. orou sobre a mate. 
ria, mas não se pOde c:>lller o sen. discuso. 
· O Sr. Cus'to.dlo Dias :.-Sobre a rotirnda · 

do reqilerim·ento; ·Sr. presidente, será · isto phi
lantropia.? Por ventnru nós ~omos os distribui· 
dores df:lS ·graças dos .ladrões ? As · leis devem 
ser executadas, esse homem receberá o merecido 
castigo.. Nós somos os orgãos da lei, ella nos 
dev~ guiar, quer premêe, quer castigue. 

· Dasse-se que embora hottvcss~m desses at•1ques, 
estou· muito satisfeito de ser havido por inimigo 
desses que . escrevem no seu tido do que acaba de 
nos dirigir esses avisos ; porém certos . avisos não 
aão feitos pelo . m.odo que se devem fazer, sõo . 

feittJs pelo mmlo que n6~ sabemos; o esse que 
ainda hn. pouco AO fez a · um membro desta ca· 
mara será . tolerad.) ? Conheço · quanto é necessario 
obrarmos o melhor possível : poróm que Reja 
feito por este modo dando-nos semelhantes avisos, 
ntlo; quorn quizer fazer avisos 110 · corpo legisla
tivo aprenda civilidade, e se não sabe e assim 
moamo os quer fazer, seja punido pela lei. 

Portanto voto, e sou mesm" dos . sentimentos 
dos illustres collegas que me preceder!io : porém 
hão dq convi•· comrnig•J que a nossa philantr.opia 
a. esse respeito nos attrahe inimigos ; nós não 
somos jnizes, !az~mos só que so execute a lei, 
e lia . não ha dtl fazer mais do que elles merecem, 
e estou bem certo que elle não ha de ter perigo 
algnm : o mesmo que insultou a constituição, o 
que " tem oft'endido mais no seu amngo é o que 
trjumpha. Não é esta uma razão para que elle 
não tenha incommodo algum? E~tou convencido 
quu ha de · triumphar, que ha de escapar ao peso 
d·1 lei por este modo : não son de voto que se 
defira o requerimento. • 

O Ss~. For.relru. d1:1. Volga. :-Pouco direi 
ao que acubou de dizer o illustra deputadó o Sr. 
Ribeiro de An·lrndu, é muito abaixo da dignidade 
da camara occupar-nos de um conselho tão des· 
prezivel, lumbra me de um dito de Mme. de Stael 
quando os membros da assembléa de Frauça 
trata vão de certos ·· negocies, os papds mais in
famantes C;nchião ns ante·sulas da camara. 

o Sr. D11art:'~ Silva: ~Sr. presidente, 
estava me lembrando da pa~sagem citada pelo 
meu . honrado amigo, e desses !ibtlllos que erão 
t:spalhados a mãos cheias; . mas pergunto, qual 
foi o resultado que se ·•ffer.,ceu? 'rodo o mundo 
sabe, sim, rst·• é um . caso muito serio : ·a re
pres.,ntação nacional do13razil tem sido aLrozmente 
offdndida, não é só um ott . outro deputado, é a 
assembléa. em geral: é talvez mesmo o podet· 
moderador . . A ltli determina que não podem sei' 
otrenaidas as . camaras : e eu nã<> ente rido por 
facções da camara a sua maioria, ellas não. forão 
só atacadas na t~ua maioria, forào atacatlas em 
deputados, e por. r1ue a lei previne isto, Sr. · pre· · 
sídent•J ? E' pelo barn publico, pelo bern da nação ; 
porque tlesacreditar .as camaras é desacre.dílar~s.e 
o . system11 . c.;mstitucional ; e nós não podemos 
viver debaixo Ju outro systema. O Brazil não póde . 
existir sem liberdade, sem constitnição, nós .não 
ternos prucumdures, somos os proprios procnra
dores ela naç>io, a nação acha-se oU'endida, os 
seus procuradores clamrio ving•lnça na fórma da 
lei, no jnizo competente, embora elle seja abo
lido : a mai•Jria da cam11ra foi atacada, . o seu 
autor é criminoso. 

Voto portanto pelo requtlrimento . . 
Depois do qne, entrou em discussão. a 2• parte 

do rtlquerimento; e .posto á vot~s não se venceu. 
O SR. R!Bii:IRO DE ANDR.LDA. :-Sr. presidente> 

tinha tenção de pedir a palavra, mas . passou o 
tempo com esta discussão; peço portanto a V. Ex. 
que -me marque o dia para apresenhr um projecto 

. de lei. 
· 0 Sa. PRESIDENTE :-No primeiro dia de sessão, 
amanhã. • · 

ORDEJ.\<I DO DIA 

0 SR. 1° SECRETARIO. MARCELLINO DE BRITO 
leu os seguintes pareceres : 

«A comm issão especial encarregada de exa
minar . as · resoluções, · ·propostas e . representações 
dos cons~;~lhos geraes de provincia, apresenta a 
esta aug!lsla camara as seguintes : umaproposta 
do . co"sellr,o. geral de Piaulr.y ,. em que pede a 
creaçào de uma jnnta de justiça para a provincia. 
pelo principiQ M que a falta da promJ>ta execuoão 

. · âo castigo causa Sfande$ · mples . a ·sociedade. 
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visto ninda dl'p11ndorem dn relnçiio elo. Mnrauhiio ; 
cltl!l:l do consolho ~~·1'111 do Snr~ipA, uma podindo 
que sn crilo nu cnpitnl ns cadt:irn~ de ln~ica, 
rhetoricn, geomtltrin o fmncez, n fi .outra para 
quo seja concedido 11011 nl.'gocinntes, proprir,tario;; 
e lavradores o conduzirem da Bahia o protlucto 
dos seu:~ trnlmlhos em dinheiro : do cnnsclho 
gemi de Goyuz Rtoto resnlilcut•s, n primeira ·pedindo 
pnra que rJ jul~adu · do 'l'•·nhiras fique perten
cen,Jo t'1 conlllrc•L d11 r:npital ; n segunda para que 
o nrJ'niul . d'Arrnyns llqun elevado a villa com a 
denominação do villn ole Leuchtemberg; a tarcoirn 
pnrn quo tnnto nns juizos civis como ecclesias
ticos 110 cobrem . os mesmos emolument .. s Jados 
pelo roginwnto · do 175! pnrn as províncias ma
rítimas : . qua••tn, CI'Onndo na cidade de G .. ynz 
uma cadeira do logicn: n quinta zreaudo cadei1·ns 
de ensino mutuo o individual em differentes 
lugares ; n sexta pedindo a crenção de nm•l aula 
de grammatica lutina no arraial da Natividade; 
e a s~tima murcnnâo os arinos das contas das 

· camarns municipacs do lo de Outubro ao ultimo 
de Setembro; o do conselho geral das Alagóas, 
uma proposta elevando :1. categoria de villa a 
povoat;ão de .Santa Luzia d'Alagõa do Norte : e 
como a commiss11o niio as julgue iucluidns nns 
excepções . do paragrapho dll art. 83 da constitui~ 
ção é de pna·P.cer que se imprimão segundo o art. 85 
da r:onstituir;ão, para entrarem na ordem dos tra
balhos.,, 

<< Paço O fi enmara dos deputados, .. 5 de Junho 
de 1830. - Sebastil.1o do Rego Bm·,·os.-:-Bcn'la,·do 
Beli.::a?'io Som·cs de . Sou.::a.- Augusto Xaviel' de 
Ca.>·valho . " 

Foi approvndo. 
rr A commi~siio encnrl'egndo. · do · exame das pro· 

postas, resnluçõcK e representações do.; conselhos 
gernes de províncias; vio a resolução duquelle da 
província do S . Pedro do . Sul, de 28 de Janeiro 
à este nnno, contendo o estabelecimento . de uma 
relnçiio nu cnpilnl da provi nela paN . julgar. as 
causas j udicines em segunda e ultima jn~tnncia, 
para evitar.so 11ne povos o considel'avel incom-. 
modo de vlrrm l>u~car Ofl recursos a esta cõa·te; 
e parece-lhe . quo n. ditn resolução se imprima 
para entrnr ean discus!'liio, quando se tratar ds. 
proposta do go1veruo sobre a . reform!l d!l ju!ltir;a. 

<r Paço dn cnmnrn dt1s deputado~, 5 de Junho 
de 1~!30.-..t. :X.. dt1 Ctw-,;alho.-B. B. Soa1·es de 
Sou;a.- S. R. Jltm•os. » 

Foi approvndo. 
« A commiHsiio ancnl'rO&rada do exnme das pro

postas, resolnçuas o. roprel;lentações doscon~elhos 
geraes das provlnclns, vi•• n proposta . daquelle 
da p1·ovincia do ::; ., r~tipo da El·R~i, dAtado de 26 
de Jnneiro dt'lsto nnno, contendo a . creaçi'ío de 
uma commissii!) de .raílonda na cidade da Bahia, 
delegada da nd!llinlt~ti'IIÇilO da fazr.nda publica da 
província da Sorglpe, e inteira!Dente independente 
da junta da fn:~;omdn . <la provincin da Bahia para 
arrecadar alli O!l reditul! e direitos do dizimo 
e subsidio do assuc:ar, algodiio, e mais generos 
exportados da pt·oviucin para a Bahia, de!!i
gnando os officiaes d13 que a · commis:lão deverá · 
ser cotppOI!ta, o!l Ol'df3nlldo3 <le ç!lda um, e 4f3i
xando a nomeação dos ditus olliciaes ao presi· 
dente da província, asshn . como marcando as 
attribuições ·aos officiaes. . 

<<A çommhlsiio comquQnto niio se nçhe .lH~'bi
litada para interpôr o seu juizo ácerca .da vQn· 
tagem ou desvantagem de uma semelhante crençtio 
que, dispendiO!!Il cumo vem proposta deve di10i· 
nuir con:!l<leravelmentt' •HI direito:! que arrecadar, 
é . com tudo c! e. partJçer que a dita pro9osta .$e 
Imprima par!lo 911 trllr em c!iscussão na reforma 
geral d11 n<iminil!li'IIÇ~O dn fazenda publica em 
todo o impori!h · 911do devtirl\ l!er c(ln!!idera4a e 
attendhla como moroc~r. 

« Paço da. camnra dos deputados, . õ de Junho 

de 1830.-A. x. de Oarvalho.-s. do Rego Bar· 
I'OS.- B. B. Soal'es de Sot,,;a. >> 

Foi uppt•uvado. 
<c · A com missão E-ncarre~ada do · examo das pro

postas, l'e:;oluçõcs e repres<lntações dos conselhos 
gernes das províncias, vio a proposta daquelle 
da província da Sergipe d'El-Rei datuda de 27 
de Janeiro deste anno, contendo n creaçilo de 
juizes dtl fóril na citlade capital da província ·e 
na villa de Santo Amaro, e parece-lhe que a 
dita propusta . deve. imprimir .se para entrar em 
discu~siio quando se trntnr da reforma da justiça. 

te Pnco da camara doa deputados, 5 de Junho 
de 1830;-A. X. de Carvalho.-B. B. Soa,·es de 
Sou;a.-S. do Rego .Bar,·os. >> 

Foi npprova•lo. 
rr Rosa . Clara .Ribeiro e Luiza Maria de Lemos, 

pardas, rla villa do Itapicurú-Merim, província 
do Maranhão, queixarão·se a esta auiusta camara 
em 13 de Setembro de 1828, do commaudante 
daquella villn, ·José Joaquim de Castro . Laané; 
de haver este mandado cortar o cabello da se
g'.lnda com uma faca ao pé do pelourinho, man
dando·lhe dar depois quatro duzias de palma· 
toadas, e por haver m>~ndado dnr nove dias pal
ma toadas na primeira a titulo de feitiçaria. 
· rr As queixas das supplicantcs não estão docu
mentadas, comtudc a simples narrativa de seme
lhantes atrocidades faz . estremecer a todo o coroção 
bem . formado, e parece não dever se1· desprezada 
dos representantes da nllçiio, que sondo os primei· 
ros defensores dos direitos que n constituiçíio 
garante, incumbe·lhes toda a investigação, . mór· 
mede quando se presumem esse:~ direitos infrin· 

. ~idos com pessoas . tiic fracas e desvalidas, e com 
tanta violencia até do:~ sentimentos que a natureza 
e a humanidade reclamão. Portnnto .a commissão 
de constituição é de . parecer que se remettiio estas 
queixas ao govf!rno, recommendaudo·lhes · muito 
positivamente a indagação dest~s fotctos, afim de 
que sendo verificados se . dê um exemplo decisivo 
de punição na pessoa . daquelle commandante, 
com tudo o rigor que as leis permittem ; e que 
o mesmo governo ParUctpe á camnra o resultado 
de sn:~s diligencias á tal · respeito. 

rr Paço da camar~ çJos c!eputnc!o!!, ::> c;le Junho 
de 1830.-J. M. de Alenca1·.-D, A. Feijó. • 

Foi approvado. 
O · !;;:r;-. A.le:nc .... r: -Este aconecimentto creio 

que teve luga1· no tempo do . presidente Costa 
Pinto, neste . tempo niio era licito é~ partes quei· 
xarem·se. ao presi<Jente ; a commissão sabe que 
e~te homem foi o homem . mais tyranno que . se 
tem visto no Brazil, este homem . chegou na 
villa de Jtapicurú-Merim a obrar as mniores atro
cidades, mandava dar bolos até em . mulheres, e 
quando as pessoas não podião mais supportar na 
palma das mãos, mandava dar nas solas dos pés ; 
além Jestes acontecimentos ha outros muitos, estas 
mulheres não podião apresentar os 11eus requeri-

. mantos por que nesse tempo toda a província 
estava debaixo do jugo daquelle presidente. 

Sr. presidente, nós temos liberdade e segurança 
individual, e lá no interior commettem-se as 
maio~es &.trocidades, uão ha quem olhe para isso, 
é !!eces~ario que os representantes da nação . te~ 
nhao dtsto todo o cuidado, recommende-se ao 
governo para que se não vejão mais desses Jactas, 

. é necessario dar-se um ·castigo, é necessarlo . que 
~ste homem expi~ s~a:elban~es delictós; é. J.lOr 
tsso que f\ CQmmlssao propoe que nos parttCl,l)e 
os . resultados. O governo nos dá esperança !le 
melhorar a!! causas, muito pl'incipalmente agora 
quo a província está occupnda por um habil (!re
sidente co1110 todos nós cnnhecemos que é o Sr. 
Candido José de Araujo Vianna. 

o Sr. VcU~~>ql1~f!l : - O que aqui s.e tem 
dito !oi, Sr. pre~idente, com e1fe1to acontecido em 
toda a província do Maranhão, por este homem 
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ni!o só na vílla de . Ilnpicurít-Mcdm r.omn na i phorlCis A distribuirlofl p~la11 provínCias, r•nra ali i 
villll de . .... 11 me,mo na capil.ol, .(.'"!<: hnf11Cill é · · sereno •'XP••stn~ {L . venln por prr:r;os razoilvei~. 
bnrbaro o · dt•shurunno, o tratamento que ·. d11u a · rr Paço ria cnmnr·t do~ dtlputadns, r.m G tlc .Junho 
estas parda~> foi ac .. utecidn ou ''o fim da pl'esi- de 18:;Jo.- A P. Limpo de Aln·eu. -]). A. Fllijó. 
dencia do aen11dor Pedro José dn Costa Barros, -A, S. O. Coutinho.>> 
ou no principio da presidencia de Manoel da Costa Foi approvuda. 
Pinto, é facto publico em toda a província do Ma· J1llgnr1io·se objectos de deliberação e se man· 
ranhão. . darão imprimir os sc:;tuintes projectos·de resolução. 

rc A assembléa geral legislativa resolvo: . 
. PARECERES 

cc. A .commissí'io de gnerra viu o projecto de 
lei otl'erecido pelo Sr . . deputado Lino Coutít•ho, 
para a extincr;ão do comrnbsnríado JZeral dn exer· 
cito em . tempo de paz, ~stnbt·lec,,nrlo tambem o 
modo per que devem ser fornecidas as tropas ; 
e é de parecer qu~ . se imprima para entrar na 
ordem dos. trabalhos. . . 

cr Pac(>. ·da cacnara dns · deputados, G de Junho 
de 1830.- Vieil·a Souto.- Pinto Peixoto. '' · 

Foi app1·ovado. 
<< A commiss!io encarregada do exame dns pro· 

poRta~, resoluções e represnntações dos conselhos 
geraP..- dns províncias, viu a representacão da· 
quelle da província elo .Espírito S•mto d., 28 de 

· Janeiro desto anno; para qut'l se fnçn extensiva á 
mesma pn.vincia a c.lispr.siç:io do de.CI'I• to de.3 de 
Março de 18:?.7, que prohtbiu a exportllção da 
moeda da capital do imp~rio e que já fóra es
tenJic.J..t para n provmcia da Bahia; tJ isto, por 
que teni:lo sido a di trt exprrrtaÇ1i.o prr,judicial nn
quellas capitaes ·quo ruuh:in moeda, muito mais 
o deve ser na província do Espiritu Santo, que 
só tem numerario o .que das outras re.cebe em 
troca da sua industria. . . 

. . u Parece á. com missão . que a cit,lda 1·esoluç:io 
não é digna da co~:sídllração desta augusta . cn
maro, e que o decreto cuja extensão s" pretenc.Je, 
é impolitíco em these e que só alguma hypotltcso 
particular n poderia funJar, a q''"l a comm1ssão 
não póde descobrir na provincin a que se quer a 
sua ~xtensão. 

cr Paço da c<~mara dos dP.putados; 5 de Junho 
de 1830 ...... .A. X. de Oar.valho.- Sebastillo do Rego 
Ban·os.~ B. B. S. de Sou.:a: ,, 

Ficou a~iado por se pedir a palavra sobre a 
sua materca. 

rr A cr.mmissão cccle;;iustica viu o úquerimento 
da E'rei Francisco do Santíssimo Nome de .'Mnrin 
Macedo, conventual de Santo Antonio da pro· 
vincia da Bahia, em que pedesec· uomeado mr.;;tro 
de canto·chão do semtnnrio daquelle arcebispado, 
c bem que o vigario capitular daquelle arcebis
pado informando sobre tal pretcnçiio diga que 
aquella cadf'ira é necessaria para os que se des· 
tin:io no estado sucerdotal: comtudo, cr,lllo r.ico 
é da instrucç:io .do cauto·ch1io de que falln :r c .. n~ 
stituiç:io do . ímperio no tit. s .. , nrt. 170 §§ 2:!, 
2;; julga a commissiio que . niio pôde tc:r Jug:u· 
a creaçiio ·de seme.lh::wte ca.leira. · 

cc Paço un camara dosdPputado:;, fi de Junho 
de 1f'l30.-.rlntonio Mal'ia de Mow·a.-J. B• Leite 
Fer,·eil·a de Mello.- Antonio Joiio de Lessa. n 

Ficou a~íado por se pedir a palavra sobre a 
sua mnte1'1a. 
· A commissão de reducção de leis apresentou 
redigida a seguinte resolução, pa1·a ir á saocção 
imperial. . · · 

cr A assembléa ·geral legisl&tiva do .impedo re· 
solve .: . • · · 

cc Art. 1.• O governo flca nntorisaclo . para aug
ment.ar e npel'feiçoar a .officiua lithographica. 

« Art. 2.• Eutre os· mappas . topCigraphicos, cho.,. 
rograpbicos, geographico.- e hydrogrnphicos do 
imperio, que .:;e achão actualme..te. no ·arc!Jivo ào 
imperial c.:;rpo áe engenheiros e nos das secre· 
tarias de estado, e os que · furem d'ora eu1 diante 
maudados levant;u· pelo governo em ·· qul\lquer 
parte do tel'ritorio do imperic>, escolher·se·kão os 
melhores para serem immediatamente. lithogra-

TOMO 1 

''· Art. 1.• Além dos domin~:os e . dias, santos, . 
são unicamP.nte f~l'iados ·uo. íóc·o, nos tribunnAs 
e em . toda!! as nu\is repartições publicas, os dias 
d<:l festa •nacional e os trcs ultimas dias da semana 
canta. 

" ArL 2.•. Fíciio:revogadas todas as leis e ordens 
em r!ot,trarto. 

" Poço riu camara elos !!epnt.arlns, em 20 de 
Maio d·· 18:30.-0 deputndo · Ferrei1·a de Oast>·o . . ,, 

(( A II~Sembléa s•·l'al lr.gislatrva nsolve: . 
rr Artign uuico. A re~oluçiio i:le 11 de Sl!tem

bro dr• 182G . c .. mpreh~ndll os .recenseamentos ou 
çer~irJÕt•S dns arr-ecadações das hcrnnças d<>s depu· 
tados e auz!:n tes. 

" Poço da cnmnra dos dt:pntarlos, 28 do .Maio 
ele 18:30 • .;... O dcputudo J. B. L. ]j'el'l'CÍi'a lle 
lr/l:llo . ,, · . 

r< A nss•·mblrla geral . lcgil'Ji,tiva decretn: 
" Art. 1.• O~ pesos c metlíclns em todas as 

'prnviucias do irr.prH'ÍO ser:io igualat.los aos da 
córt~ e cidadA d•.• ll10 t!e Jnuüiro. 

<r Art, 2.•· O · govc·rno dará · todas as prov.idcn
ci•Js, ficando Rl!LOrísado a mrtnt.lar fuzür as des~ 
pPzns para is~ neée:;sal·ins.-Paulii~o de Albu· 
riuerriue , '' . . . · 

C. A uss,mbléa leflblativa decreta: 
<1 Artigq twí.co. Ftca abolida. a redizima. do 

pe~c1u.l•• em tod:1s ns provmcias do impcrio; onde 
por abuso se est:'1 cobrando uma cnntribuíção 
que foi imr.osta em beneficio de pessoas, e nüo 
do PStarlo, salva a melhoL' redacç1io. -Cm·neü-o 
da O·unha. » 

Tm11 ªo segu.ndn$ leituras as seguintes indi-
caçile~<: · · · 

1.~ Do Sr. Ern<!sto :-Snbre as vczc:> que é 
pennitLidq llt) t.leputado fallar ~obre qul!quer ma
tec·ia; o ·mais ''"'<!'(]as em declaração. ao regi· 
mento in't,rno da .camara. (Vici. ~P,Msão . de :!~ 
de Maín, aonde se acba ~rnnscripta).-Foi remet-
tid:J á mtí~a. · · 
· 2.a Do Sr. C11sti'O ~ Silva:-C.m:o arli~•)S ad
,litivos no r<Jgimento interno. (Virl. sr.s1aio de .24 
de i\lnio, t~ont.ltJ se <lcha transenpta.)--Foi remet· 
tida ~\. mesa. · 

:),a Do ::>r. T~ess,;- Parn a camara fazer chc
~nr o ~eu despra~··r a() tllrono n .. lns infrllcçilc:i 

,d., . lei praticadas p•·ln juiz ri·· fóc·n (J.1J>ort" Alegro. 
1Vitl. >CRS:i.o du 18 rl• l Ma1o, · :t~>nde . se acha 
trunscri~•tt\, j-Fni :\ COH•ntiss;io de cot.~<t J tuiçtio. 

Tl\·enlu - ~f:guu.l:l:o; _· lrdf.urn:--:, _·c · l_end•.t - Sido jUl· 
gnll .. s ubjectt•S t)tl d elibP.raç:i , , se· m ·.ndariio im· 
pl'lmir us ·:-eguínt .. s pr .. j•·ctos de resolução: 

Lo Do depm .. du R,.h~rucas: - Sobre a attribui.· 
· c;;iio dll cnnf~Jrir cartas de seguro. ( Vid. sessão 
de 2G de Maio, llQI)de se achn transcripto. ) 

2.o Do deputado Castro e· Silva:~Extinguindo 
o tribunal do ç0pselho supremo militar. (Vid. 
sessão de '17 de 1\:faio, aonde se acha . tran-
scripto.) . . 

3.• Do deputAdo H~nrique de Rezende:-Abo· 
lindo as capita.nias-móres. (Vid. sessão de 18 de 
Maio, aonde se acha tr~nscripto.) 

4.• Dn deputado Ferreira França:- Sobre a 
escravidão do Brazil; (Vid. se~siio de 18 de Maio 
aonde se llchn · trn,.:;cripto.) 

õ.• Do deputado Lino Coutinho :-Sobre ore· 
conhflcJmento dás . filhos natnraes· dos .cidadã11s 
hrazilPiros. (Vid. sessão de .18 de Maio aoude se 
llcb •• trun,ocripto.) 

6. o Do deputado Aureliano .:- Applicándo á$ 
call}IUIIS ll}Unicipaes as multas .pccuniarias que 

. 42 . 
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forem ímpo~tnsJ)OI' lei nm nbn~ns. <ln lib•ll'untle 
de impr·er;su. ( id. sussfir1 d!l 18 do Maio nnnde 
se acha l,rllnrict•ipto.) 

7 ,n Do deput11do Fe;·;·r:iru F1·nnça:-Sohro o 
rnngisterío das f!SCCJlus pnhlicns. (Vid. SfJ~rnio tle 
lH do ~!aio aonrln se acha ll'JillScl'lpt.o.) 

8. 0 Do deputado Luir. Cavnlcant;:-'l'rrlnsfn· 
rindo r1 sédn do governo r.ln Cr•ar{L para 11 villa 
do Amcrlly. (Vid. sr,ss:1o de 20 dtl Agostn de 
ltl2:J aondt: s•l nc!ut LrHru:ripto este proj•.'r:to.) 

O Sr. Ll:no Coutinbo:-l).;ço a V. Ex. 
l•njn. de lembmr á commissãn dtJ snud•3 pnblir:n 
dti '' sen pnrm:cr Htj]JrrJ o . projur:l.o do lei IJUIJ lJ. 
tenho ha tres nnnos, em qnr. tratava da .:arul•, do 
povo ! Nós tomos visto corno r.Htiio :H runs rlns 
dJades rlu B1·nzil, anntlo nii•; ha limpnr.n n.·nhurua, 
o quu 11111 fnz úizc.r quo o paiz do Brur.il ,; o 
paiz tnars sadio quo ha, \J'Jl'ttue :\. visr.a dtl im· 
mundicies <JIIO hn nns J'tHt:; ni1o ~r:í <:orno tnclo 
niio 1uorrr: de pt1ste; por con>w(JtwrH::a 1)11 hí 
touh<l o PI'PÍf'Ctu du lei !;n\}1'1) n ,çauclc rmblica 
em gt,t';tl, ~~.;bru cem·itel'Í'JS e :-;,bro r!XlJOstos, pnr· 
que ó precís•.' qun nós cuidemus JJIJ:l t·Xposv.s, 
clcsses Uc .... g, nçados q·uc a h i se Cntregrio á · tô·~; 
mas a co:IIHIÍ:>~:io de snudn publica Jra trcs ou 
quntro a11n<•!l nii<J tem p11dillo d:~r o sen par•Jcer; 
por isso rcqudro 11 V. Er.. qu11 houvc:;srJ .de. 
lembrar IÍ courmissiiodr: snnd<l pnblíc:a para intr;r· 
pôr o seu .. jn\zo s"bru o ntflll projecto, se sim 
ou não, aqnillo que dia quizor. 

RkQUEf:l~ri;:.;TO 

cc O deputado dinctor da rcdncçiin dos dinrios, 
a quem l'arcco nu:tnjoBo o plarw inclu~o aure· 
sentad<, peln prim••iJ·•• tacl.ygr·apho, se pndcr' ser 
inteiramente exr:cutudr., l';,!JU<·t· sr:r autori~ado 
pam o prattcllr pillo . tempo dt> un1 mcz, depois 
do qual codiu:wr{l, se cot:vier, com npprnvuç;1o 
da .canrarn inforu:adíl das vantagc:rs que lhe 
resulti1ren1. 

" Requ"r mai;; pnra a f,xpPdição uos díarios 
ser ::ntori:sa(],, a aju•tar n impr.;s~üo dCJllf:S ern 
qualqnl:!r typographía qu>• mais c .. nJJnoda e pron:pta· 
!lto'nt.: n iíZ•JJ', -Paço· da camara d.,:; deputados; 
:28 J,: l\i.fio de 1830.-.. <~iaia. " · · 

« A.d<ltcion(tmt?nto ao regimento dos tachy· 
gTaph":): 

11 Art. 1.o O primeiro t.lchygrar,ho fica respon· 
,,,,v c: I peLIH ·twLuH tncllygrapllicns decifradas, :>O· 
gnndu sua intelligeucin, ptu·a o que oscrcvcn'L 
diariam<:nt•: a :-~essiíu L:ten':l. 

11 Art. :2. 11 A direcção tJ,,., trnbalhos uc.s outros 
bcbygraph.-.s tica a cargtJ . do primdro, empre
go.nüu·os <lti motlo que c:>CI'o\'a catla um delles 
umn llor<~ <liarintiiCntc. 

cc Art.. ;3. o Um dos tachygmphosortlinnrios scrt'1 
rwmeado snh;;tituto ch• pr:m.;iro, qu" ter{t d1reito 
n mua gratillcati:'tO arhllrada peln camara, mos
tmndo-se d1gno !lelln pelo seu bl)m serviço. 

11 Art. ,1. o Em consequerrcia ue o.ccrescer o tra
balho do primeiro tachygrapiJo em ponto '"'rande 
comparativamente no nnterror, a que •lStavn Jigndo 
pelo regimento, fixnr·-se-ha o seu ordcmado em 
1:200~ além da gnltiiic:~çito c.ue percebe como 
errcarrligatlo da aula de tachygraphin, pag!lvel 
da mesma iórrua que o dos ú1Ticwe~ da sccre~al'ia 
desta 'camara. 

<< Art. 5.o O actual to.chygrapho Sltpplente pas· 
sará a vrdinario, :ficando abolido o lugar de 
tachygmpbo Sttpplente, nomeando-se em seu lugar 
1.1m praticante com a grntifict~ção de 2·10#, ficando 
subo;dinndo ao primeiro, para o empregnr como 
conv1et'. 

'' Art. G.Q O primei~·o tnchy!jrapho inform:mí 
mensn!mr.11te por escl'!pt•• ao d1rectot·, do estado 
de. ad111U ta meu tu c nctividnde dos tacbygraphos, 
CUJa mrormnção poden'1. transcrevcr·se no Dia1·io 
dç' Camm·a.~Manoel. José Perei1·a da Silva. » 

O ~ll .. Co~.u~Etno D"- Co:>;trA. :-De;;eja-va so.ber se 

t:sles trnbnlbos são por r:nsnio o~ so já so prin
cipilio n fazer estas despezas. 

O Sn. Mo~.IA :-Necessariamente h a do·. ser com 
de:ipezn, porquo rdnguem 811 sujoita a maior tra
balho se perceber mais alguma cousu. 

O Sr. J)'<•1'rclra t~c :M:o 11 o : - Peço o 
nJi•1mcnto até so mandar imprimir o plano e 
clistl'ihuir pelo.i Srs .. deputados, para ,,ntfio entrar 
orn discus:iiiO; parece-me objecto de alguma con
flídernçtio a nec~ssidade dos diarios da C<Llnnra, 
pm•que todos· a reconhecem, mas ellcs não appn
recem ; 6 verdade que se otrerece uma nova fórma 
parn n redncr;üll, estou bem polrsuarlitlo quo todos 
fl:iSI!S artigos sejào bons, porérn não posso inter
fJÕL' o tnc)ll juizo a respeito ·dclles, ao menos cá 
peln minha park, por isso requeiro qne fiqno 
adiado para se ímprimrr o distribuir pelo:;~ Srs. de· 
pntados para r.nt:io prestnr. o meu voto com 
mais <:unhcc1mento de cnu~a. 

o Sr. Lí:nr> Cnutinho:- Queria levan
tar-rnu.jnstruneutfl para peuit• o adiamento, porque 
estr: prr>j•·cto niio r\ vi~ível por ora . a nenhum 
dos Sr~ .. rlt!pntnrlos. Di'rn·lis, qunndo é que se 
distribuem os diarios desta cnmnra? Dois annos 
depois dn sessão, a?;orn creio que se acabár;i.o de 
distribuir o re~tc> elos tlinl'ios da vinte oito .. Dei· 
X•)rn••·uos d•J gastar tanto dinheiro, os povos n:io 
tmiu intore~se nllnbnm o. nós mesrnos não tira
mos lucro; procura·se um <liario do nnno passado 
e não . upparece,. e agora. npresenta·se um plano 
que ainda . mais pesa sobre a nação sem nós 
termos tirado utilidade. 

Ni nguem póde dt!Yid~r çfa utilidade dos tacby. 
j:(rnphos, elle:; são o org:io pat·a se espalharem 
as doutriua's do corpo lP.gislativo, mas se elles 
niio Í;Jzeril isso, se nrlo temos tirado frucro, 
c.-.mo a nacão ha . de estar gf1~tando ainda mais 
dinheiro 'l Todas as· vezes que os diarios não 
~•pparec;ão com o. demora de oito· dias depois 
das falias cmittidas nesta c11sa os diarios não 
nos ~P.rvem d•J nada. 

O negocio é muito fiel'í•>, trata-se de dar di
nheiro, dov'lmu:<~ primeiro reilectir. Portanto 
appn.vo o adiamento. 

O Sr. J:Xolla:nd•l. co.v~ncant.l :-Peço á 
C!lmara que tome em r;onsidernçtiCi O tAmpo que 
gastámos snbrú esta mtitoria, o prejuízo que 
temos ·de dinheiro, querendo-se econo:nisar. 

A .camara encarl'egou deste negocio ao honrado 
deputado que muitos elogios merece pelos seus 
trabalhos n:io ·só nesta repartição como na secre
taria e nas commissõds de que tem sido membro, 
o cu já em . un1 dia qniz propór um agradeci~ 
n11:nt" da camara pelos trabalhos que este hon
rado deputa•lo tem prestado gratuita.ménte. Ora, 
uma vez que elle · se acha eoc:1rregado desta 
repa~:tiçiio, propõe os meios do seu melhoramento, 
a ca•uara ja o autorisou e não ha de desperdiçar 
o,; dinheil'oS da nação; deixemo-nos de mais 
censun1 e de ndiament.os que é g:~star tempo inu
tilmente. 

o Sr. Lino Coutinhc>: -E11 creio que 
ninguem entrou em duvida sobre o merecimento 
do illustre deputado que e~tã. feito di!·ector dos 
tachy~raphos. Ma:-~ pergunto, para que vem a 
propost:l ã cnmara'l E' para ser approvada, logo, 
é· necc:;sario que nós rtflictamos sobre ella, nem 
isto .póde servir de offensa. no illustre deputado, 
uma vez que elle Bujeita· a proposta á decisão 
da camara, havemos primeiro examinar esse 
negocio. 

O que eu sei é que. o !lnno passado houverão 
propostns tle melhoria ile tachygrapllos, afian
çou-se que dP.utm dil tr~s dias se apresentariào 
as notas, c o . que t.Jmos nós visto? Ainda não 
apparecêriio os diarios dO anno passado, e este 
anno ainda não appareceu o primeiro diario.desta 
sessão. 
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SESSÃO EM 1) DE .JUNHO D.E 18!JO 
O Sn. PRESIDE!i'TE. poz {t votncíi0 e foi appro· 

vado o adi:lmonto para se imprimir o addic:ionn· 
mento ao regimento dos tachygraphos. 

PARIWER 

cc Os infelizes presos a bordo da rd10 Prindpa 
Real, que surve de prosiganga, qurJixárii .. ·sn a 
esta augusta camnra em Julho d·• annu paAsallo, 
elo máo tratamento que tinlu'to relativo no xus
tento, ao traba11Jt•, no casLig··· e á irnmuudicie. 
Pedio·so infonnação no gr.verno o cstt: Jogo a 
mandou, cerf.iticando que terminantes ordens se 
derão para que o tratamento dos mesmos r ... sse 
o melhor possível em relat;ão ás suas circurn· 
stnncias. 

cc Os ·documentos qutl acompanl1úrão o officio 
do ministro, apeznr dfl algnma couaa suspeitos á 
commi:;s;io, por serem de pessoas ou complicas 
ou interessadas em occultar. IJS vexames qutJ pur 
acaso fazi:io áquelles desgraçados, provão com
tudo que o alimento era múo, a immundi1:le 
grande e que era u~ual o castigo de 50 açoites· 
com chibatas . clr. caw.n·:io, r.iio obstante serém 
os presus de difi'errmte ordem e conc.liçilo. 

cc A commi:;srio de constituição á vista elo~ 10 
d1.1 art. 179 da mesma não sabe como o governo 
consentrJ ainda que homens livret~ sejão a•;oitados 
c; de nwneit·a tüu b:.ruara corno e n c!Jibatadari. 
A sorte de centenares . de de:;gruçudos condem· 
nados a tiio Juro trabai!Jo, qu"l ó do. dique, 
e em urn clima e lugar . abrasador, merece· par· 
ticulat· consideração dos representantes da nação, 
para deixat· de procurar sabcr·se o esta-lo de~tes 
misem.veis. A. com missão portanto é de parc,c~r: 

cc .Qu.e se pe.;a ao governo. informação sobre o 
estado de::;tes presos relativamente ao vestuario, 
sustento, limpeza e hnras empregadas diarin· 
mente no serviço. e & natureza de castigo com 
el!es observ.ado e quem o rr-gula. 

cc Bom assim que se reccm1monde que est~ 
informação seja dada· por pessoa de cr•nfiança do 
governo, que pessoalment~ examine s .. br., t(Hlos 
estes objHctos,. não sendo .poréu1 n.-tJhum dos em· 
pregados ou que por qualquet· fórma tenh:io· in· 
teresse . em occultar a verdade; declaraudu-se-lhe 
desde já qne houve infracçiio da constituiç<iO 
arts. 17, O•, S'$ 19, . 9.1, cujos violadora» devem 
ser puuidos. . . 

cc Paço da camara dos deputados, 2 de Junho 
de 1830.-E,·nesto Fel·rei,·a F1·ança.-:-JJ. Antoni() 
Feij6.-J. M. de Alenca,o. n 

O Sr. Custodto Dta.s :-Eu jltl~o que a 
camara municipal desta córte já nomeou uma 
junta mP-dica para examinar as prisões; St:ria 
bom gue llle pedíssemos informac;ões !<ol!ro este 
118g'OCIO, 

Uom efi'eito em taes prisões não só se ataca 
a constituição, mas ataca-se mesmo a humaui-
da'de. · 

O MEsMo Sa. CusToDxo DIAs mandou á mesa o 
seguinte requel'imento : 

<< Requeiro que se peça ao govemo informações 
do resultado dllS trabalhos. da commissão rela
tivos ás prisões, que lhe foriio romettidos pela 
camara municipal desta cidade.-0 deputado Ous
todio Dias. 11 

o Sr. Llno C ou tlnb.o :-Esses desgraça
dos talvez esteJão hnje em melhores circumsta.n
cias, visto que pertencem á repartiçiio de um 
ministro. um pouco mais exacto e rig.)roso em 
suas obl'igações; talvez que alguns desse::; despotas 
subalternos que tenhiio. nflligido esses infeliz,~s, 
hoje estejão elles mais affiictog; não obstante, 
approvo esta .idéa de melhoramento porq1.1a julgo 
que esses desgraçados soffrem ainda muito â vista 
de ·suas idades e circumstnncias. 

A. commissõ.o · fez um horroroso qlladro do 
soffrimento desses homens, mas tudo isto proceda 

de nilo sr. mandnrem para semolhantes reparti· 
c;1'i•Hl os homeua rn11is hum·mos, que saibão bem 
prezar a natureza humana. 

A co1nmissiío tnmbem rpJet· qu"l o governo 
m:mdfJ iufot·roar·.sc: por pisssna qrtrr níio seja inte
rcs~ada nr·:>SI'S nbnsos, '' qrto e11 não acho justo, 
o. para dm· a rnr.:io passa rui a citar um facto 
qu•• m1: lw!'rni'ÍrJou, p;·uticado por um wagi;;tmdo: 
manrlou ~u 11"' mug.strado info;·rmll' :;e a pristio 
uo cidadi'io Hat·t~tn t'l':t c:nm l:fi,ito tãn horror'u>ra 
como o pr1:so dizia n•l s•·u t'u•.JIICl'in•nnt•J, e iJile 
diflso este mngisl.ntdn '? Quo o lugut· ondi! se 
n<;hava o pr.,so er11 eHpaço;,, e onr nbuodantl:· 
mente m·e,iado, liiiiHL dnas ~i·unlle j.liH~llas; final· 
monto o rniuistro pr:ssad" (honra lho ~eja dada 
pot· esse . act•J .Ui; phi!anLropia) n···mrJflll ·,Jrna 
cornmissiio d•: div••l'""s professare;;, u r:u tive: a 
honm de sr:r c:onvicJ,ldO, e 'J r1ue .í qur, .nós 
virnos '? A c:ova tnais imru un!la, ond" ~ó pndedrio 
estar guul'dudas fóras; 11 abubadn. era humida e 
no tempo do invc•rn" uadava ern agna a (>rÍtii10, 
u qune:> erí'io. :1s du1lS junellu~ de •ill<l esse ma
gistrado mio t11vc vr.rgonlta drJ menLir. .. ~ face 
Jo mundo in;.eira? Dous buraco~; pr.:ticv.dos no 
cimo <In porta, e cis·aqul ~~s c!uas gt·andcs 
janellns. 

Portanto o que o governo ha tle f1lZer ó nornear 
um" cc:rumi:;:;•\•• de cinco m••dicos o dous cirur· 
giÕf!S J,) ·t~xcr~ito pafa ·cx~tltlÍU:U: f.~ssa . prinÜtl, O 
faun· CI)OJ que .~SSrJs lturiJtHI,; :•c: rnuclfJm para urnll 
rndhor pri~iio. ::l•J ó vordadr. que a wunicipali· 
dada c.in côrtu Ü!lll di~Sempenh:"tdo estes dev~ros 
sagrados, StJU do par~:t:er que. S9 lbfl manJem 
pedir inforrnac;Õt!S a!im de darmos pr·oviúencias 
sobre ~:-da,; as outm,.; prisões . em ·quo jazem 
Yictimas, nli•) .In justit;a, mas d>l pr•.1P•ltencia ·e d;~ 
do:;potismo; atli rn•J c .. nRt•l q1.1u ua prcsi~auga está 
jnZf-ludo urua de~J..!rat; tda. vicLirna. condemnnd:L a 
trab,,liJos perpetu••:•, o a,sim como . esta haverá 
out.r .• s muii .. •S victimas dtl prepotcncia de nossos 
magistrad11s, 

O Sr. :E·!ollan<l~ Cavvlcanti : -Na 
verdade. não é só 1'. pri;;iio •la prcsip;angn que nos 
cotnpuugr:, são t•1das geralmente. 1\:Ias p"rgunto: 
para que qncrt:mos nó::; c:ntrar em um processo 
winucio..:o .clo:;s;l prisii.o da. prrlSiganga, quando 
deV<:mos d•\1' urnu pt·ovidencia gerai e applicar 
(•S nossos edforço,; c:.,rn muito 111ais methodo ? 
Eu ent.:ndu que o melhor é recommendar-se 
este negocio á attcnção d•1 go\·erno sem entrar
mos em detnlhes, B o mr:io que nós temos de 
melhorar a surte dos presns em todo o im· 
pE:ric. é decretar fundos suffi.eientea ; na minha 
tabelln qtw off,~reci,!ixei na r'êparlição da justiça 
uma quantia d•l 70:000$ pa1·a o melhoramento 
cl.•s prisões, e imruedintamente que a. camara 
tume essa meuida !aremo:; algum bem. 

Ddx.:mo·uos de entrar em correspondencias com 
a .: .• mnt·a municipal, não d••sc;nmos da nossa di
gnidade, devemo·nos communicur com o governo 
que devd coadjuvar-nos, do contrario tambem 
amanhã estlll'C:UloS em correspondencin com os 
almotacés. O meu \'ot" é qud se recommende 
simple,;meute este negocio ao governo. 

O Sr. Carneiro da. Cunhr•: - Não 
conc(lrd<~ com o que· acabou de dizer o illustre 
deputado ; esperarmos por um:l· medida geral 
quando esse~ desgr.lçndcs reclamão uma medida 
prompta, n:io posso convir. 

St· .. presidenLe, o governo do Brazil. tem sido 
engenhoso nn pratica de punir réos de estado á 
maneira desse tymnno l'Omano que excogitava 
os meios de mais affii)!ir as suas victimas, e eu 
tlomo victima que trlnho sotfrido, p11sso dizer 
claramente quaes são os meios que têm usado 
esses homens que fazem horror á . humanidade, 
e esse commandante da presiganga ,foi o mes
mo que em 1817, conduzindo os. réos de es~ 
tado os levou com nnginhos por bastante tempo, 
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SESS . .\.0 EJ11 5 DE JUNHO DE HWO 
embora ellc~· reclamas;~am, foi sur1lo ás snns 
vo?.es. 

Ora, pois e,;sa prisiio 11m quo vi\•om csl'}rrelotos 
o ni1o hrnurJn~, póue deixar tlc runr111:er a nttcn· 1 
crio desta camurn 1 Pó lt:·S•l tltJixar· de rcclnwar 
a rJrn•ln11çn desses homens pnrn ontr(l lugar '? 
EsRC:-ó prc~os vctn·SG at1í obrigados a . 1li):er •l:te 
:;:lo bem trnllrdos, tal :,6 o l'&ceiü quo têm de~se 
conmn1rrdantrJ; .mas 'nó:> Lodos sabemos n arbitra· 
l'ÍI)tladú o Lyrnnnin; P••l' i~so curnpr·e r·c,c•Hnnrr.ndar 
no ·goVt'l':ro n . rrralj ·•n(:·a tless~s pt'CS•l,; par· a uma 
pris•io onrln niro suiTrrio tnnUI~ pi'Í vaçÕ•JR, P·•r'luo 
alli se nc:hiio :;em ucnlnlllr••l:nrHrnullica•;ãn, n pn· 
dt~cl'ndo a,; lltlli.,rN; noctJSSidn.t.,;;, alguns por 
arbítrio de lll"g'istrndo·s, qu" :;6 llor Ulllll t r·S lt:· 
munh11o de vlsw · •:onll,?mnan'io a pris:lo perpdua, 
pena mt•~s rigol'OSll do que a de rnorl1:1. 

o SX". r,Xolla.n<la · CI.LVtl.l.canti: - N:in 
se u·ata dn julgnnwnto tlns presos qu., se nch:io 
uessa prisã", tratn·se do J,lcal em que se achão; 
e lembremo· nos que Ira p·•uco.s dias o ministro 
da marinha cxpóz os . meivs para melhorar a sorte 
dP.st~s inft!lize.;, por ccnsequencia· para que in· 
sistir rjuando C) ~;ovcrn•; . apresenta um .tal com· 
portamento ? Quanto an jnlgamento desses pr•:sos, 
se a' camara . m~: perlllittí•· e displlnsar · algum 
tempo para tratar deste nP.gocio, talvez eu apre· 
seHte o:> meios. 

O Sn. -CAn~mRil nt.. Cu:s1u (intel'l"Ornpel' o il· 
Zust1·e o1•ado1·) :-Todos os meios que. o honrndo 
.deputado puucr lembrar a beneficio dtJSsas v1cti· 
mas, acho que a camara n:~o perúe tempo quando 
se atacão abu;,os do poder, · 

O Sn. HoLLA::SDA (contim.tando) :-To<lavia na 
questão a.:tunl ú ·que t(;mos . a fazer é ap~nas . re· 
commcndar ao governo t: uada mais. 

o Sr. Fcrt•cira da Vciga:-E' urrin ver~ 
dadc quCl todas O.$ prizõe>~ sãu nní,;, :~pezar dis$o 
ilenhuma é cornpnravel á da preziganga, poi:~ que 
se diZ•lm · consas tã,, lwrrorosns della, e basta . 
lembrar-nos qnc é um navi11 velhn e podr", accu
mulando muitos presos no pequeno .;spaço . q11e 
tem, por isso eu a..:redíto· todos os males que os 
presos allí soffrem. 
· Cunsta-me que estando nomeaua uma commissão 
medíca pda canrara 111nnicípal para o e;çome das 
;Prisões, ainda niio recebera do ::;overrro todos ,,s 
pcderes necessarios pma entrar nas prisões, o que 
assim parec,.., vtsto que a commissão estando no
mea<la ha dou~ mezes ainda não ap1·esentou re· 
sultnúo algum. . . 

Sou de parecer ' que se approve a emendn .<lo 
Sr. Custodro Dias, o que trntemoa tlesdll jà de 
dnr algum allivio a estes desgrat;ados, embora 
depoís tratemvs das prisõ.• s em g•Jral. 

o Sr. :Erne,;to :-0 primeiro trabalho da 
assemblén 6 Í11zer o que cstiv.;r ao sen alcance 
para a reforma . das . prisões, e dt'cretar um co· 
digo. 

Crein quCl o par·ecer dn commíssiio abrange as 
inteuções dos il!nstres deputados, nós .não podljmos 
ter muio1· coadjuvaçii•J do que aqu.,lla qu~:~ .nos 
póde prestar o govet·no com us suas infornraçõ,s. 
'rarnbem so11 de opinião que Stl p~çüo in!urmaçõ~s 
à camara municip11l a este l'espeitu. 

Ora, n commi;;são funduu 'bem o seu purecer; 
e eu até req uoreri•L ú Colmtna qun nomenss~ uma · 
commís:;iio para regular um cudrgo do . prillões · 
som o que nilo se tirará .todo o proveito do nosso 
codigo pe:tal, e .seremos .obrigados a u;ar d" penas 
que . fazem muis mal do qne bem. 

o Sr. Llno. contlnho :-0 íllustre depu~ 
t(l.do não quer que nós t~:nha.mos communic·il.l;ii.o 
com a camurr1 Ulunicip'll e deu a razão ; mns 
quando nós tratamos rle fazer bern ú lrumanidade 
niio. nos ·fica ... desarrcrso, por consequencia aqui 
não ha aristocracia de tribunaes, podeu1os n.os 
communicat· com qualquer· tribunal. 

Disse o Sr. depnlo<lo que <lcvemoR tratnr tle 
twr plano geral quo br. ndl\lílj tudus ns prisões 
do irnpr•t•io, tnll!! que lon:;:o tClllfJ•I n:1o tem de 
i,sptJrar csSt!S doss::•·:u;nilos quo hoj•J podem J'ernedio 
a ll<JU~ ·males '7 l-'ú•le .o illu~tro dcputn.Jo duvidar 
quo liSta pl'ÍS!lO St•ja a P'lÍOf de tudas, pelo setl 
local c pela f.l!ta de tndM as comnrunicações 'l 
Segur·am,mtn quo nüo. J.:.ombr·ou-se o ill11~tro de· 
putarJ,J de fixat· n quantia de 7i.i:OOO,~ paro. o me
lhoramtmto Ja . cndéll ; mns que dildwit·o é este 
p·11·a urna tal oLru? Ett não votllrilÍ pur cinco róis 
pnra melhorar CHSa cadri11 da córte; . é preciso 
nl'l'azal·IL e luvantnr uma cadeia, segnnJo a phi· 
burtropia do '"l•!UIO, embora S•l ap .. ntem <lit1icul~ 
dados. Eutr.ltant" qutl o uosso dinheiro se esgota, 
jú [•,000 pt1Sns dados pela polida para. se nos 
•·nxo,valhar·, já 700 lbs. sts. para o padre Amaro 

nns IIISllltar. 
Empr~:gados <lesn•1C•)s;;aríos, e quatrocentos e 

tnntos guardas d1• alfand•:ga, · que é úm exercito ! 
Emissarios, embarxadúrt:S ~:xtraordinarios, tudo 
vai assim, e para se fazer uma cadca nova não 
ha dinheiro, eu quereria q~o asses que as,-im 
despe11dem os dinheiros da naç1io, estivessem • 
doutro de~sns prisõ~:s h~•·rorosas para . dizerem se 
('ra bom. (Risadas.) 

o Sx• • .A.tcn.ca" :-Pedi a palavra para con
formar· me com a opiniã'l de que o estado desses 
presus nad<l tem com o e;:;tado dos outros presos 
das outra:~ cad~as . ou prisões, porque na prezi
ganga os pr~sos vãotrabalhnr, mio têm um ins
tante de seu, pCiróm nas outras prisões vivem 
ao meno~ ~>ern estes inc .. mmodos, eis a razão 
porque a commissão julf(OU qu•) · a camara deve 
tomar t.Hna delibt!raçãfJ p.ts.ítiva, independente d.e 
qualquer medida geral 'JUe se deva tomar. 

Quanto {I c•ncnd" que exige se peção ínfor
maçõçs á co.mara mu!Ticipal c<>uvonbo nella , . 
llHlS os prt!I>OS de que .se qucixiin é·. ralta de 
comer, v~:stuario e máo trattllll•·nto, etc.; por 
cons .. quencia a informnção que :;c póde obter da 
municipalidade é sobre os inconunodo~ da prisão. 

O parec(lr deve PIISsar . tal qunl . está, deduzida 
a emenda do Sr. Custo di o Dias. 

O SX". Xavier do Curvulbo :..;.E' urgen
tissimo que e:;ta camara tome em c,msideração 
este . negocio, e quando não huuvesse outro mo· 

· tivo, bastava unicallll!nte sab •. ·r quem é o com
manda .. te desses mb~<raveis é ·uma férn, .eu mesmo 
experimenttJi a sua feroci•la .Jo, · e estou comple· 
tameute instruido dtJ seus mai'tyl'ios, portnuto 
devemo-nos apressar em aar todus as providen· 
cias. . 

Approvo o pnrecer da com missão, e inda · mesmo 
o requeriureuto. · 

o SX" • . Cll1lnon :-Levo.nto·me pa.t·a dizer _· 
quA o governo tem já ndoptauo medidn, e medidas 
muito proficuas n respeito da prezigan::;a, tUdO 
quanto se tem dito o governo recouhace, mas o 
remedio unico ó m•111dlll' vender·· se. aqudla nl\o 
vulba, estabdecondo uma pri:;nio co11V~niente em 
ttlrra, segun<lo mesn\0 as vi:;tas <.lo ministro \)~ 
1111\l'inha. Aquella pt•isiio alóm de iníqua ó n.11ti· 
economica. faltr' de commu.ricaçü~s, . falt~ de 
r.gua, omllm tem tudo múo, porém o governo 
estt\ jâ uitip .. sto a dar provtduucias a esta reS· · 
pai to, e a J'ecommend~•çiio . qua se quer foze1' será 
talvez OciuSII, . 

Quanto á commissiio medica nomeada pela 
cama1·a DlUnicipal, o que ' pooso Jizer é, que alei 
tem :.ido exr.cutuuil, que se deu ordem para se 
abrirem as prisõ s militares e ecclesiasticas, se 
houve alguma difficuldade da parte do1:1 prisões 
ecclesia:;ticas . não sei, mlls creio que nenhuma; 
portanto essa commissão póde já ter começado . 
seus trabr1lhus. · 

Veio á mes~ a seguinte emenda: 
'' Peçiio.se ao governo ' informações do cumpri

mento que as cumarns têiJl dado aos arts. 56 
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o il'l ria . llli do to do Outubro . do 1B28, o no 
recornmerlflo e!lpecialnwnt" •1 llllillinm'n"nt•• rlus 
quo Rn !lt:hilo'o nol prusigo.ngn.-0 ullp1llt\uo E'u.tGlinfl 
de AllJuqtGCl'que. 11 

Foi üp•iiu.Ju. 
O Sr·. Fci.Jó :_...Sr. prosirlonto, croio q·ur. 

o parecer d11 conrrnisslio n1io RO importou 1:orn 
o estado rnnterial da prisli.o, pllis . tfJdOs salier11os 
r• e~tno:lo dr.lla, o que :1 cornmillsiío teve em vista 
foi da trator . d•1 vestuorio e 1mB lento, isto <1 
governo póde remP.diar·, nem a comnds,;'ir, disstl 
911a .o governo tinha i_nto:ress~ ''"' uppriurir estes 
lllfQ!rzo;, ento·danto SiLO ca,'!tlga.:lus: e com quol 
autoriúade se Já pancada~ .0111 homens qun ai'!t(IO 
senlo.'!llcilldOS? A COHllllÍSSi'iO úisse l]llll Ó VÍIIlcUi;iO 
da constituição, pois i'Jllll nín~uem est{L autorí:iaolo 
para castigar a cidadãos liv1·es com pa11cadn~. 
Eis o quo a comrni:~são drs,;e, não so imptll'toou 
com n prist"io porqu,1 isto pertanco á cnrunra 
municipal, e esta é obrigada pot· lei,· nt1o só 
examinar porém melhorar o est1t•lo. . · 
E~tando sullicienternen te discrttirlo o par·eco)l' da . 

commis:~ão foi po . .;to· á votaçiio, e foi npprovad"; 
assim como as duas indicações. 

Lou.se urn parecer da corrimi,;siio de constituiçfin 
sobre o hespaiohol Raphal:l Ferrran.:lcs, que ficou 
adiado ·na ses~ão de ~ií •I e Mõ&io. 

O Sr. M•~ciol :...- Dtz . o par~Ce\" da com· 
m!ssãu que houve· infr·acçrio da cunstituiçiio .• l'l'o 
Rio Grande tio Sul havia uma ·eSo(tt.n.JI'inhn pa,.a 
a .dcfe<.a da província. · Niio me · consta que até 
agora sé recrutasse para a unirinha, qunndo ~:ra 
preciso, se não mandand•>·:>e agarrar a ustes ho· 
mens, .não ha lei. alguma par<\ o rec.t·utamento tia 
marinha, logo, parece-me ·que mio é atucadr1 <L 
constituição uo imp~rio ·; . · 

O puri::cP.r da com missão diz que elle é 'he;;
panhol, isto é ndmhtir que totlos que falHio 
ho:;panhol são be:~panhóes, elle era ·filho da 
Cisplatina e estavamo:; uinda com guet'N com 
aquella província, e ai11da nàr> estava · uesli
gada ··de direito, portanto cumpria ncnso a. qt~nl
quer autoridade da província do Rio Grnride 
declurar que 0:1 cispl.Ltinos nii.o erào citladão" 
brazileir•lS ·? Logn, o císpl:ttino devi. a .concoH'rer 
para defezn do Rio GrandoJ com11 outro qual
quet• cidadão brtlzildro, :este bome111 é um mí· 
seravP.l, e é cutra.ieiro de pés no chiio ; eHE>. 
me dirigio ·um ro1querir11ento e o mandei soltar 
(se bem me·lembra) não pódol líaver iufrncr;1io 
de constituição, porque c.,nrormll a constituif;E1o 
do imperio toolo o cidadão brmdleiro é obrigado · 
a defender sua patria, e sendo elle cisplatino 
estava obrigado a tlefenr.lel-n por mar ·ou p .. r t~rra. 
E11 soltei-o, não por IJUO j1tlgassc quo elle estava 
iohibido de servir, porl:m como êl'll pnra ir ~:m 
uma pequena embarcur;aio e do pouca tripoluo;ão, 
e era para levar algumas . r:ou~ns á . <!S~cJUU· 
drinha que esta\·a na La,;óa 1\I .. rirn pcr·to do; 
inimigos, ni'io quiz fiar-rue d<Jllo pot·qu" vi qu~ 
elle podia . comprornettl'.r a . glof'i,.l tlo impurio, 
concorrendo para a sna entrega ou pm•oill pot' 
mr:io de alguma communicuçt\o .c0111 o in11uí~"• 
quando fundía·se p.,rto deJI~ ou dentro dos urt·oios. 
l'or ISSO, Sr. presid~lltt!, upponhll·tUO 110 part>CIJI' 
da commissiio, . porque não h11 tnl infrncr;;\,, da 
constituiçiio, pois este homem é cntl'llltliru e pur 
isso proprio para o st>rviço · de mnr. 

Sr. preNidente, o requerianHnto n1io é deAte ho· 
mern, coitado, . tem outra orrgem mais. fo;rttl. 
Sr •. presidente, são os ini,nigos •1ue rue procur(IU 
a minht\ fiscnlisaÇuo sobre objectos de fazenJa 
nacional, assim como este ft!qnerimeuto qutl hoje 
foi · a'presenta.io,. que é de · um celebrrl b .. m.,m 
quo em alrooxarife- na p1·ovincia do Rio Grande, 
e que achE!i alcançadl) em. cinco contos dtl réis. 
Elite ahuoxllrife . . t!ra ti <.lo e havido pnr um ladnio 
p11bl1co; t11le antr .. u pura n alm•JXUJ'IÍ"' senr nuun, 

.·e hoje é senhor de um ~:rande ed1ticio. · E' este 

l~srn.<:m quo so mosf.ra ami~o dn cn_nsa puhlir:a, 
s.""'loJ oJ!•• urn 1:1-il'>w da f,..z,.-n,J.a n>ll:lforwl. '1 Dahi, 
~'·· pres\dt~1d~ t ·, {: ')U 10 fJ)u.sc·,nn ~~:;ta-\ i~•trifpl~ ... o 
J•I'••SJo).,,.tu do :r.. .. , Gl'•lldr! COIIIIIIf!Ltni'Ía o:r·r~s . , 
JI"''•JLloJ .\. h.,H, ., u,, Jl"ro\ rn o seu mal ó qut: olle 
sunrprtl t•JVIJ llltliío r.:uiduth• nn fnz.m •.lu pubiicn. 

O Sr·. T~tn." Oout:!nho: .... O illustre dop11· 
t~d,, q ur: pt'o:<:r:dou pr·ocuro1~ •ln~fuZ•lr u uccusao;i'io 
qu~ a,_.pnrr:c~u n"RtfJ l'üqrtemnento, c nva.oÇ(Hl quo 
u n.nSif(llad(l nellu et·a 1101 iudro'i.o. A•JUi · to:1uos 
ver_dio:nrl. l o rif,\o- QLGem se 1/ica, alhos come.-
0 tllu~tr'H deputa•lo 1!á a~sirn a "utr.:udtH' qu!l contra 
olle s" r.lirig.: u accusao;:ioJ, ::i··.ia ou 111.io esse homem 
H!n ladl'fio ddxaríL a Vllrol~t.IP. dr1 S>'l' VHrdado}, 
~o pur fJUIU:llc 11 apr·o!So:ut" '? Quando fór chamndo 
a juizo, fi•!I'Ú pu oi do se o cnuven.,:~rern de s•ms 
crin~o·s ; por ••ra •Ó cr:mprol ex.aroinm· a ,ua qu~ixn. 
Di~•o o mesmo ::it'. deputnoln •.JUil no facto >lpon· 

tudo u;ioo lravÍil onfra•:~:ar, ú•J consLttuio;ão nem de 
lni, poi:; qne nenhu111"a h' que rnut·que o recruta
fllf!nto mnritirno, e a astúdu com quo c.<se homem 
fôm pr,•ao et· ·, · loouvnv~:l, pnr isso 'I' ~ " redundt~va 
''"' prov~ito J,, S••rl."i<;o . Puis, ~•:rdloi'•JS, nãu é 
infri11g-io· a_ con~timiç•io at••crll' o tÍHylo t!e um 
crdudiio, rrrr·ancul·o do sein r.l~ sua'fanlilia qUil ficará 
tulv"'z ~xpu,ta íLrniseri •• ? Qutl pr .. vcí~o .t~rá dahi 
O S<'rvio;o . publico? 0 · O:JUe ·toruos VÍ:ltO é nin"'UoiU 
fiar-se d.~poi~ 11111 . p!'oJaws·:<as para asseutar po·aça 
corno voluntado. E é a islv crttu se cbama astucia 
louvavel? 

Mas <lisso .so>, havia neco~f!idad,, urgente de 
marinbo;iros. Go)mo, senhot'HS? Pois nu Rio Grande 
h~tvia · esquadras á vista do iuiroigo que ,;xigis~o 
soccarros a P"nto d>J atacar-su de uoite o . asvlo 
do crch•.hio ·? i\!1ts ell<l fo~i solto. Pr.iot· urn pouco. 
Sa ruio havia . es~a u1·gnnte nr:cdssjdad•l, cumo o 
pr·ova ·1\ soltura do ._,u.,ixnso, pam •.Jue toi - ~lle 
pres<1 p .. r uma manrlim•tue faz art·epi>lr O:'l ··amigos 
tl• ld? Pot· fJU•• 111i.o fui respnnsabílist~tlo qtv!m 
prenJ.,ra. para marujo a nm Jt,.mcm . estabelecido, 
c.om família o qutJ devem por isso esttu• a abrigo 
do St:mdhuute mjnsti•.:a? · · . . . 

Eu couciuo de todo o exp•Jsto que cl•)vemos tomat• 
em cousider;rção semulhuute reql!o::rirnerrto. 

o Sr. 'M:acloL:~ Diss·~ o ::)r. deputado que 
me pl'uCo!tlt:U fJited[e tinlll! famílÍII, IIÍIO O pÓdO 
pr .. var porque a nrio tem. · Dis·e-se mais · que 
!lllll mio •Jm hom•nn .t., m•u·, cllu em catraieiro .• 
Disse qnP. St: tirnlt . do1 sua casa, n!'io me lumb,·a 
isto, n~m, m1ncn "P ,j,,j tal. Pnrtnnt•• 111lo é hnmem 
d .. rnnr·, 11ors ü cutrarr•it·o, ruío tflrn fnmilia, (:;lo· 
era homem dn péli li•• chil.o. ::\110 mo hllubra!le nlle 
teru tal casndou. e>~t•! •:sclurt:cionentn pur.o ~e do•:idir. · 

P .. sto o pur~cer i~ VHta•;•io, Co1 UJlprnvado. 
. Lom · 8e um (l•Lr .. cor d·• cnnorui~Nito ·l.lol constiLIII çiio 
S11bre . Jos.í. B.:rnar.to Pimolltt•l, dn villn .!" Ma1ceió 
na pr.:tviucin Ja::~ Alrq.:óa:;: qltwtinha . llc.odo udiatlo, 
por se P•!dit· n (llllavrl\ subrll u SUL\ matc1·ia, li•~ 
SCS . .;•io ,Jo~ :20 o.J,, M11io. 

Foi nppt·ovado. 
L"ll·llo lamu..,rn um pnrccr.t' dacommissito occlo· 

sinr;ti . .:n ,;ubt'tl divoli'KO:I reo.JU•·rimeutos qu,; ""i"tilio 
un cnnru1· '• ..l•r •li\'••rs .. :-~ ... ormlot'flll .;m dílrtlranteil 
lug•iros da>l ·provtucia:l do inap"r.io, tllll quo po!dem 
crm11;õe>1 de uovas fJ'o!j.tUCZ•R::! ( que havi11 tlcndo 
1\llindo de~dtl :!() d•l :\lnio). 

l!:utrnu .mr · di::Jcu~süo tunt•' a primeira como n 
se~::u·udu purtn do purect!t'; ror:iu approvadas ambas, 
mandnndu·::!•J imprimir n . seguudn~ · 

O Sn. PaE•IU!::;oiTii: deu para or .. iem do <lia 7 de 
Junho :C .ntiltU•Lçt'io. dtl 2• discu~;~sãu . do p1·ojecto 
n. U. 2a dbcussoio do projecto 1e lei n. r>9. 
1• discussão uo projt!cto n. tL 38 discussã(l do 
pr .. j ó·cto ue lei s.;bt'd a respousabiliçiadd dus em-
pregados prth!lco,;. . 

Luvnnt .. u-s" a sessão ás 2 horas,-,losP. da Costa 
Ca,·valho, fJI'•~sioleute ..... Joaquim •\fa1•r.ellino de 
Bl'ito, . t" secr·darJo.- Joa.quim Fl"anc:isco A.lves 
B1·anco ~1\luni: Barreto. 
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33&. SESSÃ.O .EM 7 nE JUNHO DE 18:30 
Sessão c•n 11 de ,Junho 

PRESI'l>Ji:NCIA DO Sn • . COSTA CARVALHO 

A's 10 horns ínzar.rlo·so n chnmarla, achariic·se 
pr··~ent :s 75 Srs. drputarloH, fnHamlo com pat t.í
l:ipat;:1o os :-lr~ . . Pmltno do All.Juqnerqur~, Araujo 
Límn, Bdlu, Corr·êa de AlbU'Jlll'l'qnc, . OmP.Jins e 
C·rurlitlv d•l D"us, c ~nrn P.lln .. s Srs. Paula B;lrros, 
1\Iourn, Lnsmr c Monteii'O Jc 13ai'I'OS. 

O Sn. PL~ESlDP.:->'TI~ declarou abona a ses~iio, c 
lida a neta da antcc~t.lentc pelo ::ir. secretario Sout.,, 
foi npprovadn. 

O SR. S"cnE~ARIO MARCEL"U:-10 DE BRITO lcn os 
set::nínt"s officins : 

Um do minh;tro de estndo dos nrgocios ela. fa· 
zendu, pat'ticípand•> niio RC ter feito pc,Jo thes(luro 
rracional pagatneato a nmcricllllos. do sul vind•Js 
do proximo Jrarn o Drnzíl, al,)m clci dezesei~ mil 
réis a Alflixo i\Inrin Martins, corrr:spondt•nto t\s 
du a~ terças panes do ,,rJenado quo venda corno 
J•<•rtciro do cahildo de Mnntevidéo, na confor·midarlt1 
do aviso ua ~~·c~ ·tnria ele estutlo dns nt•gn~:io:; do 
imp•·r_io de 31 de !ulho de 18:.!0, romcttidt> por cópia. 
-For a sccn,tnrra. · 

Outro do nu~smo ministro· úcerca do officio elo 
sellador. da u!fandega ·de Pernambuco.- . Fni á 
secretar·ia; 

Ontro do ministro da justiça participando 111io 
ter mandado Jnr qnant1a algumn . a . americano 
do sul a título ele ordenado de r'mpH•go, que 
tive!!~e occupado na província Cisplatin•t, i::;to pela 
sua repartição.- Foi á secretul'ia. 

Outru do mcsruo ministro, cnbrindo tnbellas 
demonstrativas do estado da secretaria ele estado, 
e das pensões e ArntJficaçõe:s por t:lla co11cedidus 
desde o armo de 1::>:24.- Fo~i á -ecretaria. 

Outro do ministr .. de e,;tado dos nf>g(J(;ios do im· 
perio, rr:m~ttendo por cópia o orçan"ie:uto da d;,spezn 
civil · da proviucin d~ S. Pal!lo, com o respt ·ctivo 
officio do presidente da mesma província.- Fui á 
secretaria. 

O M:Es:uo Sn. SECRETA mo mencionou a5 seguintes 
reprasentaeÕt!S : . · · .. . . 

Uma do 'conselho gernl ua prowincia do Pará, 
remettendo uma rdução de seus trabalhns. 

Ontra do conselho geral da província da l,>ara
byba, remettendo por cópia as representuçÕt!S de 
dous · proprietarios daqudla província. -:-Foi á 

· cornmi>s;1o es11ecial dos con~elbos gemes. 
Outra da junta da fazenda da província du M••· 

ranbão ~obre a remessa da impurtancia dns as· 
signaturas dvs . dia rios desta camarn. -Foi uo 
Sr. deputado direct•.•r. . 

O Sn. D~PuT,mo Cu::-.uA };IATTOS leu A mandou 
á mesa o seguinte relatorio da commissiio de 
m:~rinha e guerra :;ob1·e c. orçamento t.lo minis
teria d1L marinha: 

RF.LATOniO 

ct A commis,iio de marinha, havendo examinado 
o relntorio apres~ntndo a esta augusta camora 
no dia 25 de Maio ultimo, peh1 ministro c se· 
cretario de estado daqudla repurli~1io, apressa-se 

• a expór á mesm« augusta camara o resultado dos 
·seus trabalhos. 

«A cornmissiio satisfeita de encontrar um rela· 
torio menos mal org•misttdo, e ainda mais do ver 
consideravelmente diminuídas as exigencias pecu~ 
niarins de um ramo de administraç1lo publica, · 
por onde se esgot:io som mas· immensas da fazenda 
naciont~l, não pó.le ddxar de. sentir que uinJa 
a nação brnzil··ira' estPja sobrecarregaria dt: . um 
pP.ss .. alaltarnentc volumoso da armada do imperio, 
infall1vE:l con-equencia da [Jl'Oinng .• dn luta c;m que 
se nch•·nempenha..!a. Acomtnissiiu não se desanima," 
c . confia que .· o d1gno ministro quo actualmP.nte 
se acha á testa dos negocios navaes, aproveitará 

todaR as oc.cnsiões do diminuir pelo modo mais 
utíl a11 nsta.Io, fiA numerosas cla>sos do pess ... nl 
em quo puder adrniltir-~e umn lenta ou repentina 
rodnecr1o. · · 

"Eritt·anrlo pois n ccunmissii:o n a~!llysa.r o re
JatO!'io o fnr.er SC'bro e:lle as convem~ntt•s obser· 
v:11;tios; e lornhradn do que o mc~1110 rt:latorío RG 
adlJL na JHflf;O nc;" do l11dos os Srs. d•:putados, 
jul"'n·Re dispon~rHln do repetir ns pnluvrus quo 
neíln :;n oncout'nco,e qno ruio se t•Jrní'io absnlutn· 
mr.nto precis r•.~ ao . esclarecimento das mosmns 
observaçõoJS. A commh~iio seguir{! a ordem dos 
docnmcntos ntoresentados pnlo ministro de es
tado. 

Documento n. l 

«E' a tnholla dos empre~ados ela sr,cretaria de 
estado; nella aJ•pnrece de menos do qne nn anno 
passado um r:llidal mnior graduado, ;) olliciaes 
or·dinarifls ll 2. ajudantes d" porteiro. 

'' A commissiio entende quo se podem climi· 
nnir d11is lu~ures de correio~, devoudo estes sere~ 
substituídos pot· orucnançns do corpo de artr· 
llwria da rnnrinha ; e '1Utl deverá ser tomo do em 
considllraçii.o, 'Jllando se der nova .fórma lls se· 
cr.••to.rins de estado, como h:1 mu1to telllpo se 
acha pt•oposto p«r um Sr. deputado. · 

" Cumpre observnr ·que na:1uella tabrlla im· 
pi·nss:l do or9nmento vêm l(l ufiicines ordinnrios, 
c· na manuscripta do relator i o existem só 9; isto 
requer ex plicaç:iú. 

Dociwnento n. 2 
• 

<<E' a tabella do ·estado aetual ela triesa do des· 
pacllo . n1ariLirno; e~t•lbrlecimenw . recommentlado 
pP.lt• ministro c"mo ~nntajoso, e cuj!JS ejfei~os se· 
devem tornar cxtensi\'OS á'i outras provrncras do 
imp~r10. . . . . · .. · 
"N~sta augusta camara existe um projecto .de 

lei organisndu sobr.J prupusta do governú rclatr v o 
aos urelhoramentlls de que . se trata. 

Doe't(.mt;nto n .• 3 

cr.E' a tabr,lla tia for-;n pessoal cll'ecliva do 
corpo d.1~ officiaes da armada nacional e impe
rial. Elln m.mta a 301 prnr;as, . a sBbt:r : 2!) o f· 
ficiaes ell'f>ctivos e . gmdnndos, (j'J officines supe· 
l'ior·es , 2.13 ,.fftciaes subalternos · ell'ectivos, l ele 
c•nnmissii.o, !) vulunt·arios ordinario~ .o •t ditos do 
commis:~ão. Esta. fM~n e 11:1 dtv'lr~as cla~ses de 
officiaes couft'rJntaun com n cxist•mto no relntorio 
do nnno passado, mostra um ang_mento de 00 
praças, a . saber : na clas11e Jos olllt:li\O~ gonoracs 
uma promoçlto de 3 prnças : na dos cap1tne~ ele 
war e gtwrr·,, .10: nn doi! capítii•lfl do írogntn ha 
me11os 17 pra~aa ; a classe t.los capititas·t•!llentoa 
não augment,;u n•mr .dirninuio; a ciasso dos pri
mP.iros ten~;nt.:!S nugmentou de :i4 praças ; e a 
dos segundo~· t•~nentes diminuio .do ::> hl>mens. 
A comutiss1io suppõe · rtue o accl'bBeimo t.lo~ 00 o f. 
ficiaes pl'ocud•m dos grandes· despachos feito!! na 
armtlda, quando terminou a guet•ra ; e acha·aG 
bem conv~ucida de que o actu.al ministro reco
nhece a nece:;~idade que ha de pór um diq~e 4s 
frequ;•ntes promoções em tempo elo paz, ·quando 
para se fazerem niio houver a mais solida justiça 
e a mais rigorosa couvenieocia nacional. 

Documento n. 4 

" E' a tabella do estado do corpo . de artilbnri a 
de niar·inha no pé em qlle se achava nu fim do 
mez do Abril próximo passado. A SUil for.ça . ef
fec~iYa em . offi!:iaes e soldados montava a 1,870 
pr;•Ç!IS, faltando 919 p11rn completar as ·2,789 de 
q!le •·e c<Jmpõa o mesmo corpo. Das 919 praças 
que Caltlio a completar, 797 pertencem A classe 
de ~oldados, e a . com missão entende que . não 
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existinc.lo necPssidado alp:uma ·de levar esta col'pll 
ao se11 estado completo, cumpre qu~, fiquem vngus 
ns 797 Pl'aças do soldtluos, no qurl Sr! p .• u.piio ú 
fazenda nacional os sommas de 2S:GD~/J em srol· 
dos, 7:173H em fardamentos e l~:SST'rH2•lO t•m 1·b· 
pcs, moonlanrlo estas t~es pnrcnllll!~ ó. somma fiX•\ 
de 51:750HZ40 além das qunnlios CV011tuaes que 
podel'i:io ser dispendidas com c.-.tas praças uo 
hospital, concerto de armamentos e outros ar· 
tigos dependentes da sna actívídade. >> 

Documento n. 5 

cc Esta tablllla mostrao estado rl:> companhia dos 
guardas marinhas e da ncar;JP.mitl . militflr da r., • . 
partição naval. Pelo que r ••spelta á companhia 
duR . guardas-marinhas oi.Jsorva a c"mmissàv que 
além do seu <"Rtarlo maior, elle consta ele um chefe 
do brigadn, 56 guardas-~~tariuhns . e lú aspirantes 
com vencilllentos do suldo, e 11 sem o:1se veuci· 
mento : qué na classe dos guardns·mariulu.1s P.ncou· 
trão-se (j de mcn(•r idade, e na dos aspirnnt•:~ 1, 
o que é opposto n lei de H dr.: julho de l78S que 
fixll a idad., mínima de 12 annos ás pl'i•ça!! que 
forem t~dmittidnH ne~ta çoJPporlltia. A f11!1l\ de 
observancin da sobredita lei deve acnbnr; e a 
commi~siio propõe que se recommende ao governo 
o exacto cumpl'imcnto da mesma de ·l-l da Julho 
de 1778 para obstar ás desp. zas innt<'is' quP. sobi·e· 
carregarii\1 a r,,lJNdo tbesvuro nacioual. Cumpre 
notar que no orc;nme~:to ilnpresso diz-se que os 
,:ruardas-marính<~s de menor idade são S. Esta 
d ifferença · requer expliçaç~o. . · · 

" Pelei .quo respeita ú Academia dC>s gunrd•lS·mn
rinbas . a . commJSriÜO ~r::serva o seu iuizo para 
quando tratar da proposta ultimnaiente apr ... sen· 
tada pelo goveruo a esta au~usta catual'à; sobre 
a creaçii" de uovus esculns de sci~ncins navacs. >> 

J)ocutmmto n. G 

« Neste documento ou tnbelln, opresentn o mi
ni>~tro o rendimentodas barcas d'u~ua e de cavallo:!; 
o dn cnbrea e os da:~ q1,1erenns penencent~s ao mllz . 
de Março e . seguintel;l do.• nono cormutc. O ren- · 
dimento das barcns m11n~ou a 9:326ff800, o da barca 
de ca vallo~i a 2: 09ü,~OOO; o d11 cabrl.!a a Gü6~UOO, c o 
das quer~ nas :1 20Gff900, o que fôrma . um total . de 
12:l.l28Hi00. Alóm . de:~ta quantia hHuve o l'Cndi
mento de 2:477fi080 ·. de outras lanchadas d'a::tua 
vendida; de qnatro toncis alugados; de pedm da 
pedre1rn ft·onteira {, n~·va casa da gnló: e p~lo ser· 
viço foi to pelos cscaleres do nrsenur n Yuric1:1 nn vi o:~ 
mercantes ; e aiudn mnis a s .. mmn de 2: l·UH:3ü0 d11 
pedra do dique Vtllldida det~de o 1° de Al>rilde 18:28 
uté ;lO dtl Abril do 1111110 correnLn. NtlsttJ ducuuwnt•> 
n. G, · encontra-se uma obS•H'VIlç;iu vet•dadeirn
menttJ admiravlll, e . c11nsiste ua entl'ef:u da summa 
de . l:ül2,~070, fuita pPio capitão du ma1· e gurH'I'I\ 
Fernando José do Mt!llo, e proccdídn do rcudi· 
menta d11s burcns d'agua, e cavállos, etc., et.:., 
SE'm se declarar o tP.mpo em que · foi vencida esta 
quantia, n1nn app:nec"r livro, cademo ou pupel em 
que se tivesse lunçado a recr.ita, e a despeza de 
que elle estava eucarrr•gado. l:sto nio.stra ató · que 
ponto ch~g.,u a relaxação e a desoordern em •.JUS 
est~ve abysmado n arsenal da marinha de;;tn côrte, 
e a justiça cnm que (d~balde) se clamnn nesta cu
marn contra os euorm~s ablls:.~s duquella repar• 
tição, abu~os que agura apparecem cum todo o seu 
esplendor na observação que á sobredita tabella 
f,,z o actual ulinistro dt' esla•IO dos negocios navaes. 
Quantas prevat·ícações do mesmo, OI\ ainda de 
maior c11!ibre não se praticarão po•· outros empre· 
gados de contabilidade dn repartição !Ja maduba, 
coma sua escripturaçiio de fundi) de .acco I I . . . 

« A commissão · niiu pôde interpôr o seu juizo 
n respeito. da~ . vantagE'ns dns barcas, cabr'Ja e 
qu~renas, por lhe faltarell) . as con~as das des· 
pezas . feitas na manutenção. das 1nesmas barcas, 

r~ te : , · todavia acha-se crmvencirla de ~ue umas 
o outras fJI>dern s.::r ruuito int~ressant~s ao ser
vi•;o pub!ic .. o purticular, quando se· nr'io siga 
couro ó d•J i!llporaJ', um 11ystema do escript11ração 
occulta semelhnutn 1\ quo vem mamfe~ta<.Ia na 
nbs*' rvar;ii" da tabollrl n. (). Entende mais a com
missãu que o ministro deV\1 untrar 110 profundo 
exame das my.-;terio:~as opQrllfjÕes daquelle offi.; 
cial tão sevArarnanto censurado na. peça ju~till
cativa do seu relatorio. 

Documento n. 7 

cc E' a tabelln. que apresentll o pes;;oal da re
parli•;lin do insp~ctor . do ursenal, montando a 293 
empregndos ern diversas eslaçõt>s, .. e a 1;177 ope
rarias das ollicinas c tripolações <.los cscaleres, 
nlé1n de 12 up~>senlado~s. A commis~ão estando 
fóra d ·. • alcJnce do systema administrativo do 
arsenal, .e dOJ servi•;n dos seus emprPgados, es- · 
pda do zcl•) e patri6tisino do a e tua! m wistro 
da marinlln, a intt·oducç~io das 1·educções conve~ 
nientes ao estudo de paz ern que se acha o im· 
perio, e {L · provável desnecessidade de novas 
con:; trucções em . grande esc;,la· que exigeni . largo 
uumero de operados ; todavia ui\o deixa de 
propor a esta augusta camara que recommenrle 
au ~overno a ma1s s evera economia ua nomea
ção de mestre!?, c:oritm-meStNs . e guardil1cs . de 
uumero que já montão a 91 praças, e a Je re
madurcs de e~caleres que agora cbP.gào ao numero 
de :Hü, muito d•.•S quaes stl achão com etfdto 
empr~gadus no serviço das fortalezas e outros 
lugat·cs que niio pertencem ú/ePI\_t!i.~~~,naval. 

Documento n. 8 

rc E' a tabol!a que mostra o aclual est11<lo da 
cordoaria: . ainda quo se d1ga qtle esta officiua 
tem, pl'oduzio.lo vantngeus á fazenda nacional mon· 
tando a 7.:0S9fi000, desde o me:.: da Julho de 1825 
até ao fim de Abril ·do anno correntt!, conbt:ce· 
se .du iuformuc;iio do capitão de mar e guerra 
Pedro Borges G•H·rêll de ::iú., director da mesma 
corduat·ia, tlue 111iO obstante os seus . desvcl .. s . e 
f:sfvrçus, . nem por isso a fabrica tem apresentado 
inter··sses .re ... •s, rnus lilo sóa~ente fictícios e 
appareute:~, no I.JU& elf•) por mudo nc•· hum tem 
~;i <lu ClllpliÚO. Este ollici"l declnmu na sua in
formação 1411;, o govemrJ nüu t•un feito avultadas 
cornpN::I de canhnmo par·a se reduzir 1\ corduulha, 
o <JUO dos armazens du 51 cla:~se do arsenal 
pnssúriio para 11 cot·Jonriu mil centl) e tautos 
quintaos dn cabo branco. da 2 a lJ pollt•gadas pa1'1lo 
set· ~~oll:•lLronJ .. , e os •1ue ruslnr:io rH\ clns~e t~m-so 
I'P.dur.iJo a lll<:nOr bitola! I . Pódtl hi\V<il' puL• ven· 
turr1 um syst•JID >I mni:~ p~ssin1v de administraçtio 'l . 
DtJSC••Xur cabos novo~ br11ncos plll'll serem r•J·1U· 
r.iJ,,s a m~n · ·•· bitola, n1io ó dl!plicnr ou triplicar 
o valrJr da sun nuio do obrn, f,•zen<lo·os, dcsra
zcndo·os. e tut'Dtlndo ~o {,,r.el·o:~, além das grtmdcs 
qu«bras do fio que se P••rde (ielo mennr cuidado 
dos operarias? . ::lenhores, a reducçiio de cabos 
novos do b1tulu . grossJA á outros de Qitl)la fina 
11a curdoari>l, demoustru a pobr~1:!1l dos nossos 
nrmnzens ou f.tlta do cunhecunentos . proflssionaes 
de al:.:uns empr.:gados d • r!lpartiçãu navaL As 
vantagl'!aS . qu~:~ produzia a cord11aria forào só 
relativas, isto é, fonio van t•JI:!;ens de portas a 
dentro, mas a fazenda nac1onal soffreu prejuízos 
verdadeiros . e 111 ui a vultadus na :;a h ida de obrà 
de uma espucio, 'para ser cou vertida en1 obra 
meia nova de . vutra esptJcie differente. 

" A commissuo entende que. a cordoaria deve 
. receber um maio~r . ímplllso du parte <lo gqverno : 
to, mandando fuzut~ a ob•·a com ma terias . primas . 
havidas 1\ bom rne1·cudo: 2°, ·transfl11;-i 1h;lll para o 
local que lhe estava destin•&dO na ilha das 
Cobras ou para o arsenal, onde flcl)rà mais ao 

.alcance das vistas do inspector e mais conti~ua 
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aos nrmnr.on.~: 8•, nu:::~nwDf.uHln n nnmcro Jln~ 
OJH·r~l·io~ l'!' ild,l'odur.in.t.; o :-.y-;W'HH~-<> da 'i ••IIIJH'I··.i · 
tndm~: .to, fn:~..~l\d~.' pl'iVfiLI\'u. u ,.~ta ~.~~·l'd,.nl' l fl 
o faiJd..;o Un H)Dr,iw, !unto dJ) f~XP,•J;jto .t!nmo o d1L 

m·rn~ola 1111 p1\,vioeia <Í" H.ío •l~ .fan<!lr11. ~'"• tl· 
nllinlllnto JH>UU(I em nclivhladll as t•:ar.:~. quo p•)r 
indosculpnvcl desmazelo se dcixan1o · arr1unnr. 

JJ OCUl?W?HO · 11. 'J 

" E~te iloCllmentL) mosL1·fl os r~sultndns clns 
trabalhos do diqn<', ou rll ulili>1~imn o i.,di~pen. 
!Ult't:>lll nossn m:~rính~ U7íl1t/lr, J1'..,tn ;nt,~n~.s .·mnto 
c>brn eomc~:ndn e1t1 ::;,:t•·ll<bnl· d~ L::!:H, ninrilt ,,Rt:i 
longo_rht ~na. inl-P.:ir.t eonc~nsfio·, P••l' molivu!'; ~pu~ 
·n cummissiio n:io ·pód•: ~:nniH•ci•r: r.:-<tll r.d.th:l•• 
tem rmporln.d'l e<11 :JO::;l\!lNtllíO r"·• mn~ tem pr'<l
dur.ido U011 •·enclim~n to de ·[17:1 H}~~J7fJ . vnlur dn 
pedra qu.• da SU11 cníxa s" tern r•xtmhi<lo ~ •!nt • 
pr-twrdo em diversns ob1·as puulic!is c vcrrrlirlo n 
1nuiws poR~o~~~ pnrticul:tn•<. 

« A çomnlL~ . .,.iio· ,.~11tenàe (iUe se Jcn·e r:Jar ;;:r1'lnAt"J 
impulso· no" tt·:tbalh·•S ,],, d:qne, po1·qu•) ~Pm dl•; 
pt:t'dt:r .. se-l.ti\o Ern p11ucr,~.nauos· o:; no~fi .... n::;; _gt·o~nde:-l 
navios ·~e gue1~1·a, muito \)\'in~·lpulm,-an~.- o.~ 1h; 
cunstrucç:1o . estrnu~eiru, . os f]UCle~ ~n1li'L menor 
s')lídez o r·csi,t•.IIICifL. d,,s snas mao!-·ir •S, nilo 
podom ~em gi·;tndc l'i~co de rtlrl<telH'oil'Cm, so1Ir1<t 

. po1· lHUitn:s '"·~·ze5 crmct~tLOS n(IS t:<~stados a e:i· 
forç .. s dqs .caln·e>'tnules •i!ls bur.:aças oll) qur.rer•a 
em. que ate o día elo lwjo é in,lisptlllsllvel vi· 
ral-os. 

Documento n. ·10 

I 

" E~tc 'ducurr.~nto rno~tra que exíslern 110 em
prep:ados na int{!IH.l~ncia~ co~ntar.L,rí•l· c almnxn.~ 
l'Hndt) r.la marinha,- incbtSP~. ~G St~rventes a !) 
nposcntn•'II)S: · lll't nuoliL,.rja JJa •t ~mpr••gaolo~, IHl 

.c::.<pell' li, na ·r,'p"rti<)i.! J,, ·s:mde 2:j <dlivi·ws 
ncth·os P. 1 rerormu•.lo. O ininistr.. mostr<t ·no 
sou tt!1tltul'i0 ·o mltu ~:stndo clta. a.:llllil1istr1l~~lio •lu 
mteudcndn, e cumo ell.e ni:n···~enLon n e.•ta nn
gustl1 cauwra pnr p<lf·le do g-n-~1'110 111na p•·op"s~u 
para n nuvn ~·- g•tnisno;:\o da~ rep:11·ü~õr,~ rl<l fa
ZO!nd:> •l•• arsenul, tlti)CB o. ~"lllmíss:io d~· i"dictll' 
as rd11rmas· qu~ juka intlisp<ms:~<'€is ""sle e"
ta\JP-lecimP •tn e qr1o: t;rlv~z "lltl'r~m "" pl:mo qu~ o 
nruust~~' ofi,•rcçeu J. · cvlJS'J~ra(Ai<l dtt c.-am aru dos 
Srs. depulaJus. 

'Documento n. H 

<c :Estf! <locuuH)tltO nptt3sttnta. ~l~ r~!lnc~Üf?~ dó~ ge .. 
nerüs ex.i~tenlt·S uo .. t.LI'nl:tz~us 1l.os cli\'-:rsns cl.,S:-4es 
do almo.xat·lfl,JO do nr:wnuLOsg~~Ot;l'oS •IR ta cltLs::;~ 
·qu~. cuu:-.~;"in.~lt1 mn•tráta.s. ~ob'lttnt·, n•c. ~ ~~Lc~ int~ 
pt.rC;io tHn 12::): :)2.()~·.':1'.)0. Os tlh :Z"", 1t s~:t.lh•r : luiJ

taes brutns, iutot~·nmt~nt.JS fub rh, ,.t~;., JUIH IL;l,, 
no \'Hlf1T lh: t;JU;t..th)~ll7 . ();.7 da !l;j, qn~ · -c,:qn~
ti"i.' da· EllXf\.!'"cJol1 alcat.r;~o, dnt;.::.~~ . t~l1: .• (•te. iul· 
llortflo eru JG,1:2<S,iSiüG. ()~ tia · ·l• elas-.,, •íll<t . 
C<H\Stiio diJ t~CI<los tl•· i~ O linl.o, i·L~., ett:., llllil\
tfiu a,, valor de ~O:O!iS$G,l:j. Os da ;)o cltl~se e 
suo. subdivísf!o

1 
que cousist ~~~m em lH nntimeutos 

e uLensís, import:\o em 11: ll:iii~O!l. :Fiual.neuto 
os geueros do 1$• e!nsse, qtre ·cunst:i o c:~ artilhu
l'i:J., muni çÕQs e .. pi:trech<•s, ~te., etc. , uwnti\o a 
63S:-187Sl21 , o que dá l!llltt tr• t.lliilr .. le. d~ ~{'lleros. 
f\tlll nz••nuu"s. i rn !li!l'la ridO ~m I .1)::;:3:~1 - l,~vO:;, 

~c ·A COiliHits~ltu pP..r.su".Jidíl d ... ,ue n pl'••po~ Shl dn 
tnUl~ ~ Lru Uif:!lb.,r.u·ia •• itlY~lelua Uu.· arr~~ t!Hilav~lo, 
d•)S genet·ns dos ~~rmn;~,r:ll:j da ttflltuda, l'P.~Prva 
a stn<. ••P•ni:lo pnrtt o ten1po em qu~ se trutar 
dn llleS II~<.I p~<lpo~Lo. 

«. Pt-l.ú .4U r~ 1'r•!-1p~ ·iln ~is dividu~ prl -: sit-.\s 
dtL n~tr,ut.J,..u~i:'\~ Ull qufj. tt' llt:t. o n·lr•torio ,t .. 111i · 
u~>!lro, "''"!tuu.Jo it s.,·,nJa.,.lo· l,0();):'L!)7,~l~lf), uindu · 
niL•• tuuoru .... n:' L• .. n comnd .... .s~·Lu h.:w u hunl'H. Ue 
çonvidar á illu~trc eommisaão de dl\'ida pub!ica 

. 
~ pr.-.prir n. ,·~trt n.ng,H<t~ cn1n rtr!l ns -víns r. maios 
tle t':lt:•'l" 41 pt~gnnt''IIVI do , .• lo c~·~:-h~idu. ~omm.a, 
U.·R <III CiliiiP t.rJIIII (\ ll tJe ro[;ni>J IÍ C ro,:;ar á ilJu,Lr o 
c<JJJJI"i~"'i" do exame deR e .. ntns qu~ ex.íjn 'todos 
c'" JocarnHntos •1ue. quali f!cüo e IP.g nllsdo uma 
d•vida tiio 11\'Ultnda. 

Doctmw'lto n. 12 

r( E' o mr•ppa dos navi os dn armada n!Leíona\ 
~ imrocl'i:rl, r:om dPelnrnçfio (),, sua forca mate. 
rínl c p•l~R.,al o e~tado Qm quP. se ucbão para 
o qto·n·i~n o os Jug1!res onde eXiBte cndll U<n 
'ddle<. Est•l~ "aví .. s são: .:) náo~. 10 frngat as, .8 
corvet"", :l brig11as-hn rca~, 8 bl'iguo~, 3 briguus. 
f:~cllll~, 1 lullnr, li e.<cunns, l bonobnr«r•ira, !) 
ilurcHscnnhondrns,l culter, 3 prttncbos, 13 curreios 
~ 1:3 tnu"por·t.,s. 'l'.,t.al 81 elllharcnções, das quaes, 
U•IIU uào não. aumitte c .. n~crtv , uutl'll rr!iO merece 
o quo se· I IH, li7.•!r e out ra .ó inteiramente nova. 
Uma d:<s frag•ltas Úlr.Jce fabric~t, quatro n~ces-· 
siL•icf :,>"n~ml~ C:(tHceri-u B uma nchn-so no esta.
J,:ir•• dtl Bllhia. DAs eor'l•·tns, UI<Ut. rie 2Z peça~. 
1p1o cahiu ar• ·u,fLJ' no mcz •l11 Outubr o proximo 
pn·~•ldn, impnrtnndo em H5;89iJ~2\lO está ~ar. 
fn!lltÍ•> cc•:rctii'L<•S ou cmendns I\OS defei tos de sua 
construcção, o qne pa•·ece no1o abona ~ a hab ili
d"de d·• .:onstruct,.or. Outra corvetn neha-~e em 
·cnmpktn. mina·, 2 · pr~cis1<o gr·,nde fabrico e no 
•p .. rw de J.>al'anagtl:'t e:tiste urun iuteirament e n0vn. 
]),,,; IJrí~ueli ~~~· 2 muito· nrmillnd o,; P precisnlldo 
grMHle f~bric''· A bú mbanleír•• foi tão mal c.ms." 
Lmida que ficou iuutil o ~e11 tl~.,tiuo . :Oois ~·n· 
1·eios ·csLão 111ui'tn ar·ruinados e 1.1m em completa 
ruína. Um d<ls trnnspoites acha-se nrruim>do e 
sem merecet· fabrico, e duvida·se da existencí~ · 
de dnus .:sctwn~ e urna barca crmhoneira . Urn 
do~ ln·í;;u•s-es6un"'' estia destinad • " t•eceber " 
machina de nllvegüçftO de J oão Frnnci.~~o .Mil· 
U1lr-:inl Plll'b • 

u No mappa vôm d GSi gnada~ 1,1Ü1 bocn.s de fog-1, 
comu cun•e,;p<>nJ~nt•l< ó. rn ai" t pt•rte dos navios ; 
a lotação d~lles S,3~G pmças, d.,~ <JUae~ '3;753 Se 
a<:h:\n ~ni etl'~ctíVi·l!lil~, i ncluindo 781 do . corpo 
d e artílhar•a da rnarính!! . . . 

" A' vi~tR de 11:ri qu adi·o tão pouco lisongeiro IJltS 
n c:omn.issão acnlia d e de;co l)r j r· a •· esp~ito da 
mal'i••ha millt•l<', parece-ih" que o governo não 
deixltr<l de nwnda•· 1'Ntàer "'ruelle~ navios, q11o 
em ·razão das ~uas ru i nas serve m unicu.mente de 
:lU::l•llo•ntu despezas lnu tcls , qua so deverh1o 
mnito le.•· evitndn. A commissrlo i;:;ualmente 
lo•mbra n n~t:\ augn~t11. cnlllar11 aR somm11s ~:nor
missnnas jr\ consurní cla' na ~elebro 1na chinn dQ 
nl.l"~gaci\••, qtic n"'strund·• o· fn~unuo gcn!o do 
~··U lOV•mlor, t rlV~7. nunca s r.jR ími tnda p11r po.· 
tAucia alg<~m". nuoritima do u ni ..-~:l·~o: o r oga qtte 
Sr{ I' I•C•(tn:u <.md,J -Rf, g r1 W!rJU"J qrtt! P 'tnh~l lermo 
~l tpt_~.~~lba-; trabrdhn~~ ~~un l~\uinflo .. (l~, .:"itt Re dúmon~
trr•r cn"n1 a n11uor ,.,.,_d ,~ncio.· s f~rem vf\.utt\jOtl_oa, 
nn o.ll:utdl'cuando. os quan1lo ~e l'P,C.uu ll~cerem inu .. 
tc.i•. p•H•t se 11iio aug111 r ntar~m as avuhad issim.as 
qua .. tia~ quu ndla t em Riu" empregauas.·As ma
chiuas do ~·~ mcllmnte nuture~n cntrâo na· classe 
dos eommodiilaue~ pr,;jndidMs que nlio paso;ão de 
m<JStro.r o engenho de um honi em que ·sabe con1-

.1Jinar o eff~iw slmultaneo ela 14,800 peças, o 
qne se l'eputa ellm habilidade de a.,udir ·repen. 
tínnmente ao deso.•·ranj o de uma ou de milhares 
1.kllas. 

Docu:me;t!o n . 13 

" E' a rda.;il.o. dos cmprr~~dos do arsenal de· 
tJJal'itdln d!-t. l~l·ovinda -d tl_D,, h ~n 1 em que exi..:.tiãa 
l fJ'l ,·,(11.:i (WS, :dém d" :J •·mpr •• gados nos cé r'tP.s 
elo u ra.J,iror; . A •liv id • pass iila <.leste arsenal 
mo••tn a :JO:;,nnsrH2; " tatrtn a resreito della , 
co"'u dr.o possua! Ju est" b"l"eimeuto n commissüo 
lembra a~ mesmas providencias quo jé. indicou· 
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a l'cRp~ito elo do~ia corte: pnrAccnrlo mui nr.llrlnrh 
n opinii'io dn mini~t•·o Nn suMpender alli fiH novnH 
construcr;Õr!B, o . rrntnr nnicnnum111 tios f,obricos 
dnqur.llr·s nnvios quo mor••Cf'l'l1lll ser cnncr·•·l.a.ln::;. 
Sobre as rle~>pr•zns da náo bnpe)'arlol' do B1·a.::íl 
e fragata JJahíana, requ~r a 'comrniss:in que S<• 
recornmcnde .no gnverno ifne as snhmelta no r~o~ 
nhccirncnto dorita nu~nsta cnmara ·l11go f1Uo che
garom, afim de deciJir.se se sert\ preferi vel a 
con~trucçiio do cmbarcar;ões novas por ~mpre7.o., 
como se pratica nas mais celebres potencías mi
litares da Ameríca e Europa, ou será conveniente 
constrnil-as ·por adminisLrno;ão, como se ru:ba em 
uso entro nós. O ca.so da corvetn Amelia quo 
cabia ao Jllfll' cheia de . ddeitoil, impcorlu11rlo além 
de H5:000,~000, e o antro caso da barca Boln{H~l'· 
dei1·a . quo s11hh1 ti:io má, quo pura· nada presta, 
parece decidirem a favor da emprezn e rejeitar 
o systema da · admini.straçüo c:rn construcções 
nan~; · 

Docttm~nto · n. 14 

cc E' a tabella demonstrativa ela quanf.íclade, 
qualidade 'e . val~r . dos gP.ner_o:~ armazenados .no 
arsennl da provlllC:IR da Baluu. Os da .Pr•me1ra 
ela~se mont:lo ao valo1r de 11:l:27:2fi732 : os ela se
gunda importiio em 19:0!H,~2!10; ·os · da Lr.rc~ira 
valem 20:7llilfil!í6; os du qur•rta rnoutõo a 2:287,~;;1:11; 
o· os rla qumta valem 8:9!'J!1$!iDO . . E~tas cmco 
addir;õc~ montão á s•,•unHL de ü~:~1<9,~r,~!l. 

cc A re~p~ito dn Foysti•!lla urlrnmt~f.l'~<llVu dos nr
mazr:ns, a cmHrnisFoi'ío 11<1 rlf1 interpór o seu juizo 
quando se trntnr ela .PrOpCisla do . gov~rno ulti· 
ma111en·te t~prescutnda á .. cumarn do:~ Srs. depu-
tados. · · · 

Docwmento n. lG 

« E' a demonstração do estado pe:;soal do ar
senal da marinha da provin~i!l de Pernambuco, 
montando a lll eniprl'~adus da intendtmcía, o 
operarit>lJ das offtcinns, lli portrue nn prop.1sta qne 
o govefnO ft!z a esta camnra snure os melhr.ra 
mentos d:ls repartir;õos da fazenda da mnr·inhn 
Re lia de . tr(ltnr d~ste . arsenal, a commis,;;'io .-us
penJe o SOIJ juizo a respci~o d~IIP., .Pa•·n emittil"o 
quando · nqu;:lla propo~ta for cxnmtnaJa. 

Documento n . 16 

(( E:;te dOC\\IllCOtO moslt·a o material armaz~
nado' no arsenal de Pernnm buco; segundo as 
respectivas cta>:1scs. . . ·. _ ~ , 

cc Os genrrn~> da 1• Jtnpiôl'lao em S:S•/2SSG7; Os 
da 2• em 13:8SOSü6:i. 0.; da aa em S:tH;">S6t:1, Os 

. da 4• ern ()·834#;,Q;,, . Os .rhL . r,a ~~~~ 7::Hü$:.!7.l, Os 
da 6• em S:OíiO~l:l!lO .. T"t"l f•2:ti:.!O~;n .L · 

Documento n. 17 

11 E' o mappa do estado pessoal do arsenal de 
marinha dn. provinciado Maranhão, montando n 
120 empregados na intendencia e outras estações. 
A respeito daquella, e destas, a commissào .re
porta-se ao que di~se quando trotou do documento 
n. 15. 

Documento n. 18 

CC E' a demonstração do mnterinl armazenado no 
arsenal do Maranhão, montando o valor dos ge
neros da 1• clas:le a 3:G7-IH52S. Os da 2• a 
5:0!4S5::l8. Os da 3• a 2::.!2\.l~ú[)7, Os da 4• a 
2:2218317. Os ''" 5• o ::!71$219, o que é a totu· 
!idade de 13:f>51Sl5~J. 

Dosumento n. 19 

11 E' li ücmonstruçiio dn divida pas~iVll do nrse· 
TO~TO 1 

nnl ela marinha rln província do Par{, nos r.m· 
r•ro~atlos •• opcl'AI'iOfl !leRta rnp111·tiçiio montnndo 
a 2!);10~H!l70, pr,~tr, f,JI.te no rclatorio do ministro 
sub' 11 ~(J:tl2Z:JG10. 

rr A t•nsror,ir.r, u" pngnmrmto dr.s.ta divida a com· 
mí~~:io rr.folrrJ·Rr. no qne di:ssc q~nnuo tratou do 
docmn••nto n. 11. 

11 Niin cnntito. (1\ll'll ó o o~tndo P ·~ Ssnal rln . inte:u· 
dP.ncin nom das officinns, t11lvez por nfi'o hnvPJ' 
chP.g trio ás mitos çlo minist1•.o, o· r1uc. ó digno do 
severa ccn~ura . 

DOC!l'mCl1tO •n. 2(1 

cr E;te tlocumento mnst.rn as relações dos gr.· 
nPrns nrmazenfffJn,; no ur;;cnal da provincin rln 
ParÍI, pP.rt.-ncAntP,s (, 1•, 2• c ;~a c:IIIH~e: e ptll' 
um cstranhtiVC:l de~r.uidt> niio se nchiio ncomj.on· 
nhados dn~> se.1s valores respocth•os, do quo . 
resulta ficnr esta cnmnrn · sem r:onh>)cer a improJ'· 
tancia do capital exist•J11te nas nrmazcn:> dnquullo 
al'St'IIRl. ' 

<c Paio qLtO rP.speita á sua t~cJmini:1lroção, rtlft!· 
re-sc o. c••mrníss:io no que fica declarauo sobre o 
documento n. 15. 

·Docwnento 11. 21 

tc E' ó mnpprl dr> esfndo pessoal do ar~cnnl .J,; 
marinha da v11la da Santo;;, província de :5. Paulo. 
Os er11pregndos da intenciHncin n arsenal, que 
vêm dedarados n~nt:'io a 01. mas ornittio·R•: o 
.munllr•' dos opcrMJoS <las officiuaR dt} carr,inteirns 
de mt~chado e .. hrn br-onca, clllafatcs e fel'rcirú:'l ; 
omissões qu~ merece censura · contrn a pcssou 
qun Mgnn'"''ll o mesmo mappa. 

cc A con11nissiio ha ele intnrpór o seu juizo a 
r r,spcito deste arsenal, quando · fiz,Jr o · l'fllatorío 
sobro a proposta ultimamente nprcsenbda pelo~ 
~overno (L camal'a dos Srs. deputadus sobre u 
administraçiio dos nt•goc:ios n:~vucs. · 

Docwnento n. 2Z 

cc E' o niappa tlo . pesR•1al rio · nrs.;nal de mal'inhn 
da proviucia de Santa Cathal'ina, mo11tanrlo a 4~ 
praçus; ~diz ·Se qua além destas t•xistem nfficiao~ 
curpinteiros ote machado e marinheiros · qu!l ven· 
cem pela feria; sem todavia se d~clnra1· o numero 
do3 inElividuos de ca·~a classe. 

Doc~emento n. 2;3 

rc Esle tlocnn1Pnto most1·n que na província do 
Espírito Santo existem nm patr:'i•.)· mór c 10 rema
tJ,.r .. :~ do <Jó-c••ler do) i:•lVOI'IIO. VI!IIC!llldo nqu,;llo 
121~1100 P'•l' m•lZ, c c•t••S . i3,5li00 rdém da< suns 
como•J .. r•n~ e f·tnlarneut·•· A cn1umi ssiio •·:x i ~e es· 
clar .. r:inwiJto ·ll n•:>fu·itn ,)o emprego~ htibitual rlestP.S 
ré•nndoi'•!S, por ~nt•md~r quo n:iu cxist1:111 sintpltls· 
mente para trBn;;porta do governo, Isto é, do prcsi· 
dente . Ja província, c qne sii•) cmpn•gados em 
ontros trabalhos. 

Docwnento n. 2! 

Ir. E3le documento mo~tra que · na provinch1 dns 
AlaRõns ha 7 em_pregndos . do set·vi.ço navnl, a 
sabtll': o patr:ro-mor tlo porto do PuJUSsára, e o 
elas Alagôas; um din,ctot· dos embarques das . nm· 
deirus d~ cunstrucçtio e •1 remadores do escnler 
dus vis1tas. 

Documento 1~. 2j 

cr E' o mappa dus gtlner~s existentes nos nrniR· 
zen~ rlo urs~nal . dtL provi11Cia dH S. Panlo. Os 
d.a l• clusso r11u11trio "" va!ur drl 2:277$~1:)0; o~ da 
2• ;3• e ,1• não trnzflm avaliações, o que ó hem 
eslrnnha\·cl: os da ;;a montiio a 00,~:310; e os dn 

.J.!) 
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Qa claRRO vêm· pnlo ml!smo modo, sem as suas 
res pccti vns nvalinçüea. 

Do~umrmto n. ;.w 

rr E' o mappa daR despezas do arsenal da ilha 
de Santa Catharinc. e dos generos exiRlenles nos 
armazcns. O valor dostos gcncros não vem de
clarado. 

Documento n. 27 

te E' o mn ppa dos generos dtJS G classtli'l cxisten tes 
no annazern da int.lepeud!mcia da mnrinlw da 
província de S. Pcrlro dn Sul, os quncs nr1o trazem 
as :suas respectivas .avaliações .• 

Documento n. 28 

Este documento api·esrnta os ernpl'rgndrts da 
repartiçiin naval da provinda de. ::; . . p,,dro ''m 
numero . de 11: o patriio:mór da b .. n·a do Cotin
gui!Ja da província . de Sergip;,; o JHttl'tin do c:;ca
ler da .província do Rio Gr anrle !.lo Nnrtl', s"m 
que se declaril o numero u •• s St!US rentnti••I'P.s, os 
qu;tc:s f11zem n despeza annual de G~,'iiJ:20: 7 
empregado;~ na província do C.,an\ 1 ito~: IUS(I o 
escrivno · da junta · da fazenda na qualidade de 
in tendeu te . .da marinha . 5t)m \·eucí"·,euto nl;:mm por 
este exerc1cío; e tres empregados na província da 
Parabyba. 

. Documento n. 29 

u ·E'. unia tnbella estatislico-nnvnl, que mtts.lm 
o numero das embarcaçõ11s do a1to mar, cabcola· 
g,em, pescniÍtt e t.rafícn d"'" p(IJ tns d·l algnnuJS 
provincías elo imperi ... Esta t:.b~lla 6 tt'io itocom
pl~ta, que tratando das em ba1·eat;õ~s du alto mar 
apenas iud1ca as r!o Rio de Jrm"il·n, f!!ll nun•t,ro 
de 103; ns da BuliÍR 70 e o a Paralt\· t.a I, v1nclu 
a faltur as tios outt os P••rtü~. As· '!mLarcaçõ~s 
de todos os lotes, que vem . manifestarias na ta. 
be!la niof•ttiõ a l,!:>i3; c a cornrui.-si•'o está pt:l'· 
Sundid.l de que O g"• Vl:rvno nftO Stl d· ·So:ttit.lttrÍL 
de tomar conh.:cim .. nto del-te ÍIHportante ramo 
ela estatística d•) impcrior, sem aquul n;io puder:'L 
fazer o C•)nvenicnlo: li>O or:stas ri.JU•·zas JHlt:lonues, 
nem saber:\ . dar o verdadeiro Ílllplilso ao seu 
melhorau!errtu. 

Documanto n. 30 

<< E' a taLe:lln estatística tlos r.stnl ,: iro~ particu
lares '-' op;,rnr·ios li \'1'1;!:1 . c •·st:ra V•;S · r·n• prt•gadns 
nfl:'it;;; estui.Julo•Cirtlt:IH~•S ~ 111 ttlgllllltas t\rOI'ÍIICitJS t.lt) 
inrp•,riú, n sab(Jt': n d., S. P··dr,, ;:;., .ta Gutlta· 
riu .. , ·S .. Pnulo ,, . Rio d•: J~:ll• 'i t·,. : faltii" u:; l'il· 
)8ÇÔ•J5 •ltJ totlfls · :tS ullll'i.tS J>t't,V .. IIICIU~ .,·, ,rpt f.: proVa 
!1. · neglige: icin das aut<II'H.Iat.lcs Joc~•:S, a · qutm 
IStO Ct.IIJI pete. 

.Docum-1nto n. 31 

cc E' o . mnppa dos patrões·mút·es e praiicos dos 
port1.s t.las províncias ·tio ::3. Pedrt•, Santa Catlta· 
riun , S. Paul.-,, Rio de J1inciro, Balna, Para!Jyba 
e Rio Gl'tt ll .lc do~ ~Ol' L~: falLtio o;; tios outros 
po1 tos. 

Documento n. 32 

u E' o mnppa !In~ . pessons livres o .. ~cravas 
qne t-m dive r~os cxercicru~ st: Hltpregiio na ,.,a. 
ve~aç1la-. do alto lllill", cnb11t11ga•m, . ()"Scitl'ias e 
truli.:o .J,.s P•n tos dus prt.vmt:tus •ie S. P.-tli'O, 
SuntnCnthtll'inn, :3. Puulu, R10 de Jauo·iro, Baltin 
e . Pural•.YI.Ja : fnlltlll todos us outros portos. Ao 
govut·uo CUIII{ll'u obrigar a~ autul·iJadus negli· 
t;CIItr.l'l uns provinchls, em que oppnrecem sernn· 

lhnntcs descuidos, n qne satisfação molhor as suas 
obrig •çüo;s, · • · 

.Documeitto n. 33 

cc E' o mnppa t.l.os cnrpíntllit·os de machado e 
c:tl,tfutes de ~etc provtncias t.lo . impcri,,, vindo a 
faltn•· os ele tooas as outras. Os cnrpinteiros 
marlif ~Htndos montiio a l,üll e o a calafntes a 403. 

Documento n. 3·1 

« E' o mnppn elas cordonrias puulícas, e particu
lares das provincins rle S. PeJro, S. Paulo, Rio 
ck ,Janc!il'<> o Bah1a. Nns provi11cias de Stwta 
Cntlrnrina o l:'at•uhyba Dlio · existem cordoarias, 
e as autoridndes rl:sp.,ctiva>~ dr•s outrns pr•,vin
cias _!Hio rcmettel'iio fiO governo as cou•p~t.;ntcs 
relaçoes. 

.Docwnento n. 3G 

« E' o mnppn dos córtes do mndcíras publicas 
c particulures, e elos J'r~sp.::cti v o:~ empr"gados e 
opr·rat'i.ts das províncias de S. Pedro, .::lanta 
C;~tliarina, :S. Paulo, Riu dil Janeiro c Bahia. 
As uutms províncias não cnviárüo ao governo os 
compdente:~ nHlppa:~. · 

Documento n. 3G 

cc E' a •·elaçiio dos phnróes existentes em · acti
vidade, e dos que se mandárão construir pelo 
guver110 nos principaes po1·tos ·das províncias do 
imperiu pch n.laçá,, clu junta. do com111ercio. 

<c Os purtost.ln Rio de. Janeiro são os da ili.ra 
Rasa, e da fMtnlc:za de · Santa Cruz: ambos se 
aclliio em actividauu, mas o pr•moiro não está 
cuucluido Pm tndn;; as suas partes. 

cc O das Sal mas. da província Jo Pará fui man
. dad" consttuir J.IOr ordem expedida nu anno cor-
nn~; . , · 

" O Ja ilha de SanL' Anna t.la provincia .do Ma
rnnlt :io foi lllfHttlaolll ndificat· ·por urdorn expeuida 
110 ann•.o d., 1P29, e ou ti'•> t •IILO aconttJCe com o 
da p .. nta de Macut·ipe t.la pruvincia do Ceará. 

« O d,, !Jarm do Picüo tio Reciftl de Pernam
buc•.• acha·;;e em activ1dade. 

" O das AL•góas f,ti mlln•Judo construir por 
ort.lern expedida uo anno corrente. 

« O do Íorte de . tianltl Aútónio da barra da 
:idat.l~ da Bahia ó muito · ant1go ; acha-se em 
acLi \'Jt1adr~, I! já se mandou levantar outro melhor. 

11 O da ilha da Moela da provincia de S. Paulo 
f,,j man .. iado co .. stt'UII' por ordem expedida no 
anno de 1827, e t.mquanto se m1o couclue, cou

. serva-se acceso um facho na:; noites tenebrosas, 
para sr,rvir t.J,. guia aos navtlgautes. · 

cc . O Ja ponta da . burru •lv ·Rio Grande de S. 
Pedru .1ua11 luu· s" .:onstruir por orde1u .expedida 
nu ann·• dt:l lti27. · 

" N. B.,_Não aonsta que se achem concluidos 
os phtli'Ó"s que não existem· em . actividade • 

ct · A reluc;ãu destes pharóes vt:m acompanhada 
elo tres consultas da . junta do . commtJrcio sobre o 
sy~to:ma da su<~ cons trucção e consen•ação ; não 
pudcudo . a cvmmissào por ora apresent11r rl . sua . 
opinino . a . re•peito dest~ negocio, . por se haver 
oJJ'.,n,cidu :\ consid·~ raçfio ela c .. mara um projecto 
du lt:i p:~ra a ~xtincçtlo do tri!Juual da junta do 
co1um. !'cio a que1l1 con'1p~tia a direcção da maior 
pa1te dos plwró~s~ 

cc Agora pas:sa a commíssüo a tratar de outros 
obj. ·ctos contpelH: ndidos nu relato rio do ministro 

. da ·nrar in h a, e pducipia pela · 

O>•tlenança da al·mada 

" Niio ha pessoa alguma que desconheça a ne· 
cc·ssidadc de uma nova orde::ança pnru a erga· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/20 15 11:37 - Página 6 de 18 

SESSÃO El\1 7 .OE JUNHO O.E Hs::IO 339 . 
nisnçiio. ndministrnçiin c rliRc:iplinn ria nrmnrln 
nacinnn!, o in;pPrinJ. O t:{PV~l'lrCr JrCrr V• ·7.•·s L•·liJ 
nnnuHciaclo i! CJSI.n HUf.!U~tu c·rJIJJII'fl qu•.· ~e 1m 
ball111 naq111,1ln ordi•JI!!nr,r> ; " pr.r c"ll"l'guinl••, 
quanto maif! depre~Hfl e!ln rôr llpreSPiltllrlO 00 
corpo legiH!ntiv,, Lr•ntrr mai•H' Sf'rr'l u J,r .. viclndH 
cnm que ha de ser tonwdn na sua justa c•Jnsi
dera~ão. · 

Commissao elo exame do estado da administ1·a~:ao 
naval 

(I A commisr;iio dr, marinha lamenta . fjiiC G:l 

trnbnlhns da 1:ommi~•iio nomPft<.lu pelo g~ovcrno 
pnr·n o rxRme que lhe foi rflcHmmrntlndo por 
estn augusta camnr•n arrhr~ n n..lrninistrn•;•io uavnl, 
deixassem de corrflspouder· P.m t~lgnmas c .. u::;a .~ 
ao:-~ intm·essantns fiül qu•l a mr•smu c·trnr•rn . FJ o 
governo se propunlriio : corno porém o ministro 
vni npr .. veitar IIIJIIillO quo lhe pnr••co mnís inLrJ· 
res~antc c mcuns ext••mporaneo, rrqur-1· n com
missão do marinha q'nc< .. t•S ll':~l>rtlh•·S ela C:lllll· 
miss1i0 do governo sejiio rem~ttidr•s a c•sta au-

. gusta cnmnra com as. observações que o ministro . 
fizer · a respeito delles, nfirn de serem tt.madas 
em consido~ração com a possível brevidade. 

Olwas navaes do · m·senCIZ de mm•inha desta 
c61·te 

ct A commissiio rP.conl1ece como vantajosas a.'il 
obras da . nova .ferraria que r.stá c1.ncluido, e a 
da casa da galé a fJUC .se deu prindpit• no · arsenal 
por serem nruito grandes vs inc,;nvt-nient~s quo 
l'.csultno ao s.Hviç.<J .e ús pes:>oas •los smJtt!nciado:., 
pela exi.-tencia a bordo;,da náo prcsiganga .. nde 
além d .. s perigos quo crrrrem · nruitos cento;; dry 
vidas em umn Pmbarcação pnclrr, accres.;em as 
de~pezas de gratificações, s,.Jdadas e mnutinwutos 
de urn ·Jargu numero dtl ofiiducs, tn•11a o :lHlri
nhagem que esttio guardando aquclles senten. 
ciados. . · · 

ct .Todavia a commissão entende que no caso do 
merecer a approvação do corpo_ l•gislativo · a 
~Jonstrucçi'io das ditas obras pelos rnndim•!ntos driS 
barcas e .outras economias, on por cousigunçõ,•s 
pecnniarias para ellas decretada~. haja toda. at · 
tenç:io c"m a · segurança e. comrnodidude in1lividunl 
dos ~entencindos, como cxpl'<·ssanreute· determina 
a Cl'nstituição política do imperio. 

Esc,·avos ela (azmda ·publica exi9tentes no 
al·senal 

ct Ha quatro' annos tP.m -se clamndo nesta au
gr1sta cnmaJ·a Ctontra· a . impolitica, abusos e in· 
c.on venirmcia no empregn . th: .um nvultnrlo numero 
de escravos de anrbuH ·us s•·xns nos Ll'llbalhos do 
arseuul. As V<•zes da camarn p.:rrlcr:io-sc 1'\P 

·deRcrto ; · c os deputados · <JUC< f:tlh\riio contra 
aqucllcs abusos e imnJIII'nlidade; !oriio La~hados de 
ignorantes em economia P"litica. Ago1·n" governo 
rec•>nheco a ju~tiçn dos argumculos ft:it ... s n~ste 
recinto; e dcsc>ja dar exercicio o bruços IJ\'I'I'S quo 
em raz1in dns aclunes occurr('nciils moJ·cnnlis 
ticarâõ enlregi1rs . n uma perigosa e talvez numa 
lastimosa mendicidade. 

« A r.piniiio do . minh,tro, emqunulo fi n!i.~naç:io 
dos escmvos parece ju•tici(l>u; n cnm111i~~iio de 
marinha tem n hnnra de convidnr n illn>'tro cnm· 
mi~ são de fazcndt: pnm interpôr o seu · ptll'l::cer 
sobre .este nt-gocio da sun privnlivn nltribuiçiio .• 

Construcçlio do ed·ificio para a sec>·etai··ia de 
estado, academia de ma1·inlta, etc., ele. 

. . 

cc A com missão con.vém na neces:;idaJe de se · 
construir no r~cinto do a; s~nnl, ·ou em terrPno 
contíguo, um edifido para a secntaria de estudo, 
academia .de marinha, casa de riscos, apparelho 

tl !rnço mnis r.n mnnns va!lt:•l, nlr•gnnl.r. A.Fl'rlirll'); 
o p ·r•JII'' Rr· p<•I'Sil,uln fJ'"' ,., nrlifkio qnn ngnr • 
SI' pr .. jf!drl, .ti. 11111i rlrff J'l'ld.n rlnq•H·Ile qun RO 
11rt•t.• •r: clin · ,,r,n•trnir rH> "" '" '' p11 ~;ui .. , vi~tn. n 
iwm r· 11~n. !'l'rllll:l;?rn do R1·11 ••1'1)11•11< utr'r : J'NJilfll' qno 
r:n r•xíj;io do gnvr•l'll" as ·I'Lrnt rH da rrlll'll fii'O· 
jr•r.tndll, ll O (IJt)IIIII IJ fltO daS :lnsp(!Z;tfj f,eito. peJO 
archilnclo n rnr>st.r''J>:I pr.rlrélros,. cnrp~nte;ro o 
cnntnirn do nrRrJI;nl. 

te N•"r anno pa~-n.Jo pcrlic;-sr; RI'• cnrpo l•Jgislntivo 
a cnorrno qn:1••tia 1], Gfi:l:I7GHLnS par•a aqlllllla 
con~trtu·ção : I) fi~Ora f'oÚ H li rrt:tr,ndr. 3. dn 21G:OOOH. 
E~t.n. nltimn' pnrcelln nínrln .é mni forte, c a 
comrni·•siio fJ•I.ft pnnmnclirla qnr, a Hlllllr)r custo) 
e p•a: •lmnrc7.n ~nrr'•. po,.sív••l lr:vnntnr um Qdificio 
vnsw, f'onlírlo fl cnrn a Rin:7.P.h\ ol"(.(llncia (llln :1. 
Sf•nwllranto,-; cnn~tr·ucr;ii11s se cost~:rna ·lnr em In~la· 
tl1l'fll o nns ERtadoo!l Unid•lrl da America. L·•i(IJ 
quú o ~nvr.rnn rr?rw·U.>•r '' r•Rt•J .c:nrnnr•\ as plantas 
o nrçamnnto rln •'dificin, e fl'•r approvndn n necefl
aidiidc rln sun cnn~l.rnccíio: a conimissiio dP. m~ri· 
nhn •·xigirá qne a illustro commis~iio dr. fa7.enda 
indiquP as vi:•s ll mPins rl<J constnlir a obra que fóL' 
r~putada de ab.;o Juta necessidade. 

Qua,·teis do co,·po de m•tilTtm·ia de ma,•inha 

"A, ·commis4iin i~nor(L . qunl é . o estado _nctunl 
dnR quartnis destll r:orpo ;. quantos offic1aes e 
snldad .. s pórle accommorlar, o se com effdto existe 
algnma pnrte rloo P.dificio com o maJfliramenLo 
exp,!õto ns injnrias do tempo. Logo que . a com
missiio recebP.r' e:<tas informações interpor(l o seu 
plll'ilt:P.r; d•·clnrnndo dPsrlo já que . no caso de 
exi:;tir nlgum mn.JoirnmPnto r!Pscoberto, é a sua 
opimi'io . :Jue 5e faça a ohrn indispensavelno 11eu 
pro"mpto resgunr.ln. A commissi'io nt.tn como fnllibi
lidade dos or1;runr;ntos das de11pezas. cleilta obra 
o dn nnnq p11Rsadn em :.7:025#05G e o do nnno 
corrente em 4ií:;10:JS.t60. · · 

Excavação elo 7Jam:o e .melhoramento dll porto do 
.Rerif~ ele Pe1·rzamuuço 

cc Can~ns phisicns n mnnlo~ t.émcontribitido pnra 
a · nccumulaçii" ele arêas no portll · rio Recife de 
Pernumhut:n: so os pr":li'PSSOS do mal não forem 
nt·llbarlos fit:nrr'~ p~1·i.Jiolo al]n~>llfl porto, um d.ns · 
i11terr•ssnntes do impedn elo Brazil. Como porem 
a commissãn se nchn fóra da orbitl\ daqllelles 
estrA"'ns, aind1t qunndo conh~ca o~ mflios tbeo
ricns o e prnticos, com que talvez seja possível 
reme<lial-os, é de opinião qne se Pxijiio do governo 
os J:)anos e project"s já oft'P.recidos para o melho
ramento do purto, muito principalmente depois 
que se reconhec•·u n inutilidade das tentativas 
feitas · no nnnn ·dé1Sl8 ·e s~guintos, p:ml dastruiJ• 
o banco pP-lo simpllls mero dos arrastões que 
f,·riio empr!"gaclo~. Logo que vierem · estes pro" 
jectos a commissiio d~ marinha inter~orá o . seu 
juizo sobre est 1 obra de nb;;oluta necesstdade. 

Escola ,te pilotngem das costas . da província do 
. · Pm·á . · 

tt A commi,:siio reconhece com o ministro da 
ma1~inhn n cnn\•eniencin qne ba de rE'stabelncer 
a nnti~n o uhnnrlnunda . P!lcnla ele pil,.,tagem da 
co~ta da pr .. Yrncia ·do Pnrt\: e niio se h a de 
dPRcuirlnt• do promnwr n Hlllll'estnuraç•io.e melho
ramento, lllllln•lo !IP.. lrntn1· dnl'l escnlns de nave-

. Anç•i,.ultimnnll•nto propustns pelo governo á.camara 
dos Srs. lleportndCrs. · 

Bali.:as do porto do Rlo Grandl' 

cc . A cnmniissi'io i~nalmcntA rccio.llhPen, 'I) !tO &t\ n 
nPc .. ~!lidl•de dfl ~e obali!llll' o cnnnl rla bnr!'ll dot 
Rio · Grand<', ·. :\ medidn do incomsttt .. te lllOVI• 
mento das · arê~s impellidas pelai c()rrent'• dd 
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np;ttn, mM t.ami1~;n do r.o J11'1\c•Nl!!r pn]o mf'smo 
mrHl•• n bnli~nr o wnnl d" Cuugns,;(t 11111 rpro 
outl"nt n f.•StiVel'fi,, cntn I suanm.n dr, fH\'V(•~a\;!iD 
lli"lllllflS \':ll'fiS f.< l'niTI(IS dt1 fii'VIII'(•S qnu i1 c:OJ'I'PIItO 
elo" rir/ nn os praticas UtniJiciosos du:;;truiriw ott 
nrrnncnl'Íio. 

« A cornmhsiio 11~!{• cnnveneidr1 d•J ()UC o prl· 
moi•·o trnb dho, isto é, o bulisruncnto úo cuual 
da barra, la1 d~ ser "dispendioso, m:~s :ambom 
rc•conheco que q unndo os in tcres~u:; de qunlq !t~r 
obra se fazem tmnsccncl<•nlc!! n. mnic1r pnrtr:> do 
nma nat;fio, ninrla o~' moi:> uvultadns dr:SI'Itlbolços 
da fazenda publica niio llovem s~rvil' de obstaculos 
11 CSSP.S Ut~ti:' m~!liOl'I\Jill?lltiiS, 

a O bnil~1arnonto •.t .. , ean••l do Cn.,~usP.Ú 1 o ns 
marcas oi•J nlgnns lmixi(IS e coJ'Óiltl de m·óus 
das la:,(óns ~!.·rim o d .. s PntnR, ui"IO ll!"lltarílõ 
pro\'avolnullit~ n grnr,dc ~ururun; o p\ll'tnut., a 
comntissiio rcqtwr IJIW se pec;:iu an g"vcmn os 
IJl'Çamentos dus clespt:zns .para cstabr.lccer e cnn· 
SP.rvar ba\ísa;; e lllaret\!1 de: navep;a~li.11 nos t:nnaos 
dn barra elo Rio Grande e Caugus,ú, n uos baixos 
e c .. róas de· arca mais perigosas Jns lagóus Merim 
e di1s Patos, pam ú vista dclle a mesma cummí~sâo 
ínterpàt· o seu parecer. 

Ten·enos dct mm•inha do · imperio 

<c Como na cantara dos Srs. dcput•1dos e:d>te 
uma propn~n d .. govrrno redttzid,, a pr .. jecto 
do lei para s~ demarcarem e aforarem C•ti ter
renos da:> mal'inhar> d(' impcdo; entende a com· 
missão quo é d~snecessaria pnr ora outra pro.· 
videncia para df.sempenlw dos íins quP. o ministro 
c~ pera. 

I>espe.;;as fJe;•aes da arlminiswaçlio naval 

rc A commissã..> observa com o mnior praz~r 
que as deRpezas orr;a.lns para o 111iníst.erio da 
mnrinlta SilO menores do .quo ns cx;girJas para 
um unno comrnum uo or•;um•mto paSS!ldo~ ua quan
tia de 'Jú7: li.JúS:)ü2. Isto ·é jú. um (.!rnnde pü:;S•> 
para allivio do povo brazileiro: todavia a com· 
missão entende que ainda é possivr:l raze1· algu
mas t~conomins se:rn pr••j uizo da consurva(i!io da 
furr;a exigíun fH!Io ministro para o t•Jmpo dl:l.paz. 

((No corpo duwari uh a podern pr>U!Jfll'·s" úl:7i.i0fi~l0 
pelo mod.:. que ficou dcmunstracto rJU!tudo se Lra· 
tou do docu!lleuto n. ·L 

" Na compauhia d11s gnnrdas·mnrinbns cumpre 
nbnter a quantia de 07üfi000, como se mostra 
tratnndo do documento n. :,, 

r< As comedorias dos HlO csci'I\\'OS, no c:1So de 
serem nliena•los montando a 0:~7ü1~000, tamb;:m 
devem ser abal1das úo orçrunento. 

<r Do g.·ande numero Jos marinheiros que exis· 
tem de guarniç•io na não presiganga o rJa barca de 
vapnr, pó•le Jizninuir-tie alguns, >um.Ju furueddus 
os da barca em occ:t1si:i.o de trabalho pd<J •.tepusito 
ou pelu navio de registro J.o porto. 

1< Nos ar~enaes do inzpe:río, tnnt.•> nos ramos 
de coritabilidaú,,, como de trabalhos braça•l•'• póde 
have1· sem incon vcnientc uma diruiuuição de 
100:000$000. 

11 As sommas acima npnntadas, uJoutando a 
16l:ü02S2.!0, juntas aos pedidos da nova s~cre· 
taria de I'Rtado, e qu·1rtel de artilhar:a orç>\da em 
117:•10úfiWO, fazem um total de 270:307S700, os 
quaes abat1dos da somma de 2,84:J:.U6~7ti9, fica 
a quantia. de 2:03!1~0G!J, qn~ a· comnoissão Je 
mariuha julga sufticienLes para a d.:speza geral 
desta repartição no anno futuro, salvo o cr~dito 
supplcmen la:·, se se proceder á co••tiLmcçií.u do 
edlficio propustn para a secretal'ia de estado, e 
quartel do corpo de artilht~ria da marinha. 

Fixaçcio da (orça de ma~· 

n A commissi'io reconhecendo que no Brazil 
nem exi~tem grandes pescarias, nem avultado 

nnmnr•1 rio navios •lo cnbntr1gP.m; a nindn menos 
l!lll'l•g:H;i'l•• do mar allo, multo princ1pnlntentú 
•\"'~'\" >pie cessnu o l.l'lllicn !111 o . .;cravaturu •>CI'· 
~Hn.Jn.sn quo os nnvios do guerra .H1io as meÍhõros 
.,scollll'l ele !'oniHII' murinl111ge;n ordinnl'ia e oi:ti· 
r:ÍI!Cs digno,; JrJ comar'uwdnr, e por isso 

1 
a corn· 

ll'li~s.1o vai dfJ nccurdo com o udttistro da ma
rínlia a respr:ito da f!Jrc:n nnval l]uc cumpre con
sr,rvnr em uctivirlnde d11rnuto o ll.l!no financeiro 
l!oguínt~ ; o parn. e~f':e fim t•m\ lt honrfl de apre~ 
sr.ntar .o Tt!~pectivo projecto da l>:i para ser to
rna<!" em considorao;:io prlos Srs. d(·puLarlos. 

" A commissiJO lJavcn•.ln feito as pre~cdcntes 
ob.,r.rvnçües sobro •J re}nt .. rio do ministro da 
llllll'inhn, c•,;1{l porsun·lid:o do hnvr,r dr:sernpcwhntlo 
a lal'"fa •JU(! llzll f.,j eucarr·~gada, e pede a esLu 
augn~t" cuJun1·a •JUe, 1111 c:!ISV de IIIIJI'IJC1tr as suas 
lltleu•;Õ<lS, se: d1gnll flXigir do ministJ'O os escl·•· 
r~crn,cntos .IJilC em divi:I'S•>S lugares viio indi
cados, ntirn do . po.Jcr n mesma cornmisstio dar 
lllteriurt!s informuçõcsf1 camnru s"bt·e os objectos 
que 11gorn se niio aclu'io bem Plucidn·los. 

«Paço da cnm<~rn dos deputadr,s, 1• de Junho 
de 18:30. - Raymundo José dtt Cunha Mattos.
J, J. Viei1·a Souto.- J. 'lt:l. Pinto Pei:coto. 11 

1\InndoU·Sfl iurpdmir. 
Pe:clin.:io, e dandO·Se'lho a palavra, disse 
O Sr. R.iboiro do An<1.r4d.a:~ Senhores, 

a lei Je 23 da. Setembro de 182\J dissolveu o 
b~nco do Brazil creatlo r•da ue 12 de Outubro de 
ltiOS ; p•zdia a legit'lutura dissd\'Cl-o ? R~spondo 
sirn. O legislnd·.or 1.1 havia. çrlln,io. O leNislador 
podia destrnil·o; o. l<;gisiudor lho.hnvin as~i«ua.Jo 
nm tempo ce1'LO da dut·nçiio, estt~ tempo 'havia 
expirado, e f!Xpirado com elle havia tanrbem sull 
existencia; dev1a a. l<;gis\tHUra .,xtiuguil·o 1 Res
pondo-niio, e ,;ste-nrlu-s.,rá v<·rifi•:ado submet· 
t•mdo á copdh da mais e.;crupulosa critica. as 
razões alleg~tdns para dcstruil-o. 

Pt·imuira razão. Os povos satw·ados d~ metaes 
nao t~m necessidade de bancos. -Os tfUC repetirão 
semt~lhante pz· oposiç•io fur1io noero:i . pla!liarios de 
algttns economistas: ma' " doutriua não é ver
dadeira no mundo das idealidndes, e muito menos 
no mun..lo 1los pllenomemos. · 

AntP.s purém de entrar em semelhante questão, 
cu perguntaria a meus honrados collegas : um 
estad•J .com todo o vir;o de ~aude e de JiJJ'çn, um 
estudo w1lammado pela novt.Jade de ~speculac;ões, 
o que j:í tem trilhado grande espac;r~ do campo 
commercial,, tem por ventura os capitaas precisos 
pam r.,rtilisnr todos os canaes da riqueza pu
l>!icn '? O holilcm. do myopism•• mais absoluto 
re,;p"nueria segua·o, não; a velha Inglaterra que 
pns,ava por suturada de riquuzo, mOJstrou na 
uhimn criso de 2ü, que . o não e1·a. Se pois nós 
caroccmus de c:tpita.,s, como deixaa·emos de crear 
fir:lucHil'Ítts, uma vez que · Astes sej:io fundados 
t!tn obrigac;ões valio~as ? Elltl.l. simples consit.le· 
1·açaio basta para fazer VtlL' qud n:io ha muitos 
pOVOS saturadOS d~ lntt;.leS. 

l\fustrurei ugura que a proposiçiio não é verda· 
deiru a pl·iori, porquauto. abstr.1llindo da noção 
d., bancos ; t~:nlto nella n cousi.Jerar sómen te duas 
ent1dades, isto . é, metttes, quantidades finitas; 
ho:ucu:;, que1··• dize!", paix.ões ou d~sejus · huma· 
no~, quantidades intensivas, indefinidas, · inde
terminadas, e por conseguinte· não sujeitas á 
lei de esp••Ç•l e nem. ao circulo; de onde se segue 
que, como o desejo de pos:~uil· a ri'luezl\ não 
tem limites assignaveis qualquer que seja a ri· 
que.za P!!>'s.uida ,;,~mpre ,1s desejos do homem 
~ol.llc;arâo amda mais ; segue-se ainda desta. curta 
unalyse, que em tacs .. sciencias ha elementos 
extensivos que alterrio e modificào as verdat.les 
econumicas mais reconhecidas, e que. o proten· 
del-os representar por formul11.s · algebrice.s, como 
fez GannrJ, é o erro mais pulmat· que se póde 
commettcr. 
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A Ili'ÍOI''Í niio llfl rJUnntidn;le dll motnl que 

pOiiSII S11tisrazcr n ~>relento sede dr> h<~lllf:lll em 
JJO!l~Uil-n. 

Pam provnr a postc1·io1'Í qun 111io l1a povn ~a
tul·nl!o de rni:LIH!s, ·c •1110 os banc"s nppan:c:flnio 
na época da pobrtJ~a, .Hiíl·l ""' um gt•iw já arlian· 
t.ado d~ riqne~a da -;oclurladP., R•mí •11hLÍJr qnn n1t 
lanr:A urn rapido g11l P•• de vistn sobre n ilistoria 
do ltom<:m drjStiC o bcr~o da su·1 vida social ató 
á. crr.nr;iio dos bancos. 

:iuppr)Jldc, senhores, uma hot•Ja que nbnnrlona 
n virJa nomnda, para torna1··~a estacionaria c 
ngl'icultora. Onda individuo rccrmhecand•J quu Oil 
fructos espontat;ens ~.>ll'erocidos prllr 11atnrezn não 
bustiio ás nuas nece~.;idadPs, vó·so f.,rr;ad., a 
cultival·os, e p"rque a expe1·iencia cnsinu a 
todos qll'~ o trabalho de Ulll ~ó llorrwm 111io rlá 
um prnducto compldo p11ra a sua subsisttlncía, 
dividem·se os tralmlh•JS e pennutão.se os pro· 
ducto:l; esta mesma permuta tem. um termo, e 

• vem a ser, quando productos snpr;rfluos a uns 
nfio siio neccssurios a outro:~, e deixundo de ser 
trocados. deteríot'i'i.o·Se com :~ensivel perda da· 
quello que os produzi•J : desta estugnar;iio de 
permuta . nasceu no homem SI)Cíal a prinlt·ira 
idéa de mo•!da. Qull. vem pois. u ser moeda? Urn 
p1•ndLtcto preferido a outros pela necessidade mai11r 
que delle se tem, um p1·o luct.o adrnittido p11lt1 
uso para servir de .instrumento dos cscaí1ubos, um 
pi'Oducto q1w se possa ~;ubdividír, e pela subdi· 
visão fonnur. um valor igual áquelle quo:: se 
pretende comprar. · . 

Foi debaix" deste ponto <lll vista que os povo:~ 
ela Aby;;sinin admittirão pot•. mcocdu o sul, os de 
Gambia o ftJI'I't'•, os mexicano.• no tempo Ja c .. n · 
quista .griios de cacáo, os JtOvos rle. uli'(Ua1as 
partes da Africa c da Asin urna cunch>l, os lac~· 
d~:Jnonic.s o ferro, os romnuo!< o. cobr,~, mas 
quando taes rnol'das s., torn{m'io ubun·laut~s dui· 
xáriio logo de S•·r p1•ef~rirlas, o depois furrio 
desprezadas, ot~ P"la sU11 conuptihilhlau.J on pd•• 
seu grande pt·zo, e S•·tl mui drminuto val .. r c .. m. 
purativu. Eutao entnír:io a figu•·,.r curn<1 .mn,da 
os motaes nobrr•s, ~u11 rm·hlud,·, 11 por r:onsrguiute 
seu grande vaJr,r, sua inco,·ruptibilidad., " sua 
divisibili•lude !h.- havitio' grang"n~ln t·,;~n nrefl'l
rencia. Até aqui vós não ve!.lcf! IIIStituiçàu alguma 
que dõ hléa d" valort•S du c .. nfitlll•:a hoje intro
duzidos : e todavia parece que nra uccasiüo de 
crf'al-os, porqtte todos os pu\·os carecião rle mt:tae:; 
nobres. 

Não é pois, a não saturnç!'io de metar.s quem 
crea ns · banr:os; outras sãr> :!.S causus .Jn s~· 
melh11nte<• estabdecim~:ntos, como pa~sn jl1 a 
desenvolver. 

A nctívi· adrl humana tinhn jí1 f••1 tllisndn grnn•le 
porçii•• Je c·1da um J,s eauaes da l'iquH?., puhlica, 
o commercio 11 a indusLria tiulriio já dar.lo .. gi· 
gantRdos passos; em um:t palt<\'l'a, o~ pov"s jt\ 
se achavti<l · um um gn\o . m•ti adilmtado <te 
pro~peridade, quando o,; judeos iutroduzmio o uso 
das letms de ca111bio:. esta iuveu.;oiu que sem 
duvida fez épnca uos ann••"s do comm••rci", P"r 
haver siu1plrficildo suas op~t·uçÕt!B, dmtiuuld•• as 
despr~zas do tra11sp .. rt" do tlluhei, o e pr•·SPrV!I·I·· " 
cornmercio de ri~cos tnevitav!li~. roubou J,. 11111is 
os CHpitaes á sacrih·ga cobiça dotS g•rVPrn .. s 
Vós suis ch· gados por ella à c1·euç;io dos hancos : 
r,or•1ue scgurameutA é pequ. na n tldf~rent:ia tmtl'ii 
uma nota de prazo .ll•!lel'nrina.to, e outra cuj.o 
prazo depende da \'ontude do purtad .• r. 

A' vista pois •lo expr>st•l, é o pr.·gresso da ri• 
q1teZ11 que111 os funda, s:\o os erros du gnveruo, nu 
da administração dos bancos que 0:1 arruinfi,,, 
assim como é a sube•loda Je uns e de outros 
quem os conserv11 o fotz tliOsperat·. 

Medit•1i, · senhores, subre os · bancos de Genova, 
de . Vene?.a, de Amsterdan1, de Rott~rdam, de 
Hamburgo e de Londres, fundados em ·liv~rsas 
época$, e sobl'e o credito ou publico ou particular. 

ou nHtrcnntil, r, vó~ vrrs convencereis rlas cauilns 
d, Hua c•·•.:aciio, o uu RlliL rni11u 1111 de sua prns· 
[llll'itiade. Nu flfiSBII r .• r:io . os n\Jusos. dn podrn· 
ou <M tll'l'••i admilliSI.I"ati•:us t.la atltninintrur;fio 
q11e obri;(•ll':·w a l··:::i~l,:tJtra tmn•ar:ta a •·Xtill· 
gnil·o, •Jll•Hl•l•• "11" •.l~vir1 cíugir·-s, 11 r:xtirpar 
la•·S n IJusrJS [JOI' nwíu J,, tlLibins, reforma~ o cun· 
HCrl'lli·O, 

Seg11 r H !ri raz:1o. -rr E1·a um estabelecimento do 
{/OVe'f'no e não aos 2la1•tir:ulai'CS . . /) Perdoai· me, 
sellhrll't:l!, um IHJnt:o ó a . cotH:eut,·aç(L•) du capitaco 
priVILdos, o d11 Brw~íl e,;ttiVa nr,,;LtJ ca~.,: .:;e o 
govl'rrt•l ti11hn n•:Ur: acçõ,J~ e,;tas deviào ser ap· 
plicndas ao pBi(f!lllllii(O de sua divida: 1•, prorqno 
l'lll n:io póde dar V!!r.Jarlr-ira S••Cillrladc •:utrc a 

for.;u r.pw commanrla c a fraq11eza que obedece; 
2o, pnr.pHI nm g••vm·no c"nstitucíonal só crtla as 
1'C111Ja,; nr:ces~anas ~ sati:;fo.r;:io de :illas dr.spe~as: 
se o A'·•V•Jrno lho lmvi11 concedido privile::tius 
qur1 feriria . a C•Hist.itlli•;fio, n H;i.~latnra devia 
aniquíllal·oS : se o governo finnlruente lhe havia 
conc•)dido favores, ,, mesmo tinha nclle. uma 
ing.:rencia · p1·ejudicial, e em manifesta opposir;iio 
corn as doutrina:; cc•>nomicas q1w. regem seme
lhuntr:~ cslubel•~ciment•)S, clla devia I'Cvogal·os, 
porém nunca dostru!r uma associação, e:;timulo 
o rnuis activ•J da inrlu•tria. c do commcrcio, e 
PI'Íilleiru movr:l da circulnçà•J. Ora, ... stn parLici· 
i1aç:~u tiu govt!rn,., nos lucros, ~sta i11gerêncía, estes 
favores .,) pdvílegius concedidos não IIIUdánio a 
r.sscnliia c llittllrt•za do .banco; r .. rilo (jllando 
mnrto ex•JJ'e•co,cia:> pnr,,sitlca.;, que extirpadas 
ter·llttl'lll:io dadu nova vi.la. 

T•·rc··ir • ruz:io.-1r Se o banco. m1o existira. o 
gcverno nao te,·ir,r. entrado na ccw1·ei1'ad"s guen·as 
tlí.~pentliosas, e na ve:recta de cl'iminosas p1'0cli
galirlaües. J> Ao lJUC rlj:.p •nd.,, qtle 11111 guver11o 
capuz dtl golpllur a propriHrlndc r:,llectiva, muito 
mais capaz -eria de atacar a individual. Sabds, 
s .. u!Jor .. s, 11.qutl autoriso11 .,stc•s g.,lpes du governo? 
]',li o sil.ltll:lu r.lo C•trpo l~gisla!ivo, e a nenhuma 
opuosiçlio dellt1 a t11:t•rS d1gnos Jo mai::l llXtJIIIplar 
ca~dg•J. p,,r "entura scá'L tamhOlll culp>ldo o 
hanc·• nos cmp''•JStllnns e~tra11geiro:! c nacionaes 
quP. " gov~rno cuutrahi·•? 

Quarta razão.-" Qtte se póde espe1'01' de ~'m 
estabelecimento oncle o~ .set~~ gerentes sO.o ()S rwin· 
c·iz1aes auto1·es elo a:ct;·avio de sezts capilat~.~? ,, 
I~ P•Jr que'? Por que :s lrd d.., sua cre11•;:io pec
cava 11;1 part~ :1 III·LÍS \'itnl, qnr:ro u1z~r, u:io 
ti11ha Ulll!l lcgislar;iio p~nul apropri •lia; por que 
razà•.l a J,•gislatura transacttl niiu d811 e~s:L legis· 
!ação, e· cO•:I etla uão põz termo a Nubos . es
ca:ldalo:>os '? p,,r q1te razão p1·eft:ri•• c"mo · mí10 
nrcltitect••, a acr;iiu de demolir ú. gloria. lou ~av~l 
da repurnr 1 Eu · lf.(llul'•l us motivos desta . falta. 
Est•!S roubos p·•rém pmtir:.•dttS por tilguns úoR 
seus aJmint~tf•,,dores umPtlf;ll\'iio rJU••bl'll? Creio 
qtttl niio; porque LHndo u ultilll•'~ balan•;O da com· 
rnissão VHjo qtttJ s:io IIIUl iuftlnore:; t.os S~llS 
fuurlrlS c},, rtls~rva. 

Qua1·t:L l'uZrill.-" O lm.nco emittio ttma. somma 
quo~ nâo tinha p1'0pwção com a sua hyllotheca.ti
B •Jll11 "t'nt r:uusa olo•Sim ~IUIS~ao? LtJ ltl as portarias 
do rnnrqlt•·Z d!l Qu~Iuz " ,.utJ·u~ de outros llliniS· 
tros da f:•ze ,da, e vós conho:lcr:tHiS os autores de 
tantos., mal.:~>: ti dm o banc<l f••rça para <l~so
b,·dt!cer á. l'lgnt•osa lt:i dus bayonrjtas I E'-me 
peno.~o Jiz~r •.1ue a legislatura punit• ria victima 
os crimo;s dns ,.;eu'S nlgo~zrJs, . e cerrou os uu.vidos 
aos griLos dtl j asti.;a e thl gnnerostdaJe, reei a· 
tunntl•• ,, conservaç1io Jo banco· e b•ta:S meriíd:ts 
lt•gislativus. que ~ecasstlm a fonte d3 t 1ntos 
aba""'· . s .. xta razà•>· -tc ])aqui se segttio gue as no.tas 
sem ln'O{J01'çilo com a hyi}Othectt não pude1·ão s.w 
l"iiali.::adas d vontade do po,·tado1'. ))-Se como 
deuwustr .. i o g .. v,_,,·uo fui " pdmdt·o motor. deste 
111al, se desde li:HS elle .faltuu ao paga•nento do 
pr.:mio dd .sua divida, e a•JS aj1tst~s .quo com o 
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SESSÃO EM 7 DE JUNHO DE 18>\0 
bnnr.n hnvín r.nntr11hirln pPlri. l<'i <l<>. lllln r.I'N\r,i'io: 
f!(l clr·s<ln IR'! I tll'C•AI'i~dío "" i.,nnrlít.<~ ~yflt.••tnt• dr: 
frnuflr· (ot•r;nn rlu n IHIIH:O u. t•ini"':-1Õt •S \'1ttlf!l•t.uH, o. 
eJJ, I;!'Hiif"' Li·• olt•fPIIdi:J·O. I'. l'••gni'III·CI 111.1 IIII.ÍO tlu 
Urt111 I'I'ÍII/1 ulll'll d1• llllll 111fl ft1, 

N:t htstOI'Íil tlo~ b~~rwn:< e da rlr!lgrnçtt•!tl in. 
~f:l'•·JII:Ía ~~~·s s•·ns ~"l'~rnus n•in sii•• 'rur. ~ r•"t.•~s 
su:nnledmctttn;;: \nut;tll 1\S nlhoos ·1•111'11 o~ E~tr11lftA· 
Unidos · du· Auwtio!ll SHpteJtt.ri, .n.ol o Jllll'H n 111-
gh?INf! : a Ja, . ~ll.it~ln talv~>y. .Jtf'\ns mt~sm"s 
Jmnciprns qn r~ rlll'if.(ll'tH) a lt>gtsiRt.um rns~ndn, 
derdi.JOlt . o Sl!ll banco, n ns nvNmos · humen-< ~'~\Q 
ltrtvi{to sídn ns mni~ nhstinndn~ ern sua . ruinn, 
tornunrln n SI do passo v .. rtíginnso qnn havilin 
dll•lo, · fnríiú 1ngo Ot!pob loS JJJIIÍS l!:TJJIZ~:s 1111 
crNtçlin 'rl•l r>utro: n 2• • . nrlle.~l. rtlda de l'·n~a 
é)ALa ntt sr,ír~111:in rln ri•rU•<?.a ,, u"s m~ios dr pm
móvP.l·a, 11ii0 SÓ '1!1'<:Uc.Jnn · O RCU, JllrrndnnrJo que 
ali sua-; notns foR;; t' ln rcc(,hí•lns como YJH·tnPl-1 e 
obrignnd•'•·!'HJ pnr <'.llns; tnl\!! 1\t•Í 'Jil"n•ln O ban1:0 
Rnhiudo . victorio~o J11 cri~'·· qui r. l'••tlll,-al-a.,o, (\l\1 
diuhHira, a camam rios Cll!TIIIIlluli n(tO r;un-<er•tín 
por· J,r,~o t,•mpn, atá •que el!,: :;e sntu:-u,su dos 
mlltar•::; .PI'Clt:ÍttSOS . ll~I:P~Sili'Íil!!. 

· Dir-s•tdHI •JUil u IuHI:tt.·r·ra nllri•• com ~rlllll· 
11lnlll.l'\ Jl •t~so o ll' •Y ·fiHt I]Uil c••.lo .ou tu rolei a rl•·W• 
trngar ? Quo! ;1 J,gJ •tP.n·a P•tá 11 per~c .. r: ! Que 
tremor de terra, JUC c •• nvulsâo dtl n••tllt'er.n t"m 
íle !!ll"'"lí'' c,sa .il!u1 fnntoo,a, fó•:fl ínt•xg .. uw~;l da 
liber.t;dl', das :nttos, <I•• i11<lu•tl'iíl, <I" ~' ·lllm•-n:.\•) 
e dn 'ríqu!"7.a'? Nri"~ s~ultutr>s, n:i11 v .. R a~:;nstt>ifl: 
ella ainda fl.,r•·$cr: 1 ara el•·•·•rtl im,t•·w·,;:i•l do 

. nwntlo, , Íl1 um ;.rl~ori"S • • s!l .. n•·io t-lltr p•·ucurn d- · · 
catnzar as c:hagus qu•· ll•e r,z 11 · :ll'</oo.llfr1 f~hn: 
dr1 UJII!l . gnP.rr • p!'lt!tJilg'ndll: rdla drSP.IIV,f\·,. -t,,r[, ,s 
os gr,ner"s do~ ínt!u::tt·ia, e !ttvra ln.Jo~ ''~ sult:tts 
(la pruf'p~ri<ladt• l.umanu c .. rn o vig•or i.lr~ Cn•:•gíca 
mocidn!.le, e in,pr•r!alltC · mwlurP~a dtt IJJII pllvn 
envt;lhed.!o .u .. •:aminh•· da I'Í•llll'Zn: .es(ll•l'tmns 
que do · m<-~m" lU<•«•• (·Jla corrijll 'J" def.:itos da 
SUII cnrundl•·Sn lo'~i:;fllt;•iu. 

Setm•a r:•ziin. -(I )Jaq~tí se .~eg~tio o rtecessal·io 
de;n~)pcwcr: í men to das 11 Dto.~ q!te devia . {OI'(xw a 
r:ama•·a a de.~trun o.n~S"!IIIIft se · J•elo c. ntrurin 
a neccssaria e justa obrign.;iiv de escndr•l·o. O 
gov!lrno que o )!R\'Íil ru·Bcipotaolto Pllt uru nbysmo, 
du\·ia P"'' l'riucipi••s de l:tt·noa ju~f.í,;a arrnrr••11l o 
desse aloysnlfl, t.:dca\·o ll"'" \1 l'-1~1> íonça,- :ob .. nn'•·•• 
com sett CI"IO'tloto, C!. r.·&p•md<:r P<>l" li\ ,Jo de •. ,ue fôra 
tah•e>z o · pl"ÍliCipal autul', . · 

OitavA ruí:tio. ~ (( 1Jrrqtli se seguia cjtce a.~ 'l'lo(as 
pm·a . pode1·em ~er !UJI 'mttt,das r-eto . co!JJ·e pe~·
denio do seu 1:alm· ?1Ciri1Í?Ut(, c 1'0'. CO?!Se· 
!Jttínte to1·nm·a JWccisa . a . ea:tinçClifJ .· tlr: .um esta· 
úelecimento já tle toodo irumiclo." ~ Nti .. ; segu•n-se 
fÓIIItJllta u stg•dllt,, t1 ist.e V•·l'daclP., e Vl'!lt 11 11&1": 
o p•od.,r qnt~ t.,m .11 j:11f\'~rnn . · I! . os lr·gisht•lor!,s, 
·qunndn •Je n~:i.o.os darlns cUioliiu •:In' d•·sacr~·Jítflr, 
sobr..tudu se as opiuíõ··s p(•l' E:t!P."- e1uitti•.!as tém 
de dit·igir provns intt-irnm. nte Vl"l'de• nu ~ci~>ncin 
commerciul. E Sl"no oJuvi•Jn, se;n!r<-reN, ll nlis~tl. 
moeda de cobl'e g:llllwndo um .. gio rra pP.r'fl•uta 
com valor.•s de collfiauca, ê e s~rá . semprt· um 
fucto uniconn .historia do !IOSSO .pníz. Comv a 
nosso moeda do cobro• que IJiio sul.la .n balança 
de cotnmercio, que :nenhum cm•so tem n .. ,s di!ftt· 
rentes merc!'ltlos do mu.ndo ; unra non.-cln de dtlTe
rentf!s typ .. s, tl:fterfintes pE>z .. ~ e 'Jill\·renl~:\ fillPS \ 
uma mo11dn que ~ó 'tem l1yp<>tlwca dn gnverno, 
que ac,,bará por não 'tJOdrr l•Y\•••tht?t·al'a; finll.l 
mente uma mnNln pri\•11Lla de qu··sí tudus as qua· 
lidade11 que diio t' Xl:-trnci:• a · uwa SPlltrlhante 
entidllde, pnderia g:mlmr com valo• es tluuciarins 
llypotbeca<los po1· um capital mo-tallico, pt:lu in te~ 
r.:~se c<>n1mercial t>ID rnnntêi -os e pt'la "'i"l'me 
divida do goveruo, a ~oão l'll'l'!'m as opiuiôes er· 
roneas dos ~~~vernl\11tes e a b\lça\ crellulillade 
dos gove:rnos ~ 

p,,ra vos co .. vencerdes ainda mats 'd~>•ttt v~>r· 
dade, recordai o passado govt:ruo de D . .Taii-o VJ; 

r.llc iínhn daoli• ~!·•1J1~fl d~ mnrt~ no mn\failnd o 
\)all(\11 0 C ti luiVil\ ful'l'.tLIIH 11 , . ff, •l'lld llltllltll oltl Ullll1 

· t1,h<·lln 3., s rwu. ~ c, , ~:,,,,~ .~ s n t"~!nv\,, 1) -cohru nndn. · 
li"fl1'"''11 : nutflí oi•: mui.~, (!oliJ 1111 ópucn rln emnn· 
t:i(!OI;iíll, " l{e~\'ernn rui o.· •.:Uflhllll•l<, u. qUfllltidat!o 
dn r:•,ht•o lloojo ellnll(td•>, aftviulld•t r) !Junco úo 
d~SJ~t·;r,as t'l!IIIJ~ for' \' Htla~, itllp,..olinrlo novas CllliS; 
~i'i··s o itr:O,~•·Illando n de~appnr· · citu•mto. de nutas 
poqurnns, tt, vo u gl .. J·ia :]., cn11S1,rvur em círcu- . 
I:H;lio ur; . mP.la .. s ru•ht'P." 11 ue nruntfl t' nN notas ao 
par com o coollr~, ~ quasi 110 pnr C(ltn a pt·ata, o 
<(<\ . ~.\1\\!<er<:a\• n (; ·11\\\)\<l ,,n\.\'!\ ft:l ü t'Jf), ü Ü\dO Í>I~O 
n•.• n11ún dtt t:ltO•JtH; duil JHIÍXÕd! as mais corro'
sivns, ll durntotl's a 1:t'Í!ll1 tt'l·rivl'l da indt•pendencía 
11 dn libnnJndl! '•'fllll. DiR.•olvr.-su a constituinte : 
r.ppurel:l!lll o.,;uct:c j1~III·Sf: .eplt• :mNo~ ~flvar(t•oS mais 
"n lll •·nos sntt·n ·ccionucs, r;Oulrllhi!lfl ·SC empres· 
tim .. ;;, . cnllhn·sll '' cobre em 11111n quollllidadc 
nnHCf• vista, pnré111 sr,on1'ire infr.rior á tlíssípn<;lio 
e prod•Af\liflndn ·le tn .. s 1\dministradr•r~r;, rJuplil~;ío· 
se 1\S p; .. lp11s :'L líht:rtl!l.il<l ·e proJrriedade cl~os cida· 
d:ios, o <lrul:drll f,~,1 OU rlil cnthiiSOttra: dup!iCÜO· 
sn ll tdpltcliO·S~ o~ golpes tlaJo~ ao b.,nco, olcs
acr·ecfítn Sll .úe lOoÜ• es:e estnb~lecírurmto, c pu1• 
um ph• nonrl:'nn cxtraordin!Lri•• nos annrl~S dp com
nwrctn, . app,m1ce .n niil) ntt,eda de c11bre Vtll.:ndl) . 
noai• que 11s notas. Qul!rr,is unw prova nrnis eví
a~nle •le . que ,., ~nnrno~ é o nut,r· de,;tes mnlol:l? 

Nonl\ raz;iu. -" St!guio .ve r.iaqui (imnlmente que 
o . 9••'tlli"no Lo;·n••U se delledw c).e .uma eno;·me 
s .. mma, di1;ida cMz.trahida em ?;(l[cwes inteira
mente dcsaCI'IJ•.Iitar.l.o.v. »- An . •JUI-l rll~poroJQ que 
urrra t ·. l . divida é il jnsto · c:astigo dr,s violadt~l'tJS 
ola !d rnor·nl ; 11111 g .• v,•rno que h:l.Via. fllltrirlo . a 
tr,tllis os ajuslPS, qull fl•·ln pn.!or e Slllll pejo ~e 
lrnvi'(! IJ.Jlfl•Jeo udv dal; fortunHs dH tat.ios cidHtlâns, 
I} se ))avia cnnlP.nllu).-. C••m n sÍmiJles confissão 
de ,.na. di\'1da e longínqua prornelisa de. indiJm· 
msnçolt• se111 a n•cuol' ,q.plicação de n!lla rentla, 
ntc•rcc:i~ . Qf'ln . o V~\" s,,, eotonlllrt~nhado nas me.sma:'l 
t~,lt•S . •1\\1! d~sapío·ila· ll\m~nt., linht~ urJuo·. Set·ú. 
poH'é:u verrlade· qnr. ai\ n•; lns do ba:lc•• tivessem 
int f: irar•,mte perditl•• a 1'alidllúd . de suas obriga· 
çÕ"!>? OretO r;Uil ru'io, .pOr•rU•J coro ell!.ts o ~rnverno 
r .. r. a ~u.-rra do sul ; P••rque cllns ~anhiio 30 e 
;](i sob1'0 o gtJvcJ•rto, . c:ou1o dle proprro tem expc· 
rint~utt.ICIO 11•• Vt•ll•IIL .das snos apolices. · 

D·•chuu e u1tiut>~ riJZ1i<).-Com que dil•eito o banco 
e;cige j'l)'rDS; D1t t'•·emio de swts 7iota.q, e/lt1 guc t~ao 
rm{ltt aos po•·trr.t1m·.:.~ (lellas ? - Qllf:l'f:is :<aher o 
dír••ito ·? Cnnsu{tai a lei •In sua cren•;•io, ella Linha 
('-!\tabekcíolo Ut\1 .\}\'P.Luiu em fav,,r d '" sno.s espe· 
cics circul~tnt•~S por enrpH:stimos ou d~scontos, 
e 111io Jhe Jwvia cstipuludr> o premio pnra :•qu,.Jlcs 
rrue RS IJO~sui•s•? lll ; poorllamos . l"'rém de parte a 
ld; lfUCI' o ~ovarno qu"' o banco r':'nlise as suas 
nutn~ em ~spr.cies m<-tallicas, ou pogue um pt·emio 
pel11s ni'io reali~a•las? .. R~stitua o qutl d~;ve e 
tndn se farú. A.' vistn · lle tndo · (o exposto e das 
rozõ,,s victnriosns · cnm que combati a eJttineçito 
d .. hr.meG, d.,vio. ~lle ser conservado, prot .. gido e 
reformado, e nii•) drs~ol\'ido como fui pela lei de 
23 do: Setembr•) de 20. 

A.u t~s dP. eutrar . nn analyse destn lei exami • 
not·ei 11fl . Yistas ·da l1•gL~Jatura nas sessõe;; de 28 
e 2\> . . Em nri1bas a c '•mara se h11vía pronunciado 
pela Pxtincç:'iu r('a!is:tdu em 20 . . Nestu o governo 
tons~iLuin·se . >it•lentam;;nt~ devedor da .nação e 
cttnlin1wu a ser do b:\llco no caso de SP.r a emissão 
das ''ota" ín(,•.tit\T á s .ua divida·. ~<n sessão pMêm 
de 28 a cwrwra vareceu moRtrar mais · boa fé, 
••pplicnn.lo para o pagam~'<nLCI destn divida a lm· 
po1 tnncia dos bt·ns das ordens · rdigios:IS; esta · 
!Jva fé potéfll, era · sómente apparente cnmo passo 
a tlen•onslrar. SR a cam11r" HStava pt:lrsua•lida de 
que . taes beus peo tP.ncião á naç,io, devia príu1eir(> 
l'l!Jin~uir ns o•·d,.ns . como f~;z a Cúllslituinte fran· 
c~>za, devolvf'r . ••s bens della ao ~stado, proceder 
i .,ua 'l<·nd" com o maior proveit" e npplicar o 
seu . produeto ~o pagamento do que devin o banco; 
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mas ~OnHervnr as ordr·m;; Ruppôl-ns . tncítamr.nto 
proprl~turios d_f!SSIIS l>•·ns! unnncstl·r•s pnm os 
yenrlr:r n rlcpo1s c"nRtltUil'·Rrt dcv··•l"ra da su 1 
lmp .. J·tnncia, ê a n1Hdidu JJHlis inexplicavr:l r:on· 
tn1dictnria 11 impolíLíca quo a historia ,lus ~u•;ões 
tom offrll'ecido. 

Aioúa hnja ó uma qucst1io entra os publicist~s 
se a propriedade c .. llectiva é . t:'1o vnlio~a como d 
particular ; rc::lizmcnto 11 der;i,ão em IJitlt(•riu tão 
delic11rla niio ó precisa pllr ag•Jro. l::io a r.n.nnl'a 
pl'npendia <•m conceitnnr 1\ pi'Opri~dnde C•JllP.ctiva 
não valiosa, que ín•·xplicuvel co,, li'IHlir:•;ãu u ob1·i· 
sou a conAervar us orr.l•:ns, a r.JcnniH·c.:l-as co1no 
proprieturíns, ou apnd~rru-sr, dtH b~ns •. lell>1s RPlll 
seu conse1.timnnto 'l Se f:stava porém per,uaJida 
d~ contrario, cumo s_~ 11<io twir'1ra du .golpeai' e 
vwlar uma tal propru:daole? Um p .. d~r· •:oiuo o 
legil!lativv escudado na opini .. o e· f,,J-ç" · nnci .. nal, 
prefere sempre o nobre vigor do ldio ás artima· 
nhas e astucias da rapoza. 

Na conslituint•J da l~r·nnça, a legisL:tnra con
formo com os sen timeutos Ju povo em al>ort•ecc"' 
o Clt!l'll e orde;~s religiosas, como a clas•e mais 
ioimi~n da r•-f•n·ma ClllllH•;nola, Jeil-lhe o gat'l'nte 
de rnort~. e at·r••ncun·lhe" todos us bens ·; o Bo·azd · 
estava uns me~nú1s circntn;tancia~? As orolflrs:< s" 
havhio por vt~nLura oppo~to 110 systllrrra jut•aJ•J e 
profeAsado ·pela nação.? . Pt:lo . coutr ·t'i•, dias >w 
havi>in submet.ticlo a túdo, o até algumas vezes 
cont~ih_nido com o Sf'U contiug~utP.; l'•·ptHavrio os 
bra~Jielt' .. s os bens das ord~ns propriedade nacio· 
nal ? P~lo contrario r .. speítavào corno prnprteolaole 
l!llgr4da ·; eu j:'1 n:io f alio da expulsão c.l., pobres 
·famílias foreirus qU6 t~nâ•. • . de · ir menoligar dt, 
porta ~m .porta o .p:io para ns sr:ns iunoe~ntes fJ 
desgraçadus filho"; logtJ, semPlhantll passo era 
além du lmp .. Jitic? até mesmo clarn .. rosrr. 

Passar<:i ag .. ra a moxtl'ar que elles roiio preen
cheri;io os lin .~ Pconomicos pat·a que a J,gisl:rtura 
os desti••ava. Dirigi, serrbor .. s, as v .. ss •s vistas 
parn a lnglatP.rra na época oial'l reform11s religiusas 
introduzida por Hr·nriquu VIII. lêde a hi~t·.•ria 
con·tituciou~<l dess.e paiz p•or H••ll11m, e ~!la vos 
clirá qu" os bP.ns do ch•ro cathoJicv e onlens r·~JI
giosas frrr:ío enri•JUec"r .os pamsithS dn fll'incipe 
sem . proveito algum da fazeruln publica; lêclr. os 
llistoria.Jnres allemrics sobre a r.,frrrurn rlo Lu
thero e outros, o ell•.-s · vo~ dit•:io que .e~tc:s 

.:mesmos bens for:in, ou dot •r as novus igrt•jus Y•!· 
forma•las ou eog .. r<lar os priucip••s o! suus satel--: 
lites, que bnviiio C•:ntt·ibuido a ~üstF.nt •l-os corrtrn 
a velht\ igr•·ja cath<>licn • . . Lançai por ui Limo a:. 
vistas para a historia d1• uosso pn.priir pniz nn 
época da extincçiirr dos jPsuitas; •1ue inLt<resses 
tirou •• e,taJu da vr·nda drrs h~ns d~st~s t·cligio· 
sns? B~m poucos·; ell~· sP.rVil'àO sóu1eut.o ·dn lo
cuplt!tar os favoritos dos badtá!l fJU& vinhàu .tles
solar DO~SUS pro\·inc!aS, S~ . :vó,; ajuuturd.,,; . {& 
expP.riencia dos . tempos ·passuolo,; u dos nc•.out•Jci, · 
mentns preseutes a ne11huma obs .. rvaucia das lei::;, 
a ddapidação d••s sunr~s dos contribuir.t .. s,. e a 
moeda fraca qu'1 pag,•ria CIS bens dos fruJes como 
outr'ora os as:s1g .. aJns de F1·ança pu~ariiu us 

. novos domínios daquella nu.;ãn, . vós tereis re
l!al-..:ido o enigma da boa fé. appanmte e .a rea
lidade da pequena · ou nenttumu entruda du taes 
valor.es nos cofres do b:torco. Quereis ainr.la urna 
prova mais Ci•nvenitlnte; do empt•estimo f~ i to era 
Londres, assoalhndo nos comf'<;I>S p111'a lWr ap
plicado em .png!lmPato dn divida au banco, que. 
qQ;lutia . unlt·nu? B~m pequena em comparação 
da desperrdida em ·ócos · project .. s e inut.,i::; 11rodi · 
gollidades ; e logo. depois . e-tn s .. mma, .ce:;siw . f,,r, 
çada e filha .da necessidade, talvez para tl .. urar 
o ·. err!ph:sthno f,,j paga com .usuN desruesuruola, 
extorqumd;o-se novam•·nte ao ba~co S•flnma, ate 
elltiio nunca ·Vistas. E111 uma palavra, n banco 
de Napoles não teve no governo uaprrlitano um 
iPhnigp mais encarniçado do que o do B1·Rzil no 
$eu governo. · ·· · · 

P.:s!lareí a~lu·a ú. analyso dtt. lni rle 23 de Sc
L~urlH'n d•J 11:!2!1. o ru:lla y.,; c.o~rveu·~·n·oi de I(Ue 
a l• ·g ·Hiatura · I' •s~n o lll approvan•lo seml'lllwnto lei, 
nrr~ig · •ll no i;ol'llfili·• · fi!l clasMJ pmpri~taria >l triste 
COIIVJ<;o;flo ú•J •J'l•J ulln ltavla, ou abcrrado r.los 
vo:rua•leiros p1'itt1·ipios cr:onomicos o juri<lícos, que 
rr•,:;em sem~lllllltle~ snatenas ou rm•bicado no Cll· 
rnirdJ'l da fr,udn o da . 111á fé Srlm fl suspnitar. 

Art. Lo- Coutirrúa o b11ur;o d" ·Brazil até !L do · 
D~zembr-o de 182(), prazo concedido pl<lu lni de 
Kttll cruação. - p.,la [.,i do lG J~ N .. vtlmbro . o 
!;Junco n(LO póJ" f11z•:r m!1i~ etn~ss:lo algu111a; pelo 
rn·t. 21 •1 r, lei que o •·xti11guP, pn•hibt;•Se a repnr
ti•;iin ~elos uccí·rnistas !.lo divir.h:nJo dn~ . fundos 
Uflllrarlu~, . euH!!tUIJto exitir a r~sponHabilidade 
do banr:·• 4s uoLa!! t::nt circUL•<;iio, responsabilidade 
rtU•: r'Ó JIÓ•~e ceSSIII' pd11 completa · ex~•:ur;:iu do 
an. (>.• : ora, CIJII!O ~r'' d•J e.-p.,ral' .-ato artigo 
n1io t•:ve, u uem t:1" ccJo póde ter· completa exe
cuç:irr : r.•:st.; cus,, que vem 11 !ler o art. 1• ? A 
r"spostaé fauil; o •u·tigo, tt•uduzido na. linguagem 
doS bOIIIBIIS oJC hi•Ura (jller uizer, O b;HICO está 
extincto desdu u <lia . em qu~ für srmccionada · e 
pui.Jlicadtl. a olit;' lei, por quanto dle tJstá iubil>ido 
de ~:l!littír até liti!Smo o ú tvideudó du quaeli•IUer 
dos sllUS furulus apurados . . Ora, como ó . prrS·HVel 
que o.; h·gisluJOn<S . d., 182!) CP.rT .s~em os olhotS 
pura n:io ver.ml qu~J . em StJrrt.,lhante artigo ttaus· 
luzia a mais V•:rgunlwsa d~c~:~vç:1o e o 1uais . co
nlll:cillo dóln 1 

Os arts. 2" e :Jo -tratão da crençrio das duas 
conuuissõP.s do buru:o· '' df) governo • . qu,, dtvem 
Jrl"t~Ctuer ua jtl'oílllptu li•!Uifluçã,,, V•·rifil:açltO P. COil· 
clusào .·da:-1 ,;ua>~ trausu~;çlies acüv11,; e ·pas.ivas, 
etc.- O ;)• a1·tig•r :lá m.ds no !l<lVfJrno o direito 
de •letúuduat· as grattfi•: .. ~õ.,s que devtJ v.,ncer 
" coulfutssáo p .. r .. .,u,, u .. m,,a.Ja; •JfiRutos euganos 
ttP.stes art1gos 1 N!i." Srl marca U1r1 temp•• cijrto 
para o . final c•rrnpl~nHJttto tJ, igua .. s trabalhos; 

· w l~<gi,..lnwra d~:~;puj . • · se do dirP.itrJ dil tltJL•:rminar 
o qnanlit .• uv;, dessu:s grutiTtCbÇÕn:o, emb .. ra o go
v.:rn .. s"j>L oungaolo a co •unuu1cu!-o; e por ul
timo· ellas Sf1o flh:IISR<J5 1 q\lullurr s.ó dllviãr, ser urna .. 
Jud~>nl""ladtr cur.1ceo.ltJu li•• liouti ·c··mplt:meuto de 
SdiS truballws; u ·qutJ qn•·r diz~r .,m bom P•>r· 
tuguez •JU" terno de durotr po1· uma eternidade: 
aci.so a legi:,;laLura ign.,ravu o .que fiZHrrio as 
commi::;sõ.,s . in~tttuulus p11r11 a IJquiJaçtiu das 
c .. ntu~ ilu" extuicla~ cvmpunbia; de P.:ru·ambuco, 
Murnuluio o ParA'! . · . · 

O lll't, 4°- declara as . funcçõe~ das com mis
sões, etc.; ,- do:L.,rmu>a a v.,ntlc>~çlio das notas 
e1n circnlnr;:1o e sua :oubstituíçiio pur outr:1s de 
uovo e r.tdhur pudrliu.- Eu: l'•!.servrr minhas re· 
fi~xõ~s ~ubre us nuvas rwt:~s ~ara arLtgo uuli:l 
CU!IIpetetttoJ. . . 

U art. iJn- encarrega n a~sign · otoi'a das novas 
r.ota::; ·u · :21) IJ .. mt:ro:l pul' pu1·Le uo lmrrc .. ; e n 10 
p:.r partt! Ju guv.:rno; ~ ., · art. (jn llnftÕt: Uu1a 
l•enu IÍ•tUt:llo:s qu., . endttirem nova:o, sem up
plit:a«:lo para o fim deternnn•ul•• na lt-oi ;. e igual 
p.:na ,ws que .,mittirem as du .vdho (JaJrào, quaudo 

. excederem os termo~ m ''rcados no ar~. 22 da lei 
de 15 de N .. v,Hnbi·o de 1827 e no r.lecreto de -1 de 

·Julho de 1828. Como dt<sculpar tar1ta . cuufusiio 
o tantos erro H ! . Ignorava a legtslutura que a .exe
cuç·:lo compete a um ou n mui poucus; tro;s 
pt~:isuas ~oiw er:1o s~ttlicientP.s para as::.ignaturas 
da,; n .. tr.s? Se enio bn-tantes, que UIISL~<r huvia 
dll <:lO'? . s,, ai:a-o Stt temia uma .,missão sup .. rior 
Oll Jjv,,r:;a do fi:u .indicadO"'' 1..-i, I'P.sporrs oiJili:lrtr 

·os n .·meno! .. s pu1··· si <~ por· S··US tiador~s .uãu et·n.. 
o !Jri.meiro tl só d.:v.:r olw legisluolror ·7 Por ultimo 
couro ·se nii•, · v.iu qne amplitu·. o lllllll~'rO ·dos es
colh1Jns eru abnr a porta á irupuuidadu pda. 
ditiicul.lade •Jue ha eru cu .. tiga1· um . 1-(l'aui.lf;l nu
m,-ru, particulurmente no nu-so p tiz . ••ude a~ leis, 
pur via de regra san recomm~uda\:Õt:S sem for~a, 
e . :~ua txecuçào . um ulil .. gre dos ru1us raros? 

. O 1u·t. 7o -manda decidir as dllVidal! ·que oc· 
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corr11m ont.rl' n rlnns r.nmmi•~Õ~q. prln r,owrnn, 
$1) ftHt'nl flrt Jl.rtlll'l'lW llrliiiÍni-trnt.IVII I' fJOI' l'l'hi· 
ti'OR; '" r!rJ llll(.lll'f•7.11 ll"lltl•r;r•íns •. S.-• ilR rlnvidlll'l 
nn~r.rrr'm por <•I'Cf<f<iÕ•·s dn lirpw!r11;iio rl11 rl;vi.ln. 
do A'"vrrnn, niin po•.f<n atrnnr Cllllrrt f<Pjrio ••t<ios 
da ,,r,t.nr~7.1l arlminisLI'nti•:n: porquanto Orrtrr• o 
r:rPdnr c r• tle\•c,rlnr 11 unien d11 Vida qu,. pórlc 
hnvr•r r!Pve Ylll'l'nr ~<ohrr a vnlidnclr. dos titu!r.s 
qnc vr·•·ifidio n .duvida do c;rpit.••l r. rlnR juro~; 
ora, rstn é Rirnplt'R que11tiio dr. facto: r.xistem ou 
niio rxistem oR .titulo~, Hiin tru niio VfJJ•rlarleiros; ~e 
uma das pnrtrs aquiesco ;\s r·xigcncin~ da outra, 
estlí dissolvida a quesliio ; fie pElo cout.rario, 
ent;1o ellft ~e torna contt•ncicsa o no P.Rtndo da 
Rer decidida peJ,.,s nrbitrns, No l• caso n go
verno nada tllm q11E1 dr•cirli1·: ll no 21• é injn-to 
privar o banco rio reCUJ'tlO a todos os outros 111cios 
da lei quando cllo se julga•· lesado pelo ,iuizo dos 
arbitro~. 

No art. So-a nação afiança as nota9 do hnnco 
antes da HUbStÍiUJÇI10 e depoiS IIS dn OOVO padrãO. 
-P(Ir este artigo desapparece o banco ; as notas 
são valores po~.: qno respond11 o p;"vr,.no, Este 
n••VO in;;trumr•nto dos escairn brJS clestmadn a ,-upprir 
as esp~cies met.Rlli.cas, nrucla intriram~nte a natn· 
reza, não. é ma i"' nrn valor prúfe?rido, pr~rqnll nndu 
do real n lrypothPca ; todo o seu valor dt>P""d~ 
da confiança do g11verno q1113 o · r.mittio ; niio é 
um in~tntrnento tóns escrolha dos cnrnhiadorei', e 
só sim um instrum~nlo que lhes foi impostn, 
bom grado, mau grado. se.u. 

Em c1111S1 qutncia da i•.troducçiio v.iolr·ntn ·deste 
novo papel moeda, todo o mundo deixa de per· 
muta1· !'PUS productos f!lliQlHIIIto pôde, P. tlrlles He 
não d~sfaz srnão quando s .. guro <111 pn.mpto ~m
prego de um tal popcl dnncle resulta quo os 
e•caimbns. t~>ndo por só P.stimulo a nec.,ssidarle, 
fazem de~falleccr a product;ão o igualmi'lnte a eles· 
nnimão. Este simples golpe de VIRia di:;pen,a-me 
de encetar o detalhiJ dos óUtros vícios resullantes 
da incertr·za de sua p1·opon;iio com no; ncceijsid rdes 
da circulaçiio, dos risco.s ela fnlsificnÇiiO e da va· 
rinçiio do valor monetnrio. Em uma palltvra, o 
novo papel é a prstA chculr•nt<', st•gnndo a engo· 
nhosa lembrança ele .. J.III•rabeau. 

PasHando • rn . sill'ncio o 111 t. Q•, por dizer res
peito á caixa dos depositos publicos e particularPs, 
cujo pag11mertto nns mesmas Pspr·cies recebidas, 
é da ngorosa ohri,::açiio dn bauco; e'ntrarei na 
analyse do art. 10, pelo qual •e ordena quo sendo 
a divida do governo superior ús notas emittidas, 
receba o. banco em pagame11tn deste excessu apo· 
!ices da renda cons(llidada, s.·gundo a lei de 15 
de NovP.mbro, e pelo ~nu valor nominal. - Aqui 
commettPu o J~gislndor a mesma r .. Jta fJUl' n banco; 
não •·~:alisa as· n~rlas o n .. n, pnga os juros de lias, 
motiYo p1•lo qual o fxt•ngui•·a; mas que póde 
ttontat· o fraco contra o fo•te ·? Nat.ln, ~ó lhe •·esta 
o soffrimentu r. a r~signac;ã ... 

A rar.:io de um tul prrocedímento é manifesta, 
com esta transubRtanciaçiio de notas. velhas em 
outras de novo padrão, e>capn o estado á nccu
mulação dos juros. embora soffrão os accionistas, 
entidades inflnitessimas na balanc;n dos governan
tes; todavia .uma tal medida é ainda de pequena 
monta, quando comparada com a conservação do 
excesso em apolices de •·enrla consolidada, segundo 
o methodo acima enunciudo. Crrmo é possível que 
este exces~o deixe de ganhar os tantos p11r Cl,ntos, 
que as apolicf's em venda perdem no 111ercado? 
];>acienci>~, o l~gislador teimnu e111 ne~nr ao banco 
até essa ligúit·a compensaçúo a tantos saclificios e 
a tn11tns perdas 

Pelo urt. 11 -n nnç1io se obriga pFh· V!llordas 
l'IOl•1S quo fir:ão f-Ih t:irculat;iir., bypu111l!C!IIldo pal'll 
isso to•los os ::;eus h:t\'er•·!l, r~nrlas. etc.- E,;te 
artigo red'uzidr) li t>Xp• es~iio mais sin•ples •Junl' 
dize•· litt~mln~o·nt.; '' ~· guiut .. :- a llllç:h• "" .llito 
pagará tii" cêdo, pcrquau tu "S b'L!llS rerhlas actuaes 
l:liiO menores que zél'o. vista a superioridade de 

Runs ch'spr?.ns ; c as f11tnrnR cstiio aindn na massa 
d11R pH:-'SI\'P.is. 

O u1·t.. 1:2- del.•·rmiua o modo llr'l pngnmento e 
nncon•, ga n rc•,gnt" ·:\ wíxa pr.r nl.cunha de amot·· 
t.i7.nc;ilo.- Orn, IIIIVPII•Io• r•n acima diJill"nstrndrl n 
impn••sihilirlatl" dl! 1-fl'r·duar r,,te pngarnentrJ; vem 
a t.!r a meRmn valirlad" quo o antflcerlentA. 

Pdo nrt. lil- a· ass,rnblÃn lef.(islativa tAm do 
di!CI'••tar 11S fundo~ perrnaneut>?s, com qull Re ha 
d,, fazer o n·sgate t•t.c, - Mns como us fundos 
ou I'Pnl!ns ncl.uar.•s niio chflgfio .para as despezas 
é de crt>r que nada tlt•cretará; pôde sórnente acnn
tecer qttfl sejiio rli"trahi..las .ulgumns n·ndas? Como 
acont~co a con;;igmu:;iio r!a. alf1.1ndega que dota 
11 cuixn dn amortização; e1rtão tt!remns a simples· d~s
lncaçiio r.la divida, quero dizer, o estado mudará 
de crefior. 

O art. 1'1- impõe penas ao;; que dt3lrnhom os 
ditos fundos ,·Jos fins para que são applicarlos; 
-mas como estes sii" nenhuns, ao menos por 
ora, é do crer que ningrzem inco!'l·erá nas men
cionadas penns. 

Q••anto nos arts .. 15. e lQ.-Dnvi·lo que hajão 
prnprieda·lr.s nacionncs ni'io precisas ao serviço 
pnb!ico e em Pstndn de se nfora•·ern ou venderem, 
e por isso talver. possa afiançar que o ministro 
da faz,.ndn niio terá de dar contas do estado de 
semi!lhantes b~ns. 

Os fiJ't;;. 17 . e 18 . ...;, Antorisaçiio. ao govemo 
parrt V!Hrder a metal dentro ou fóra do imperio 
a ~ornnm em apoli~es que nPcessnria fór para 
compl;,tar o emprestimo dA G,OOO:OOOfl, etc.,- e 
mnnrtiio entr•J~ar este producto á caixa dn amor
tizaçiir> para ser applicada an rPsgate do:; bilhetes 
do banco, fJtc,;...Siin. passados já bnstante.; .n1ezes 
e en niio sei que um11 tal venda nem. ainda tenha 
começado. Eu paro aqui porque o que tenho 
ditrl ,J,vll convencer-vos d:1 impossibilidade de 
substituir uma tal. lcí. 

s ... nhores, um estado novo deve til r todo o tento 
c deve vivfll' em contínuos sustos, se por acaso 
tr:m dr. embicar na carreira dos ernpr~>stirnos, 
o Bl'llzil ainda maiR pRrticularmeatc, porque des
~cl·editndo p~los contínuos P.rros c .. mmettidos em 
sua .admiuistração tinanc .. ira nunca. poderá achar 
capitaes á. sua disposi1;ão sem o doloroso sacri
ficin de avultndos premios. 

Quanto melhor fora restabelecer e reformar o 
b:mco, crear e applicar-lhe uma renda que bas· 
l••sse an pagamento dos juros e á gradual amo1·· 
ti:<ação do que lhe deve o. gl)verno, o fortifieal·O 
pelo accn:scimu d~< novos fundos I A paz e a ces· 
s:u;ão do ·'"P.rgonhoso trafico .de carne humana 
Estagnou capitaes, :tr•·ancnndo·os de um empre~o 
ou t•~rrivel nu anLi·christiio. Com o restabeleci· 
mentotlo bant~o e:-t~s capitnes acllari:io um uovo e 
ma i:; ju;t.o empt'E'ftO. Por c, to modo vôs conseguireis 
vr·rificur noVIITIIentc n circula<;iio: o banco re,;tabe
leceda o equ1librin entre c.s escaimbos e as e;;p!'.cies 
meLallicas .circulant"s; a uaçiio . pouco n pouco se 
afastaria do abysmo que ella tem diante dos 
olhós; o thesou.·o reassumiria o creditr: perdido 
e os contribuintes folgariãl) de prazer, vendtl·Se 
livres do perigo· á custa. de ligeiros sacrificios. 

Siluhores. nenhuma vergonna deve ficar aos 
membros da legislatura passada pelos inconve
nientes, impraticrtbilidades ou mtJ~mo fraudes oiio 
pensadas que se .encontrál'iin na lei de 2-'l · de 
l::ietemht·o; qutl instituição . humana dt:>ixa de as 
ter? Tnrla n lei é pu r sua natnr t!Za revogavel 
á voutade daqu~lle que a faz; o principio con· 
trat·io seria a apothtwse dos pr~juizos e a pros
cripção da razi1o ~ e~cudado t!lll taes . d.mtrmas, 
ouso ap ... :se••tar-vos este projeclo de reforma e 
r'"st .belecimenlo do banco. 

Punllri. de parto to•las. as· paixões ou prejuízos 
e •·U e,tou C<'rto qttH •'assa fr1a razão vos submi· 
uistrari\ ac .. rtaJas obs,•rvacõe>~ que corrijüo aa 
in:plll'f~:~Jçõtal do DlflU trnbull:o. Eis o que cu desejo 
para !ellcidalle du minhn 11:1lrau. 
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l'ROJECTO DE LEI 

cc Sollrcl o l'rJSt!\belocímento e reforma do btlllCO 
d~ Brnzil: 

'l'ITULO I 

Restabelecimento do banco e. sua dw·açO.o ; sa{l!t· 
1'ança do seu cmtigo capital e .iw·os 'pele' 
apptícaçllo de uma ,•enda. di.vponível ou creada; 
Cl'caçao de u111. novo capital. 

cc.Art. 1.• O. banco do l3razil crearlo pela l&i 
de 12 de Outubi'O de 1808 f! . c•xti neto pela do 
23 de Se.tembro de 1829, é re!!tah·~ecf.do pP.Ia pro· 
sento ltn, dl•ha;x., d11 deuominnçarl do banco clrl 
imperio do. Brazil, e durar4 por espaço do vinte 
aunos contntlns dü .começo do snas opr'rnções. 

cc Art. 2.• Findos estes clis~olv<lr-:;e·hn se o 
pode1· legislativo não pormittir a .sua c11ntinuação 
ou o niio constituir de novo, senunrlo mf'lhnr con· 
v1er aos interl!sses da associaÇão e tambom da 
sociedade brazilP.íra. 

cc Art. 3.• Se1•á r. seu fundo capital: 
cc ~ L• O do 3;600:000H, partr. existenlr. nas 

caixas. do banco, p!lrte exi::;tc:nta nas caixas fi
li:,cs de descJonto d,, Bahia e S •. Paulo, parte em 
poder dos agentes do mesrnn banco nus d;ft'cJrentes 
prnças de commercio do imperio e estrangeiras, 
e parte ompi'CJSltldll. no gov.1rno. 
.•r ~ 2. 0 O do ·1,000:000,~ mais que o banco na· 

cJonal pode1·á _receuiJr om ncções de 1:000,1. ou 
em . mews acçoos do. GOOHOOO. 

cc Art. 4 ·• Não entrão ;:o furidôcapitnl cio rcfe: 
rid.o banco nacional: 

cc ~ 1.0 o~ accumulados ou res~rvas, qne se 
conservaráõ em cofre t-~c;parado para fazer facr. aos 
actuaes e futuros pl'ejuizos, e continunrtíõ a 
accurnular.se Pllla deducçiio da st:xta parte do 
dividendo annual. 

u S) 2. 0 A~ 500 acçõ.;s do governn, quo . serão 
descontadas . c·u abaticf,Js em sua divida, logo 
depc,is d\l liq1tidada esta. 

" Art. 5. • Para maio1· sc,gQI'tmça ela mencionada 
divida e ~cus jnl'll>~, appliclll'·S~·ha urna. renda 
disponível, ou. croal'·Se·ha nova, que baste ao 
pagamento da sua grac.lual a11101 tiznção e jurns, 
debaixo dos princípios. e restricções que serão 
lemb1·ados na lei de· c1·eaçiio. e applicação ela dita 
renJa. 

cc Art .G. o Depois de concluída a liquidação da 
divida do governo, conclusão que não devo transpõr 
o termo de. Hei~ mP.zcs contados da data da pu
blicação da presente lei, perceberii o banco na
cional do então em diante sóm-:nte os jnros de 
3 %, os quaes serão dtlduzidiJs da renda crf'ada 
ou dispouivel, e o resto della s~rí1 applicado para 
o pagamento da annuidac.le. 

T!TULO n 

Meios de. t•egulal' as notas st~pel·abundant.;sque 
se achão em cii'Cltlaçlio; Pl'Op!n-çO.o ent1·e o 
t;apital . metallico e as 1Wtcts emittidas; cles
appm·ecimento das notas de ce,·to valo1· e substi
tuiçllo das notas dilacej'adas ; accionistas e sua 
1~esponsabilidade. 

~Art. 1. • O bane.:> nacional receberâ as entra
das ou acções parn a· formnçiio do novo capital 
em especies melallicns nobres e em notas do 
bancq, . isto é> m~Jtade em e~pecies cl~ ouro e 
pratn, na propnl'çiio de t1•es Jll\l't!•S de prata e umn 
de ouro, e ontr.~ m..tade em notas. 

u Art. 2.• Todns as nota~ qull receber em vir
tude: 

cc ~ 1.• llas r•Jerídas Pntr(lclas. 
cc ~ 2.• Da renda. an.nll.".l ... :•.p .. plicada pam a amor

tização e juros da divida do governo. 
<<.$ :3.•. De pnrticttlarcs CJn pnganH,nto de suaa 

TOMO 1 

díví<lo.:; e juros <lovi.loR, ser:1o rosgat1vlas. e con
sttmidas prlo r .. go (I PllTtiL elo hnncn, e ptlb!iCCI.· 
mente r:m dias mai'CIId>~S po:la aclministraçno para 
couhr.l!imento do publico. O''mesrun Rl.l pl'llticar(t 
com na notas Jacera•lus, ns qnncs porém devem 
~er índufc:ctiVAirnenta sub~tituldns p.1r novas. 

« Art. 3.• E:~to l'll~~nte o queima devo cessnr 
quando o fltndo rndtlliíco do banco uaeirlnul estiv!lr 
para ns n"ta:;; o;nit.li .. las c:ornn l pnra 3 na córto, 
cllmo 1 pa1·a 2 X na B:1hia o outra>! gl'undcta 
prac;as de commereto do impet•ío, como 1 pn1·a 2 
em S. l?aulo e outras pr,Jças lnf:norcs, !lO para 
o futuro se houverem ele crear caixas de desconto, 
como requer o augmcntrJ do commerçil) o indLtstria 
n·•cional. 

cc Art. 4.• Est·1 pt·oporçií•J nunca, poderú Sclr 
alterthbl para mais sc11iio po1· deci$iiO da assem· 
llléa g~1'1>l do banco c: ist" só no caso 1lll unto
rio nu~mcuto de credito, e du grande superiorida le 
dras entrada~ soura as sahida; das especies t'tll 
více·versa. E~to augm•·nto ou diminuíçfio de notas 
ernittidas será. proporcional no das entr!ld•IR. 

cc Art. 5.u O .l>nnco recnlhPrá c far:i, sem pel'rla 
de tempo, desnpparecer da circulaçiio todns ns 
Mta~ do valur de 40#, íoclu;;íve, para baixo, por· 
quanto o;; bilh~tP-s do vulor ria iiOH são os rnenor.;,; 
detr::rminadus. p•lla pre~eute lei. 

(( Art. a. o Toda () qunlqucr pessoa, nacional Oll 
estrangeira pôde concorn:r com acc;õ::s on mei.ts 
aeçõM p11ra a ro1·mn.;ã•> •lo novo capital, e 1.);~ 
mesma sorte que nos · a11Lig.>s nccionistas respclll
derá uuicumente pellls'l'ia Antrada e te1·{l dit·cit,) 
a. um credito prop ... rcionndo. 

Tl'I'UV). UI 

Principio das opem{ões elo baw:o nacional e quaes 
e~ta.s. 

cc Art. 1.• ·As operacões do ban.:o nacionalqnc 
dovem t~r começo immediatamcntc1 clepnis <lll li
quidada a .divida do grJVemo c: ele applicatln rcnc.l11 
sufiiciente para a sua gmdual .amortização e 
juros con~istem. 

cc ~l.· No desconto ·mercantil de letras do 
cambio, sacadas •m accitaq n. curtos prn1.os, quo 
mio duvem pa~s!u' Jtt 60 dias, por nPg•JCinntes d~J 
credito, nncíonaes ou ~stmng~iros qu..: SI! acharem 
iuclaídos nns li;;tns sr.mcstrnns orgnnisadas. o 
approv·•dns peln assembléa g.:r11L do bunco nucio· 
nal, co1no so dirá em titulo competante. 

cf $ 2. o Nu l'of,,l'ma cln,; rncsm>l...; sempre ncurtos 
p;·m:o:', qua~Jdo os negncinntcs aceitantes, snca
élol'e~ fo1·•:m da I)Uillidarlc ..los referidos no pura. 
grnpho nntccndcntc, o os premiu!! deHas l'egn· 
llll'l!ll'llt\1 pn~n~. 

cc S\ ;J 0 ~a C••llllníssão dos compu tos qno nrl'ocadar 
por t:1111t<1 de pnr ticuhr~s e cl"s PStahel•~cim·~ntos pu
blic»s, 1111 ·'file adiautnr por conta. dos primeiros a 
pra7.us. curtos, dc:llaixo clo segura hypotheca do pro· 
pric:dndes de sulída, de factl venda e sufficíento 
para o pt1gamcnto ·do cnpilal adilmtado c sua. 
commissiitl. 

cc ~ ,t,o No deposito geral do toda ·o. gunlqu<::l' 
peça de prnln ou .de ou•·o, diamantes, dinheiro, 
etc., receb•mdo na. época d:l . entrega o .. compe · 
tente premio, segundo o valor de. deposito. 

« § 5.• Na emissão .da letras ou bilhetes pnga. 
veís no P"rtador, ou .ÍL vista, ou em prazo certo 
de tempo, ér•m. a nc>cessuría cautela pnm que 
nunca deixnm de snr pngo~ no actL, da npresen
tnçr'LI,, scndn a 11111nol' quantia emi&tida em let!'as 
ou b•lheh•s n · du úOSOOO. 

« ·~. ü.• Nn Clltllmissiio dns 1\fiQt\f's p(ll' conta d••S 
partteulares ·nu cio the~ouro publico, afim de ren
lisnrem os fttnJos que mostrarê1n ter en~ p:~íz 
e~tl'll·ng~'iro .11u nndonal remt'tlos. 

cc ~ 7.• Nl) recebirucnto do toda c qualquer 
sommn qu~ ScJ lhe vfi'o:J'ecer a juru da lei, png~tvol 
a certo prazo em bilhetes á. vista ou á ord.:m 
do porlnc;lor. 
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cc Si 8.• Nu commissão ela v~nda clof! f.(llMI'OR 

qur: Piín monnp·dín àn llfJtndn,. ll•• " grw"t'll•• 
cutr•nrl.,r quer: do mlrm~~s" nui:Í••mll cncarr. g . .l·a 
no hliiHW n rsltl rpw é do .lir~u uc.•ituiiL 

cc $ O.• Nros cmpr•'RI.inws f·-ítor. n" govr~rno rlr·:· 
haix" dt1 segura hyprotllll<:a do umrt 1'1'11•/u cliS· 
ponivr·l ou nova, que bnstc :•o pngnm .. nv, da 
amortizn~ii•) do cnpitnl n ,Íltros CIIII\'Ín<los, depois 
ele consr.nf.idos pela as.semblrla A'•·l'lll dr) I.Jauco c 
nppmvados [Jdo corp•• l"gi:~l otivo. 

« § 10. No cornrruH·<!io a,as c!SP••cins lln onro c 
pmt11, collltanto qnQ em con:;r,t.JIICiu:in .!dlr: o 
lJtlnco nacional se niio iutmna·Hu dll nutr·o ll/f{UIII 
mmo dn n~'j:(~'•Cio, conhnc:í.lo ou licKcttnh•·citl.•, 
directo ou indirccto, c:stubrd•Jc:ido 11U Jl"r :o~ü1.be· 
l•1cer, que se niio nd1~ cmuprt:lwndidn l'lrl algt~n:a 
das opera1;ües mcmcionndus no~ díffl.lreutcs [Hll'llf;J'II• 
phos d1!sta nrt.i~''· 

cc Art. 2.• N';i., pndêrn pol'~m· clcmnn~lrAI' 011 
' I'CCCIJ/11' por COIIItnÍSSii•IOII por [>l'MnÍO nS i•JT,•itrJS 

pr(ovr.niellt(:S •le op~ra~õr:s c .. mnwrcin~s, ou contra· 
rios â so:gurnnça do o-tud .. , C•ll de rigoro~o con· 
trabnndo o vedados pela lr:i, 1,u finppnstns. do 
transacções 'fantasticns ou simu!aúns sc:m wp!ivo, 
ou valor real entre ll:l partes tt·ansacturns. 

Tl:L'ULO IV 

Oonc~ss'õtH ou (a';;o,·es; exti11Cção ele pridle!JiOs e 
?'emurze,.,çües. 

" Art. 1. 0 Toda a pnnl:OI'''. ou exPcuçiio, assim 
fiscal r:omo. cível, sr,bro ncc;üt•s rlo hanco ó nnU;l 
e. pl'<lhihicla: niio Sll f:stcud~:: porém r,sta isen<;:'in 
ou favor aos rtndimentns e divid•:ndo:s dl'ls 
acc;õet~. 
· u Art. 2. 0 ·Os hilhetFs c.u nr.t:~s dn banco na· 

CÍ(Inal coutiunartíõ a ser ccrnt .. mpl!l•./lls c·U I'(!Cú· 
bidos como . di11h•·iro em todos os t•agan,.·nto~ 
feitos ao tbesout·o pul>licc•, o P"lo lll~<Suln ser.':u 
igowlmNlte dbtrtbu.idus no pngilru•:ntu dns d•:llpczns 
do estntlo. 

rc Art. ;J.o O govemo so ohriga a niio fnz1-r 
altcra~ões na~ especies m<:tnllicas nolot·cs. na.ciu· 
nnc~. 

<c Art. .t.o Ol>rig:I·Se ignalmcute a fAzer cunha•· 
nn casa ela moedn, isto ó, n cu11vm t •. ,. em c.;;pc· 
cies. ou em hn1·rns, ilil. pinhnR, hat-rus, t!:<pecii'R 
do mP.t~(HI nr,bre,; ·.·indtts •I e ••uta .. s pai?.Cl' ou •la:~ 
provincins do im peri .. , o tnml;em o ouro tilll pó 
<Ine pel<l banco lho formn .c .. via.J,,; pnrn ••s·:•J 
Jim, St.·m outra t1lguma de~;pezn on ·liruit•• nJnts 
do qthl o de 2 •/u c·m pngu da fahl'ic:nç;i ... 

" Art. (i. o Todo e. quulquet· d~>.pr·~ito jndiciul, 
ou cxt1·ajudiciul d•: pmtn, ouro, Jotm; c dinlv:in·, 
que em outrn tempo so fazia ,,n corre do dr·pll· 
sitn .test1 córte a C(ltgo do municitliu d•:lla, h .. je 
cxtincto, continurl.l'á n ~''r no b~ucn, rcc•:hend<> 
C~Stc o mesmo J•rcmio qnc no tJ,.p .. sjto un cDpilal 
!'C do;:contnvn ás parte~, o o cnnlwc:imcntr, ela 1 c· 
COÍtll passari11. p~!O SI'CI'eturio dnjunlll, l.l :tS~Íg'lladO 
pe\.1 adrnini~trad••r da re~p•·ct;va cabm LP11í. em 
juizo e fórn do· !I e todo o valor e cn:ditu de efl:~·ctivu 
o real dt>posito, para poderout ><L•p;uit'·s•l •.•s tel'lllflS 
que pela.- leis do i1nperio ~e niio devem pralicm· 
~em aqu...tla clausula, st~lemnidnde ou c•~rteza. 

cc Art. (i. 0 Os rn:prestimus n juros da h!i, que 
pelo cofre dos orphiinR autiglll!li:'Ute se fuzião a 
pnrticnbires, contillunráü a fazer-se unicamentP no 
bancó; quanto a••S feitos pelas arlwiiJi.·lrações 
dus ordens lP.rceirus o irmandades, P<H' consen
timento vuluntario dns me~mas, pagando o bonco 
nacional em um e outro cu~o 1\ vist:~, nos prazns 
•:onvencionarlos os cnpilacs .nm(,'re!ltatlo~, e .t•ns 
épocas de costume os. compoten to-s j I\I\1S dcbnixú 
da hypotheca dos fundvs de sua cnixa de 1'1!· 
serva. 

cc Art. 7.• 'l'odo o qualquer outro f:\vor ou con
ces~:Hio, todo e qunlql;e•· outro pri.vilr:gio, todn o 
qualqtter remuneraçii.o do serviços, cstabelcciJos 

ont f11vor on rio hnnP.o nacional, on dos membros 
di.L sun junta 11 tlirr:dl'ol't•H p~ta l1:i do HUn. ct•ençíio, 
pf'ln I'IIVIII'ÍI d•l 1° •In ÜIIIUhi'CI do 182~, Otl ))01' 
uutt'llll •(IIIIIJ~:Jilr:t• loJis, alvr.ol'{<s r: dolcr•·tos, (Jt\e 
lliltt c•sti Vt;l'iJio: Collt prtJiteurJ ido~ nos nrtigns nn • 
tl'!cr:.lr•rrces dc~:~t•J titrllo, iklio l't::VOgiulns pol,l }ll'e· 
sunlc. 

TlTULO V 

Asleml,/éa [JeNll elo banco nacional, sita Ol'ga · 
n·iscwao, ?'ewdües c funcções 

11 Art. 1. 0 A nsseml.J[.Ia gc·rnl ccnnpÕt'·Se dnt,,· 
t:diol a de ele sr,us nceioni:.tas, rm re::;idento:s na 
córte c provin•;ia d., Rio de .Jnueiro, on q11e pelo 
lllf'IIOS · uh i S•J uchm·•;ln ;ra ·época da tn•l~ l'eu· 
lliÕo•S. 

c1 Aot.· 2. 0 N.r.11hum acci.,ni~ta ausento pódu tll:tla 
.ser J'~>pre~;r·ll lndo POI' procllr!Hlnr. 

cc Art. :;,o P11rn que a nssl!mbléll estr.ja constí
tuiJa h!~Ulmeuto ú wbt>JI' que coutenhn poli) menos 
00 mr,mbros, os quM;; na fórmu. da pt•t)scmte lei 
teulu1o direito Ju votat•. 

c1 Art. ·Í." Us ncci(lnislas C•)tn menos de trcs 
acçõe~, o qne na fónua do artigo ffeguinte niio 
t1vcn··~•" feito t•scolba do um rept•esentttnte, to'lll 
direito n. discutir totla e •plalrtuer mntllria subre 
qur. houver •lu decidir n usscrulllé:1, porém nunca 
v.,to rlelibr:r;~tivo. 

<r Art. ft,t> V"titu na re:f,•ri.Ja nssemulth todos · 
os acdonistas de lrl!s nc1;ões; votiio igualmento 
aqnelle:< acciqai~tn:'! que pot· cumpete.ute prncurllç•io 
se Hlostrarel!l parr. iss11 uutori,.,adüs pE>la •:sculha 
CjUI} dc:l!P.S fiz,m"to. accionist:ls, cuja somma do 
llt:çõr,s fór igual a trt!s. 

" Art. (;.o Tod•> o ncciúnistn flUe tiver h'•'!'l até 
12 :lct;õe.; t ... l'{, um \7111•>; du 1:3 ntó ~2 d•>ns votos; 
ele :2:: até 3:2 ac~õt:s nã., poü,,r;í ter mnis do que 
t1·cs vnto~. 

" Art. 7 o Niio votiio n<J nSSt1111hlola gr.rnl o nem 
podem oc:cupcli' <:l<1'gu ulgt\ul Ja udmiui~tr·uçiio •l() 
bunco OH nccionistail I.Jlltl f.orurn devedot·cs no 
b;~nco d~ quantias ig1ta•:s, últ supel'ior~s {ts suas 
entrnuns ou !IC\'Ô•·s. 

c• Art. ' •,o. A qunlid:1de <1<3 estt·anp;oJiro uiío inhn· 
bililll .o . intt:rcs,;a,lo 1111 associaç;io :lo tnm11r p:u·t~>, 
l'•·prr:s•·nta•·, Jl.lifl.l!ld~l' o V•llàl' s .. bro os i ntar~:~sses 
qn~ ud!a t .. m, e 111!111· dl! occupnr o,; Clll'g'•t8 quo 
pdn asRdul.lé i ~era i lhe f·•l'clll cunfcrid\l:i. 

" Art.!)." R•!nnido,; •.1!': nccionistu>~ on UIIHilÍ>ro,; 
da at~~<tcin~!à" 1Jlltl tõm tlirt:itu u Vütnr, nlles pro· 
t:.r.Ll.,J•:\õ : lo ÍL ·ll.,lllt:nt;:·lo U•l um pl'Osiút:nte, :!0 ÍL 
de um ::ccrr.tat·io. A nowea<J!l\J o ex~:r<:ieio. •I c 
um e nutt··• rlnl·aríL l'"l' CJ~pn1;<) de um nnno, 
c sct·:\ fdtu na éuoca ela rcuui:io do IIHlZ de Ja· 
nciro de cada alllto. 

cc Art. 10. Estas no,neat;Ü<!S ~<mio feitas, ou P·"~r 
ncc;lamuç:io unauimo rl••<~ vohnt•ls, ou· p ·r f\S~I'U· 
tin10 1\ plurulidad11 nbsolutn de votos, se~undo 
melhor aprouvet· nos nccionistas r•:unidos. Tunto 
o prR:;iueu te como O;) sct;rctnl'ios pod~m. set· re
cktto•. 

c1 Art. 11. Fdto isl·~ a assembléa gernl estrL le· 
galmcnte constir uid:•, e no est,1do de entmr no 
exHrdcio dfl :;nas fnncções. 

cc Art. 1:2. Havo•r:\ um livt·o intitul'rdo-o liVl'O 
uns aclas. dnn3Sillllbl•ln,-no qual seriio lançadas 
pelo secretario e assij:!nadas pelo pr·asidente de· 
pois. de litln.; e. approvadas pela a~semhlén tiJdas 
us 'deci~õos por elhs tomadas em rnat<Jl'iRs de sua 
COilljli'tt:IICia. 

" Art. 1:3. A assembléa reunir·s·~·ha ordinaria· 
lllCIICti: 

<c ·s; Lo No primeil'o (lia de tr<\balho. do m<:z 
de Junl!iro Je. c:ndn unno : lo, ptlt'IL ll•Hnenr (I pt'cl• 
si.l••nte e secl'olnrio: 2", para tomar· U111n rcso• 
lut;tt•l dufinitiva :lubl'O lll•ltct·ins quu nu ÍÓI'Illtl dn 
pr·esonto lt:i ~:st.iio n t~en çargo ; :Jo, pat·a c:unhocc1' 
das operaçõ~s do bane•> no anno antecedente, e 
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!111 con .ll\ela uos úlllpregn•los Am m1n nrlmiuinlrn· 
ÇiiO; •1°, . PIII':l OOUlCill' n:~ . lllo:lllbi'CHI da junt•l fl 
di•·r.ctm·ill. úo nnnof Cnl'l'•ll>l.f!; i)n, pu•·•• o•·g .• uhl~t· a 
Jistu st:nwslrnl tio-: JHJg•ociaut.•·H ou tlt•o itnli-Lns 
ucrcditndos pdu. l:~mliunt;tl ' publict.~ du sun pro· 
ps·ietlurlo 11 cnpiltiCH, 

'' ~· 2.• No ult11no di•l <.lo tt·nbalh" tlo mú'l. dn 
.TunhiJ; 1• pnra conhHcr,r d11S operar;ü•:s dfJ bunco 
110 ~cmestn: findo, fi da "x ~:~ 1mr;:in ti.., . 811 as rol' deus 
Róbro ·materífls · d., :,un c•,tup,.tunr:Íi\ unt.r:ce·•.l• '••le ·. 
mento dechlída:~; 2•, pnm nltot'tll', currigl.l', flt\~· 
meutnr 011 diminui<' o nunHJl'•> dos n••gocinut•Js 
ou capitalístn::s incluído:~ nn li5ta oa tabulla . ~o
meatrnl nutiJCllUtllaliJ; 311, pam us.;istít• ll uppt·ov.w 
o proce~so o conclu~oio do l>nlun,;o do Sll!IH!stro 
findo. 

'' §) 3.• No , u!Lir!l~ . . clin de irnl>alho alo mez d~ 
. D~zo,mba·o do -- ·cnun- nnn"; In, p>~l'!l t~onlaec"r da 
axi:cm;iio do sun11 nnlenR, tla>1 opern•;i.ies do ban•:o 
o da .i:r.nllatctro. d11s waprcgauos t11ala> o .nnno ; ·.2°, 
pr.ra assistia• c· npprovna· o proce:;S•> ·e c •• na:lnR:io 
âo bnlant;o gernlllo ar.no. . . 

11 Art. 14. A. asseanbl•\fl gnl'lü rcnnir-~o-ha éX
trnordiunriamcnt~: 

'' g) L• Poa· cOilVIlC'•C:ão <la jt\nln rlo bMCO, qunúdo 
tivt:r de propór modifl,:nc;ões 011 corr~cções, nccre;;. 
centamflntos ou tütct·ao;üns quo se alovi1•l fuzer á 
pr11sent!l lei, ns qurHos depois do rliscutidas fJ nd· 
rniltadn~ . ~mia . n~:~emblf;a gcrnl devo:u :;c r levni.las 
ao couhllcimP.nto d•> poder I.·gislativo para . esta ; 
npprovat• on rt:j.:itnr, tendo porém origum o Co· 
nhecimento, fi Appi'OVItÇiio ou . 1'1-ji'ÍJ;iio de taes 
propostns . nn ·cnnnll';l .dos dt•putaa.los, ou quando , 
tiver do levai' ao c.;níaccimcr.to da assemiJléa gurnl 
t.mpl'Ostimos · podidos pP.lu f:llVCt·no, <: pura os 
(lllllOS é mi:üer .1) .COalV1lliio UCflll l) a :!(lpi'OVIlÇI'iO 
do podor !Pgit!lnlivo. 

" S) 2.• Por c:onvocalç,lo i!n me,;ana juntn, l'•)!!Ul· 
tado on nssumptns ~mpatr.alos 1!tn suas s~ssoe:>, 
011 da propn11t11~ f,:ilas po1· qnnlq11'er ncciollltita 
pnra · acca·e~cent.u·, mouificur .ou corrígit• a pres;,nto 
!lli, 1•11 ele fl.\'Í30S lloJiJI'Il neg oiJÍant.;>S Oll Clt[)ILIIlíStRS 
inciUi1IOS nu lístn, cnj" creclito so aa:lm v•u:illant~, 
,·.u que se ~ut~prdttiu fnll1u .. s ; 110 príuao iro fa ;;ol· 
gnndo cnsn p!4rn os Iins mencionnrlos no . ~ 1• 
cle:~te artig11 i •l 110 tcJ'•!tlÍI'o t!nso prtl'll I::Xa:!utHaS 
on riRt:ul·•JS dal listu, se a ass•:mblúll g•!rnl 0:1 

concoituur vnli•1~ns. 
" :\rt. 15. Q!tulqnct· nccioní!ltn pó,le . fuzer pot• 

CSCI'iplo 1\ jtllll:\ 1!0 hi\IICIJ 0:-1 1\VÍSIIS ()U prnpr1SLIIS 
do nrtig.1 nntecet.lentP, . o .em ~t•:r;ll lo3n\l' uo c•)· 
nlaccimoulo dt1 ruf•11'ÍJn juutn · tn,[o . o qn11 julg·<l' 
cündncentl.' oo mnior nag111cuto c prO:i[HJriuudu . da 
nssoctoçii•'· . . · . . . . · 

cr .Art .. W. Nos hnlnnço• s~nH:Sll'Rf'll o nnn11o~s, 
n assnmblét geral uo hnnc•l .p .. r{l em prntica <; tit • 

. [lo rl" nlvnríL du cr,lv;ii•J do thesouo·o •.lo R1n .to ~.3 Jn 
Junho t.lo !SOS, rau pna·td quo lho c.i applicuv •. J; 
suspend11rt\ ns owprc:gndos .o111issos ou culpados, 
e proccdPI'ÍL cnutra P.llr.s na fónna dfl pro;sonte 
lei, peranto ntttul'idade judicinriu compr:tente. 

TITULO VI 

Nomeação, Ol'gani.çaçlio e d-urCição da jtmta 
· . dii·er.tol·ia . do barzcCt, stta.~ {uncç'ões e 

?•aspo?isabilidaàe 

te Art. 1.• A' junta e dirP.c:tot·in do bnnco com· 
põe-se de sete membros, isto é, dA quntro vogaes 
que 1:1erão os caixa:;, e ~e tres. directores; . · 
· cc Art. 2.o. Sun nomeaçao é fetta · á plurnltdaue 
absolutn · de votos pela nssemhlén · pernl que 
M escnlhern dP.ntre os mais hubeis ll ncroolil.ncttJS 
dos accivnistas residentes na corte e província 
uo Rio. 

rt Art. 3.• A nssnnablea r,el'lll .llae ftm\ paSSI\1' o 
compntenltJ rliplomn e?ct·ipto pelo sccretua•io,. o 
nssignndo pelo prr.sulonte. . . · 

. << At·t. 4. o N"enbum poderá recusar-se, &alvo 

nr. m~~o d.J notot·io ímpe<lirnrmto, CJillll o de TIIO· 
li:Rlin. 

11 1\.I'L [1." A du:·ar;iln d•l IJXf:i'cícío do~ memhr"s 
1ln jawta " fliro~t·•ruL 6 da uan 1111r10, fi'J <Iorn pot•r}m 
l\IJI' ,. ,. ,. ,,, i lo ~ . 

cr Art. f:P A junta ll<:d prcsiilidn sempre por 
Uln cloR ílil'l:ill ll'fl~, C•tiii P. fi tllado pdiJ prilll •< iro "m 
\' rolo:~, · s,•guiudn ·Sta .IJ immll•Jiuto,. e asAirn pt•ogrr:s· 
sivrtllaBnt,•; "" pl'ü~it!IHacia: fl sr:nJo relator o pnJ7 
sícl,nto 'lu•: ucaboll •. N11. prirneia·a nomeaç~o porôm 
sn1·íL re\at11l' 1\a .inuta o dirrH:Lol' immeuinto ao 
CJIII) t11V•J HJ!~ÍIIl' llltlf1 l:H"c) elo Vt~tOA. 

u Ar~. '/,n Nas tJI.,ir;õos rlog V(lgfLBil ou caixns, c 
<lo~ darllctoii'H . .;, uom•:al' so -ha urn por cnrlfl vr:?.; 
o ljl11\n1L1 se J1:io pos.;nuht•Jr fi utai11l'idad'l . rlll· 
soluta reqll•·t'írln, votará :;egnntlcl ve:z n ~assemhléa. 
K• lhl'll t.lous . aloH qn~ tiv•:r~ na nanior numeroJ de 
v .. tns :. o · . uaeSIII<l sn prfllic:t rá na nomeuçiio do 
prnsid euto" so:cr.,tnrio dtL nsseml>léo. grwal, quando . 
fi llisautl>lén ent1mu1l llttO ·dcver escolhel ·os por 
uccltun:u;;1 ~ • unanill)P.. · 

'' Art.. 8.• A:;. rl ecbões tt~innda~ c•m jnnta scriio 
á" p\urnlítln,to abso,!ut·l do vot•1S; os dir'ector•;s 
vota•·áõ ea·u .ultimu llig.u·, e no caso dtl empate 
scrtl o rJbject11 •la vottl\:r1o ltlvac!o no conher:írn~nto 
dr. as~llmbléa g~ral para eslo. •lecidir. O pr"sid~nta 
<la ju11ta nii." lt:m .voto. 

" Art .. (),o Hn\•er{l SI)SSÍIIJ de jt!nta duas vozes 
por sr:man.a, isto é, no segun•lne penultimo diu!! 
de traballlo tlll c11un semana; haveni tnmbem •J 
livro . com peter1t al das sessões, rubricado pelo pru· 
~idente ala a:;sembl ~a, ~m quo se lancem com 
toda a claa·cz;~, ordean c .methodo. as resoluções 
t:mmdns, ns quaP.s ser;lo escl'lptfls pelo rtalator, 
fJ as~ígnndas · P •:lo pr~:sid entc •la junta e mníg VO• 
gaes d•:lla. Este livro . sci·virá por um anno, 

. d<~pois d•J que sedl guardado . no archivo du 
banco. ·. ·• · 

" Art. 10. A junta terá o. seu cargo ·a ndmi· 
nisll'llt;àn dnt> fua11ioos eon;;littlth·os do blOCO, e os 
tliredore . .; :;et·iio em go:ro.l os fiscnes . dos trans· 
ncçõ~s e opera(Õi:s do llll: ~n•o banco. 

c1 Art. ll. ç ... J,~ 11111 c).,! deputnJos t~:~·á n nd· 
mini:> I ra•;:io dtJ um IJ U auais ramos dns trunsa,:ções 
e operacõcs •h• banco, •la qn11 dará couta em junta 
para o.,ta provm· o <JI:O jul~nr wnis acertado oLL 
corlvr:Ui.,nte n~1 hum .!>: atlmini,trar;:lo.· 

te .Art. 12. 0:1 tlia·~ct•-,re i! to~rti11 n seu .cnt·g.J · 
I:I'OVI!I' sr.IJI'C tl . t' XI\CLl' •• hl:l tf i' VIWCÍil dll presulltll 
lo:í ; solml a ~scrlpltu ·n•;•io r1 . cont .bilídmlo d tli! 
nssnmptos .te suas Ll'tl.IISn~cõc) :'l o opumçije~, :;obro 
u •·slnd.o JaS c 1 ixas, rPgi~trus da !i •.Hnir<:jÕIJS ·e Vt:n; 
cim••nto,; lius lctr,.,; u p:.:::nr c tc.JC••l>i! l', Niio . pw 
di'I':'IÕ Pf•rÓ •II tom :11' rr:so\Ut;:lO ·ofgUirlll · Rubro . ôl!'l 
nt!miuí:slrn.;õ~s particnlures de cada u111 dnsrao1o:1 
d :at> · a ~ S(JI:cultu;üP.s do I.J •uco,' e só sim pa·opóa· ~IHIS 
iuéas c111 junta R·•hro tnes mnterin~, a l]ltul li•!· 
ci,lira't f1 !Jiurulidade de votos; ou 110 caso dtl em. 
pu til os lev:n·{L av couhecimcnt•l o ducisuo. ·t.ln as· 
!:ielll b eu geml. 

'' Aa·t. 13. Tanto os membros .Jn junta. c11mo os 
directot·~s silo r·~sponsllV•:is . pela :ma omissão, 
miL gtll'onci:: ou t~xlra\·ios qtt~ houverem em 
cada um dos rum· oS d~ S\IIIS adanini:~•rn~ões uo 
modo que sel'l\ ['r~s.;ri:M no tjt, 10 desta lei . 

•.ri'l'ULO VII 

Caixa,ç do banco : qttent ··esponde po,• ellas ; fieis 
a gt~m·cla · liVJ'O.~, e suas .. ·1·esponsabilidaàes 

" Art. l.o As tlííl'ill'Onteii · ~àixas· rli> baneo cou 
tinuarúõ (:nmo nnt~::s, repartidas c a ca1·go de cada 
um dos .memhros da junta. 

" Art. 2. o T••da a caíxu tet'!Í quntl·o chaves, o 
sc:l'iiu clnvicultu·ios ddlfls os referidos quatro 
VUI-!1\e;;, 

ct ·Art. 3.• Poa· todo o dt>tlcit ou extmvio que 
hlltlvor om •Pllllqtt<'r uas çntxas mencionnJu~, 
re~pondei'RÕ em pl'imoiro h1Jllll' os ben1 do l'SS· 
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pectivo thesr)nrcil·o, o niio cilc·gnndo eslns, os l•ens 
do~ ontrM trcs clndcnlarios. · 

11 ArL. .Lo Os flr:ÍM si1ot cln r·sr:olhn c llOIHrntii'ifl 
doR mesn1ns. Q111tndo pn8s .. rdn a ~I ! I ' VÍI' rios lhe· 
sourdros dll nrn nnnn pnrn " aunn sub·l'(jll•~,t&·, 
l'í'JHHnr·:'C·h:io nomeados tamlwrn p••L •M ~~· f~UIIdos. 

rr Art. r •.• Se o ddi;;ít Ol\ 'r:Xli'IIVÍO d<J qnaloJill!r 
tlas cuíxn~, fór prov~nírmte uo l'&ollbo pr•.tH:ndo 
pelo líd, nu de 0111ís~iio ~ cl&•scnirlo cl1.1 111 <'~ 1110, 
J'0Rp<11111CI'{IÕ prol' C:liP. €111 . )li'ÍllH!ÍI'O lugnl' OR bt•IIS 

do fir1l 11:1 fnlt,t n:1 do l'l:,pcctivr• tlw~ourciro 1 
c niw c!Jí'gnndo í'St~s, os bens pro rata elos cl•t· 
viculut•iu~. 

'' Art. ü.• . O r:;unrd:t·lívros rcspnnde p~las mnis· 
SÜés no ex~t'C!I:ÍO d<l suus occnpaçiJd;, o pela 
v~racidadc e cxuctíd,1u dos bnh11n;os. 

l'I'rt;LO VIII 

01•c?enaaos e mais rJ&Jspe::a.~ ; cxpe,líentt! e CSCl'Í· 
2>tu,·a1:c1o 

" Art. 1. o Ctvln \\nl dos inembr''" da junln, Q 
clit·ectori:t do bnnco nncional receberú no .fim . de 
cada . anno, em rc~nun ;;ruçí'io dos s~us trabalhos o 
desvelos pelo L~m !lu ussuciaç1io n indentl&idauo 
de 2:400$000 . 

" Art. 2.• O gunrdn·livrcs recr:bcr:.l nnnual
menl·•, c do llh·llo aló o p1e~enlc praticndo 
l:üOOHOOO. 

cc A1t. :3.n Todos o~ rlcHnais ordenaJos dos c:m· 
~rcgndr•R da admini~troçii<l o clir••ctut•ia do bn11co, 
continunráõ do nJOd() foOt' que ~c :u;hnvão llStabeln. 
cidos pela · nsscn,bl~n gr.ral nnteccdeutr•, e poderúõ 
sel' augmell1111los ou ·. diminnhlos · pela .nova n~· 
sernhléu r:P.rul •lo h mco nucional. 

" Art .. Lo As de~1wza~ duPX(ledientll ·e labomto· · 
rio .do lwuco s er:lo fllit•> como antes, cm con· · 
soquencia dus · d~termitl ·oções pnr escripto du jnntn, 
assignadt\s pelo pl'esident•J c sujtJitus :'t approv:~çàu 
da assemblé·o,- que as · pnrlen\ angn•C••tar ou (.li· 
niinuh·, segu 11do julgnl' mais Cltll\'CIIiente. 

" Art. ;,,u A i tllJtu cr.ntinu;lrá com o mP.smo plano 
do expediente e f!scripturnt;iiu int.r.rior e txt .. rior 
dos w•goci•.•S do \Jn"co, quo "e acha appruvado 
pela nsscmhléa gr·ral !llltcccde••le : uiw se dr:s· 
cnídar{L purúm tlo l~rar ~~~~ conheci111ento dn nr,vn 
asserubléa geral, pura sua uppt·•.•vnçiio, nquellas 
H:formns c uH:Iilnrnmentos q~~~ a txperieJ,cín o 
tlOYa~ luzes atlqn:rida~ mostrar.::m, cumo condu· 
ccntcs á Dinis clnrcza, ~xHctictüo o llH!lhod•J. 

.TlTt:LO IX 

Recommr.~cL!açües . e 1il'livillencia$ !Jel·aes 

11 Art. 1." O Lnuco uncional cuiliurá com toda 
n t:fficncia nn cobrnnçil .(; nri'I.'Cil<ln•;íio das di versns 
dividas de particulun·~. pr·over•ient•Jfi de · lc:tms 
protestadas, 11 dl.l ··~cripturns; o; 11<& prouopla . li· 
quidoç•lO dos deofnlques. eucontrudos ua caixa dos 
descontos. 

cc .Ar!. 2. o Guhl<ll'à igualmente lia ct·p1pra de 
metaes nobt·es tlt\ cnpitul, c por meio de ~ens 
agentes uos outros portos e cidnd~s intcrnus elo 
imp,.rio, c unqnellns praços ~stra11gi!irus f:111 c.pw 
a llhnndaneia ria mcrcadol'in . pi'Oll)•·tter HICI'cnuo 
mnis favomvel, afim de ns fazr,r cunhur, e· deste 
modo proporciunnr a som ma das especies metallicns 
nncionaes, á som ma d •. s escnilllbos, st:noprt• ·. re· 
gula.los pela riqueza do paiz, e 1•eh' jndustria 
crescente !los seus habiLnntes. 

" Art. 3. 0 O banco na rd .. t·u•a de letras sacca· 
das ot~ aceitns por JH·gocinntes on capitalistas 
nncicHoatos ou estl'lwgdros, iuclui4Ps 1.ps listas 
semcstrnes, e •:ujns (•1'• mins tiv•·l'•·m s1do regular. 
mente po~ú~,. nuuca nnnnirá a qunl'lll l'.,fornHt, ~õtl· 
não Jm•diante o p~gu1111.•nlo du dcdma pu1 til do 
pdncipul da Leu·n dr!~contallu,o os!linJ pr.,gt'f:lill'á nn~ 
demais rel'onuas que succr:~~ivanwntt;l se podir.:m. 

tt Art. ·1.• o banco pnglldL o dividrmdo uns 
n•:r;Õ•l~ em cncla Sff •llr.RI.I'O. o't virlt•l pnla junLn, e 
Jl"lns scns c .. n·nspon.J,!nl.n;; . no~> n•.:cinnislfl~ resi· 
tl•·nlo:R IIUri onLrilri (ll'ovino:in!l do impct'io; 011 em 
prnçn'l . el o; rr.inos t!S I.t•: uig•dt'<lri, qnrm.Jo c:IIIM'niio 
tenl11í" n1t rórta p!'OCIII'IItlorPS bnstnntfls l •:gnlmente 
autorisndns p111'tt ~enuJihuntf:S rc:conllecimentos. 

11 Art. [1,11 Do diviclr.n•lo ,:: .. ,·nl subtruhir·Rfl·ha 11 
R• ·Xtn parto, qnn so ,::unrdan\ em nm cof1•il ele 
rr:~r>rva pnrr• os fins · mcn c:ionnrlrlri nos arts. 4• elo 
tit. 1• c ;Jn tl" tít. ,!•, c desto fttndt.l tlccnmulado 
perccbr1rúõ os acciou istas annunlmcnto 5 "/o con. 
solidnclos. 

11 Art. ü.• Os neto~ jur:lici.tes o P.xtra·judiciaos, 
11cti vos ou P''ssivos, cor ocorreu tcs a n egocios elo 
hnuco, serão fui tos e cx~rcítndos ti e baixo do nomo 
gr>ncrico cln as~emhléa geral elo banco do Brazil 
pela junta dcllc. 

'.riTULO X 

dás omis.~ 'lics e viotaÇ'lit:., da 
pl'esen.le lei 

11 Art. 1.• . Tüda n omiss•'io da pnrle de qualquer 
cmprr·go do bnnco no eX<!rcicio de suns obrigações, 
será punida cnm a . destituiçiin pam sempre do 
cmpr··go que occupnvn, c in habilidade para . occu· 
paçiio dos outros. 

" Art. 2.• T .. da a omissiin que reduJ•dor t:m pro· 
jnizn da nssrlcíaçào,será , nlém t.la pena dderminada 
no artigo antC:cedcnte, puni..ln com o equivalente 
do prf'j 11izn c:nusaolo pnra co mesmo / banco. . 

" ArL 3 , o Toda n cnnto·avenção á i•rilsento let 
será punida naquelle, que commr.tler cnm a des
tituição do emprego qne occupava no banco, 
cum a perda pór dt;Z miiWS do dír•·ito da. votação 
scmlo n •·ciuuista, c dnrantll o meSIIl•' tempo com 
a iuhabiliLiado pai'n scn·it· qualqtt~r outro emprego 
desta as~ociat;ão. N•1 caso ue l'dncidendn, será 
puuid•l com :is mestuas penas por todo o tempo de 
liura~ão deste cstabeltJctmcntu. 

rc Art. •1.• Sr. a contravenção consisth· nn emissão 
de uot1.s superiores . á proporção gunrua•la pelo 
nrt •. ;3• do tit. 2o, e nii., alt•!radu pnt· decistio da ns· 
semuléa gemi na fôrma do art. •1• du mesmo titulo, 
os que ns em1ttu·cm, além da pena impostn pdo 
artigo prec~clentP, ser11o casli~tntlos com ns pnnas 
decn•tad:•s pela lei contra os f••lsos moedeiro~. 

" ~rt. fi." St: a contrav.cnçiio com;;istir na niio 
liUl>slitui•:.iiry ele notas voll:us por novas, quando 
esta seja . re:qu~ridn, o que ns~im fizer ind••n•nísarh 
o rio nu do · vnlor elas ~un~ n tas lucer~o~du;, e ll'cará 
nlém disto sujr:ito á pcun imposta (leio crin.e do 
~rt~ . 

ct Art. G, 0 Sll pnn!m n conlrt\vont;.iio consistir no · 
desv1u 'do quolquet· somma dcill fins dn .asllo".ÍI&t;&io 
decr~tndos pel11 pre:~P.uLe l··i, e empr••go •lllt'O:f<!rida 
somnl!l c,m hom .. flr:io seu, o <Jne nss.im obrar, 
além das penas por d(:Z annos doclnt·ndas no u1·t. 2• 
d'lste titulo, e da rostitui~1'tn em dobro d11 som ma 
dt'!svindn .. do SP.n empt·cgo lt•gnl, fleará tnmbem su, 
j.:íto {t pena imposta polo crime ele furto. 

" ,\rt. 7.o Se n coutravcnçiio versar sobro o 
deficit ou extravio, . em qualo1uor das caix•ls do 
b~mc.); além da r~sponsubilídade declarada nos 
nrt~. =~·e (in do tit. 7•, e dus penas impostas po1· 
todo o tP.mpo . dn durno:-•1o do bomco 110 al't. 3o 
clesk ti~nln, será o originnrio . delinqn11nte casti· 
gado ctim a pena decretnda pela lei contra os dis· · 
sipa •~ores o~ extrttviadores · dos diuheiros · pu· 
bltcos. . · . 

it Art. S.o SP. o detlcit ou extr:lvio do artigo .an· 
te;:e,lente fót• oncobetto por f11Isos bnlanços, onde 
appnrr.ciio l!d&!i•:ões p!Ja.ntnsticas ou supp .. sta~, o 
gunr•la·li\'1'"$ rospouderá t:m c,.,mmum com o l1t'i· 
g111Bl'iO delin (llf.lll~ll r:;el&t somma extraviada, e in· 
cOI'l'l!rt\ cln rnai!l na pt•na impostn aos extrt\viadot·u~ 
d \o a. dinheiros pttbli1:os. 

" Art. 9.• Os falsificadores de lotras, notas, ce· 
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dulns, firmas ou mandntns elo banco, ser1io cnsti. 

·gaJos cr,m as mcsnuls ponn!l qutJ os ci'Íiuinr.sos do 
mucda fnl:~a. 

'l'lTUT.•) XI 

Meios de comel'vciçlioe p?'Og?·e~~·ivo mclho?•amento 
do banco ll{lf'Íonal .; z.íl;c,·clade de c1·ew· associa· 
ç71e.~ pw·l'icula1'es. 

11 Art. Ln O banco nncion!ll elo .BI'nZíl fica do· 
baiX•J da s ~.!vngulll·dn, e protecçiio do curpu Jcgis
lntivo. 

u ArL 2.• Pnrn tornar e;;ta mais effectiva, po
dern a cnmnra dos dr~putrlflrJs, quundo entender 
necessnl·io, TlHmenr uma Cl)mmissoo de sete mem
bro:~, R quem cmcarreg••e o conhPciJI·Jento e t·XIIme 
do . estnrlo do banco nacional, {I vista dos compe
tentes livro:~ da sua adminístraçiio, e nwi~ (lncu· 
nor.ntm:J nesta ~xistenl(·s, o ap11utru· as. rHfMnous o 
mP.clidns mnis pl'eci~as fi rectificnç;io dos ah11sns 
001\11. introduzid .. s . O 11\!JÍS Cl~o.l}uc~nt~s ao SI:U })1'0· 
gre~sivo melhoramento, para á vi~ta . de tudo 
resober o qufl ·nchm· n;ais acel'tndo c convení.,nt-', 
e fnr>Í i~to pl'incipnlment~. quuntlo os nrgndos do 
banco n1.1Cir1nnl so achnr~:m f'ITI cin:nrul'ltandns 
críticos, ou quando 11 nacào duvidar da seguri!Jaça 
ou funúo metalllco que loypolhccu o ~C\l JlR]Jfll, 
instrumento do commea·ci•J, e porção da proprí~dlldc 
privada de cada um. 

" ,\rt. 3.• A crP&t;iio . elo banco nacjopnl ni'io 
P-xclnc o estubblecimr.nto do oss,•CÍI!çl'ks particu-
lat·es do banco. · 

" Art; ·1. • A. presente lei é o nclo da reunião 
e sodcdade entro ns nutigos nos no\'ol! nccioi!Jis~a:> 
do bunco nncionnl do Brnr.il, c fórma a bnso rJ,, 
seu l'estubeleciJ.!lonto e ua :ma rcspon~abilidude 
para com a naçno. · · 

11 Art. ú.• As n~sodaçÕilli pnrlículnres c itidc" 
penrl.,ntr•s do banco nacional, •1uc para o futuro se 
foa·mnnJrn, naio !!rio •·brigndns á uh~ervaur.an . da 
pa·esento ld,. o só :-;im á .!ros cstntutus da.los, ll 
upp,rnvt~.lus Jllt\l>ll seus snciotnrios. . . 

11 Art. (i • Ficiio •evogad!lS Lodn~ a:s I~ i~, nh·nn,s, 
docrct'"',; a·~suluçõ~s C•·nth:Tias ÍIJJJ'PSf'nto l•·i. 

u Poço ela camam, 7 ue Junho do.: 1830.-Ribeil'O 
da And1'itda. ,, · 

ORDE11I DO DIA 

· Eo~rou. om discn~siio o ni·t. 2n elo projecto tln lei 
pnr1.1 n ••xtlucçiio do juizo ptivativo dos segurr,s, 
cun~~bi.Jo lh'~<lcs termos : 

11 Art. 2. • O cc.mrc~ctn de s~>guros fica liVI'o do 
todo íl qualqu,!l' imp11sto. >> 

E n seguinlu emendu do Sr; deputado Maiot já 
opuinJn antPcedento:went~: 

cc Ao nrt. 2•.- Suppa·imiJo.- i'lfaia, ,, 
O Sr. PJro" F~c:rr·c•rl;I.:-(01'0U sob1·c a ma

te1·ia, mas não se póde colhe1· rta!la do qtte deu 
o tt~chyg,·apho. ) 

o Sr. lUa hl ;..;..Eu propnz a suppr~s,iio deste 
artigo pol' me niio apparece1· f.'XIlcta R phrnse. (Le!t.) 
Actualmenla . no COIItl'acto de seguros 111io hll im
posto algum: o q11e se praga a titulo de cnoolu. 
mc:ntos aos officiaes do. · seguro, .uiio s1: cl!llma 
imposto, bem como nãu se chanru impnStiJ aquella 
quantia que se paga pelos assignnturns das seu-. 
tenças ·Jo:l magistrados, ~;te. Pua· me .uão .p!lrecAr 
exncia a phrase; é que o:·n t.lissc nã" pod1n PIISslll' 
este urtig•J; rnns par' q11c . não . paretill quE' cu 
quero. fique carregando ainda sobre os segu•·a· 
dores aquello unus pt'cua.inrio ou . ~111oluouento que 

.se ncha estabeleci•to 11 fnv"r dos oftidaes do s9· 
gurn, cu substituirei esttl nrti~:o por est.,, (Lc:J,,) 
Assim pucco · me quo vai . suti~r~dia u .iuten~.ou <hl 
illnstl·e commiss!\o, e no mesmo t•.-mpo jn ucsto 
artigo incluo a . D'L•t ... ri 1 d,o:~ oull·o::~ . de quo P.v 
depois propo•·ci a tillpJlrCsoii·-'· 

EMC!:SDA~ 

ti E•n lngrir •lo art. 2.n .... Suh~títnn·~Cl ~ste 
•1 .Hu vorfi .pnriHn um t;::ICI'ÍViL•o tio rogi,;ta·o 1lns 

npc,Joc~:s elo so•guro f.lll cadn 1111111 .das pruti os mer· 
cunl.i•ll do ínopt·rio, n •tUIIl p.-rc!lbeo ri n quu.,tia 
cln 800 r:l. pdo l't•gistro tle cada uma npol;cr1, 
fo::iLo em liv;·n pnra r.sse fim privativamo•lltH t'lrlS· 
tirJa·I(J, e rubrio:ndo pol' C')Uiolqlu,t•jui:r. t•·l'ritol'ial: 
u lll'ou sorftO us cOllLI'"llCulcs obrig •• dos a outl·o 
algum (IJJUS JlOCilninl'ÍO, JJ 

c1 Entrc!tnnto rouo so atiio or:::noisn n lr.í rcgula
meoolar uos jur!Ítlos, :os questões a·esultantt.•S •.los 
cou tructoR dtJ ser;11ro~s, H obro que Hll niio cuni:ilia
J'P.IJJ as pnrtes p~runte os juizt~s de paz, serilo 
UPilÍr,itlOd por · tnllllrn~ nom~n•llls por ~1\n.-, como 
nté ag .. a·n se pr11tícava (H:rautc qualquer jui7. rto 
fÓI'II COIIÚIIIIIJI,Il 

11 Emenda nn art. -1. 0 Ern lugar . dá pnlavra
recnrrer-rlígn~su- 'p;Jello1'. 

cc Em lu:::-ar dns palavrns-qunndo os litíanntes 
niio toveo•crn closi-Lod .• dos r"llcm·.•os .·leg:ll,s-diga.se, 
que nr\u ohstnt· n ~xpr,~sa convent;ão das partes,, 

11 Emf:nda uo na·t. 5. 0 A exec:uçli•1 das rienten· 
t;ns nrlJito·a .. s, . fica pertencendo ás justiças ordi· 
Olli'ÍnS,-Jlfaia. JJ 

l•'ol'iio> llp~tituJns. 

o Sr. en--tro · c Silva :...;.Votopc:lo artigo, 
salva a ro:dtJc•;àu; qu<J Sfl diga de qualqnet· imposto 
lnt em .. lnm•:nto. l!:u pedi a palavra sómentc '!>ara 
fallna· c •• ntt·a n r:menrln do Sr. Mnin, e eu me 
rcst•I'VO mesmn para ftlllar contrn o art. · 7• deste 
1\l'(•j~ctn, por•]\Hl daudo-so ·lSO •·s. <lc' emHlulllento 
ou imp .. stn, vem n inwortar ono CO ouHO ouil 
cruzn,rus cada officio, qni111to rn11is unr·se 800 1·s. 
n um . homem : pu1· ·i<.;() v .. to contm n emenda do 
8r . . Mnin, o .vo .tu pd•>. ortogo Sttl\'ll a redu.,çno; 
o cu niio. ,;t:i ·n rnzoín P·•l' C]Uf', svbre •l carrega· 
m~nt<1 .!il qua~•11wr navio 8<1 hll de dar nu ~s
crivão -ISO rs. purquo vni passar o porto aos c:1rre~ 
gadures. 

. o Sr. l\fnlu:'""' Qllnanlo fiz n milolHI ~monda 
tiviJ em · vi:;tns p.-,utlln · duvidn · quo pn.põe o 
iUusta·,, doput·od .. ,. e por i,;~o eu nii .. d••clarei que 
liOIIV•!>~Se um esc:rivào pri\•nliv•.> c•·mo lliz o pro· 
jccto; digo quu h j11 urn OSCI'i\'iio pna·n p:assnr 
as .npolice:;; pua·úm o haver um regi:;tro gPral 
dns upolices dos . l!Pgnro . .; é tuuito conven.,.nte 
n.;s in~··•·cs~~s ·do · c•orumct·cio; o so o illusta·e 
deputado ou n cnm~r·.• lrntrmdel' quo o eruoln· 
m .. nlo du 800 a·,o~, u muit", p .. rlori\ dnt· nqnillo 
qu~ quiz>~t', E•1 . tinhn cut.: .. diJoJ qno ltllldo 
qunlquo·r . iuhdl11io do · notn.s . n"stn córte 1H2UO 
p111' u:na ~scnplnrn, niiu era muit .. o clar-se esto 
canodum.wto de . SOO. rs. pdn regi;tro dn npolice, 
quu muatn~ vczc:; ó exlen:;n. 

O ·Sa·. Pau In c Snnzu:-A C)u·,cndn dn Sr. 
J.'iinin tolll duas luéu:.: a i,lé•l de rscriv•io e hló,. 
de emolunwntnll. Parece mo ·que a idén de es
criv:io ,,,,via licar adütda. purque ó cxtcanpOI'tlOen, 
é fÕI'II dn orJ~m, não . ó ugorn o . lugar comp•l
t.:nta, m\\S ~im '\\Ullldo> se tl'tlltlt' do <li t. G•: e 
flllt\OLO :\ outra iuéu é que deve hnve•· discussiin. 
A comodssii.,, prncura por meio deste pt·ojc:cto 
qne o c<ontracto do S<'guro fhtue . livre daquillo 
que .actunlmeaote puga tJ por i:'So.l diz: « o i:on· 
tt·at•' d~ segnros, •te. » (Leu.) Quunto á ••monda 
do S\'. Maia, ~~u. ftcllt\l'ei •tllltudl.l se tratur da . 
abuliç1iü dn junta do commercio; 

o Sl'. ::u:.•lu:-Pareco·me, Sa·. pre;;idento·, que 
a minha e,oenJa estú na nrdem tle sur admittsda 
co~mo cno••nJn c ntoo> é ~xtecnpornn•1a, nem t!Stá 
fót';' da ol'<l•·!ll, cumo ui:<>~•l· n ~~·. Pn1.1l•• f, ~f)IIZa, 
pOI'IJl!e . I) liVI'u· n qmilqner tlt"pnt .. do pr .. pÔl' . n 
ultt.'l'llçlio dtJ •lunl•JU"a' pr .. jccto, ou (l!z••r a trans- · 
posi•;o\o lltl. uns p 11'11 utltro!l urlillos .• Eu entendo 
quo su devem uui1• os !.luu:> nrtig(,J~, " pOt' Í>So 
pt·vpuz tt supprossihJ do !Ut. ~·, e niio . si di ia 
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que dln é f~_lrn rln owlr·m, e qun niin ó lug·q· 
cn!ll[ll~fr·IIL•: P"''•Jiln é linu tt quul·íti':l' pi'OJrÓt' n 
alt• rnr;;io do projr•.cll•. 

o··~,.. r ... c--J.o:- r~(•\'HIIf.O·tl10, St'. tJI'f1 Sil1flntf~, 
Tlli•) J•fll'n nppÚr'·lllll '"' (JI'•d••cl.•• nr·lll 'uo urli,:(n, 
pCII'Ifllll ni'" u;.• flllll.'r:•·n 11U11r1a jn~tn q1111 sr• ;,. 
puz,n1:10I\I o~Lt·S l:nntrur:Ltr:S a lwndld" dn 11111 · l1n· 
u11·11J ou dn ~:n.prr·gado:; qn" dovr·m ''"' p:ogns 
p.:lo tl,c•Stolll'o, P, n:'t" Ji"r f'·lll"llllllf>ld"s pHI'llr'llla· 
l'd;, 1111'S ~i111 Jl<ll' llti\'ÍI' rliZI'I' 11 11111 :-ir, rlr•l•llltlli•l 
quo; est"R eruo•llllllf;lllos I•J"flll dj~LI'Il•liÍrloR Vrlillll· 
lfii'Í:ome.,to pr·ln ll'iltl;llnl do t:OIIIIIH•I'dn. N""• 
Sí·llh··r·, •·Rt;\. tt•t'f;n l•:ll t•.: dn~· PUH•lnlnt•llt"s ·dos 
St.!gUJ'O~ · (!fltl';l U•t CfJ f•·~·, 1) . (·Sln~ rru. •lu 111111J t(J:.; tônJ 
np;rlicur;Õ••s ccr tns c mio s:"rn rqopllftii\'Ôf>S l'ulrn:; 
tarins ri s llltilllbro,, clc~sn t:·i!tnronl. E-1ln~ dM;
pezn~ f ,zr.ni·!'•J r·m coll'e'JU•·ncia rl•) oJ'dPn~ pal'!l 
o~ phnróes, al> .. rl.ut·ns de eRtradus r: nltinll'lliiClllu 
pnl'a un: c:unul IJII•J Wl c;~L:'• faz•mrln, c nn fitn 
de. cada Ulua rlc•~sns obra< uprr:s••nf.n·sB no thn· 
sonro um httla,,r;o rltr sun cl,·!OiJI·zn. Pnrnt:nn·tnfl 
necn~sado fazrr CillU oc.plicnç;~ ... nrio pm· min•, 
mn~ p.•r pcs:;or.s •lo: cnpacidnl.\u quP. s:io memh1·us 
. Jessc t1·ihun:tl, qtll1 n:iu :;:(.r cnpuu:s dfl f:;z,:t•r:m 
applicnçõus ,.,,Jn~:tarin,; da·• r<:rodas ddle. 

O St•, Ú<'l'''"'"io;- St•, pl'(•RÍ•IP.nt,,, ó fttdn 
qtiC nelll o th•~~nnru l<•BI cnulie<:inrentn. rlist<>, 
ofll<l até trflS tulwllns 11ào nppnrcr:•·IH csl!tS qnn11· 
t1n~, c tanto .r\ fucto, que :;!10 Ír·ítn~ c~ltu: des
pPZIIS a nrbit,n" dr••.Ro•S trihlln;r<~S quo nlé us 
JinhojÍI'o;; clrJ ~·:l'lmntbnc., !lCi f:(a~tnt·ii·'· 

o Sr. L<" <In:- !:;t-n'• (nctll 1l. 'JIIo rliz o 81'. 
,J,~pulado n l'•·~p .. itu d•· p,., n"mhuco, lilll:-1 n ros· 
Jwllu rh• jtiHin .•In C<'JIJJlwn:lo do ·JtJn. tlu .TnuP.ir.n, 
1~ nquillo •Jll•• ltt'llhr•i 1l•• diz r. Nú~ trrnooR Jll'r•SulllC 
11111 linllJ'IIol" 111"111\Hn """ :,.j m1nbt1'u rl11 t'llz••n•l•l, 
fJ dl•J P••llt.'l':'l diz,•J' Hnhro i:Hor O •Jilfl unlul!ll•l. 

o ~··· n"·"·ro .. l"lt,·u: - S1·. pr<"·Hiol••lll•', 
~1'·111 t:Uili(J fÔI' l.'o\Ril C10Jlli'IIClO, 111 JII'I'I-(IIIIIUI'<:Í So! 
•·!1.<1 lr11 Ot~<·llttlll; 11. ~'' .CIIII\'t.ÍIII ''tlltl l•llO fJ IHo'Íil 'l 
:\;ao Cl.ltl\'''llt t!t•ll.lltH• Jllt.•,. o., •• ,,.,., ••• , •• ,.,.·.,. 
J..:IIIIJIIIUtlo 1'1 I'• dtw•;t'io nd1o. (jlltl 1w. pi11!n upprco\'111' 
n illrln riu ::il', •l••plllll•lu ~!um ll••,.lll pnl'lrl, 11111S 

"'' ~u qllt'l' fuZI'I' pttM~III' floohr" ~''"'" conll'nct•) nl· 
g1111111 IIIIJ•<'~Io;th, f~<•lri ljiiO t•ll dÍ·HC tjiiC 1111111 
(llllltl • llllh\'11 1'111 l'fo(rn 1111 j1111l1L rio COillllll'l'CiO 

I!IJHI llfJJrlkn•:{••• 11 ''''''"11 ,.L,:., <•IJllit) Hll pr .. p .. nho 
Ulllll Cllif'IJ<hl fJJIIIl 0 JIII! C•RIO iHIJIOS!O !lquor~<IIIZitlO 
11 """" Jlotl' . ~tn•lu llio ~ÓIIH•Illo, I! t;r·nd" nno•cn· 
dUd1111 IJ• lo tllt::llllll'l•, n Pltli\o. pu lu ""'"lll" dt'·\'~111 
httl' ft•IIII•.IIH rlt·:Op•?.0:-1 n l'fll•t :~n npf•licr•riio l•ê:! 
l't!lldlllll'Hlull : Clllllllltln dl'""'';" Ulllll nm~l:r.lncnso 
nílo ]tll~IIO 11 ~lllOIIJI\ ofi'cr•:CÍtlll. 

rt A f!(IIILribuiçiio nra impnstn sohJ'•l 0s pi'Cillios 
fica rP.Jur.i1.h a !!ous 1"11' r:'l·llt•• •. CJIIP Sl'I'IÍO llri'•'C•l 
dllduS pr•ln l ho•::l\oUI'O pnl.;!ic:o.- ::)a\V.I li reú·IC•;tlO. 
- Dum·te Silva. u 

Fui upoiuda. 

os.·. Linr> Cont.ll'lll,.,:- Sr. presidPllte, 
en cr.·io que j,\, ha dous dias f.dl!li ;.obre cst.: 
obj~cr.n, e apre:;c,n lei algnmaH t'f'fl•·xõe~ s"l)l'e o 
art. 2•, e cl1sse quo esta le:i Jr:v1a s~r l"•SII:I'i·>l' 
il •. ,ur. abolisse '' junta do r:omm•·rcio ; ma~ ngnra 
quo üSta vai antus da o11ln1. nós nos huvena•JS 
do achat' r-m nlgmna Ji!Tieuldadr. <•1.1 cnnt!·udicç:to. 
N:lo ha duvi•h <J!lc t. .. da a industl'ia soja.cuwl:••:t·· 
ci!tl ou St"ja o qu" [ó1· d~\·e St:l' is .. nt' d•J tri hntns. 
Nada lu., tuais ilojusto IJUP. pn1· .11111 cnJ:lmcl•) 
qu., fuz urn no•g .. ciuntc colll uutro pngUil G por 
cento. p,,,. "''nturn o•u 111io possn S• ~III'Ur" 111•·11 111\• 
VÍO (Stlp\Jt~llbJLI:III:O.) Cllll\ lllll II .. R'II(!ÍRHll' 1'ÍC~11•/ jJqMS••, 
•: pnrqun hei de f.lt.pug1L1' ;j pnr CHIItn '! l'o~IH 1·11 
pu:-;~,, fn7.rw·. tHl1 !!''nt1·1n't'' ·c •• n, p, . .J,,,, n rdu;.pwtr1 
C~1g•~. illl(IO~tO '· I1111S porque 11 4 PU . :) ]tuUIIHI~ 
dto\•rwl p11gilt' os cinco l•vl' cento'! l11to llÍiv de\··~ 

sr.1· ns11im , n umn in,i11sl.í•;n, o injnstiça qno 
rlr•V(l f)t S~lll' jft, tJ t?JJL!ill I'I!J!I'uVO 11 ülllf:lldll dO 
illll,,tro ""'""·"do '.JII" !ICtiiJIIII de fnlln1', ptll'rJue 
JJIIIJ qll(•ro Ht:Hl f1U•• ;111 pn,cpH~2 p111' ecnl;u, non• 1. 

M lltl, ~r. pr,.Hid••lltc, os los [> pn1· Cf'lll.l) qno 
pnguv:'lll o" ''""t. ndo.; 1111 r;t;gt\1'1' llmr por lei 
alr.:nm ll•11 'l E11 crr:io cpw !:>ÍIII : dt~Sll:fi 5 P••l' crnto 
r:ntriL ttlll l•l't;o i"' •:of're, e Hci10 d"u" t.~t·t;os r1nc 
ao dop:dl'i liii .•• lividid~tr. L llnhclll 1!111 trll,.; l""'tos. 
Ura, , . ..,1,,1 tr•11;0 quo \'ni. pnl'll o tii•·S"lll'o nr'•o r:slfl 
drsrr!lJJtido pm·t, rciA"IWIUS olll'lr~~. como cnunc;; 11tc.? 
li],[;\; logo, r:nmn :;e ar:ubn r:nm j,;tn sem haver• 
lllrrtl. lt•l ljll/). cJiga ljfHJ fic;r Jllll'll O llJl•SOIII'O p·ugar '! 
~1lpp111lliHiliOS <jlltl elwg;i() flrjlli !IS HIICOilllllfllllli1S 
f•:itas pnl:~ ju ... la Jo cnrnmc•rcin, a subr.r: ph'lli'Óns, 
C"tc., qu•·m é qur: us hn .Je pn~,,r 'l O cofre nno, 
P••l'fJIIO fie' :ohrtlirln, o 111io lm ld qttr: 1uande. qne 
li thu,;otl!'.t pn::(ne. Log .• , nw pnr•:co qu•J esto 
nrli~o t\ ilnp~rft:ito n rlt·YO·SI: uccroscontar alguma 
cousn; JH:rqnn HertlHI<Ia n jurrln rio commcrcio 
c:~tnva rtr tll!\do i111ln, Mal'! ngom qnor-se ncnbnr 
o l)l'li\'f'!dHl' rlo Sfgllt'''• f>lll'll !10 rJepOi,; :lCIIhUI'·SO 
Clllll Ofl OUll'ttS, 11 )u:abild t [\ f'I'IIVc~dOI'Í<l do !1•',:(111'0 
n •pro llf1Y1·1ia '? Nii•1 IHW·~ria n,;r:l'lviio do s~gnro • 
E1~·ll•111i eslú qu!.l po1· nma ;.Ó ld so p11Jín ucabnr 
co11.1 t.udo, 111flS emfim j{l qt\C a camara tem ndo· 
ptndo a 1lisw~sii•l t!est•l projr!ct•l, nu Cl't~io quo este 
m·t. :!o é Jl•:qne,,o, E' pl'•·ci,.;o .:u:crGscP.nlarmos 
fJIIe nS (rhi'O~. C: !!IICnlllfiiCIIIIIIS f<JÍtfl!'! . pela jnntR 
dn culnmr.l cio Jic:io pam · Sl:l'lllll pagns pel<; tho· 
!lOUI'•.l. 

"Qne so ncct·eso:tmlo no nrt. 2n qtt<) n~ encom. 
mr•uaas o c.hr·t.'l ujur~tudas ntó h·•j01 pnla junta do 
r\<•llltllr:l'CÍ•• t!O::I'UO pngns pr:lo thes•Htt·o • - José 
Lino. » 

F,.j opoiada. 

o :.!;h·. Onurt.n Sl.lYa :- Pnrocc-mc que e 
illu~trtJ .Jr:putncl.• lltb·•l'll r,m l'l<JiliYocao;;iol, n juntn 
"'' r:nmlll•~l'r:io nn.la tem <!•1111 n pl'•rVtidorin dr>il 
!W~lii'OS, pnt• ÍS,;n. póoJu IIIIIÍ lJ :111 extingllii'·Stl e~ to 
juir.o c, Jlo;;u• n jmtlll tlu cOUIIIIHI'.CIO, ainda q110 
... tn junt,, dt•s<lu jr'L •l·•V•:t•in ncu.ha1', tniiS •JUautns 
tlillicllld "1' s ,;u n:io Clll!•!!>ll'll>'lll•J ! P .. r isso vamO'! 
p •I' ·or:~. a" que Ctt•lu. nwnos; .txlillgltil!rlu·S•l pois 
u j <li~·• "''s ~r·~uros, .· fl cofrtJ Jll>l' lrllrl•l villl ft!itn~ 
UH rl··,<pr•zas lh· o:~ll'fi·IIIS, plllll'Ó<'S ele., fica I~XÍS· 
Litlli•.l, porque: o.;lrt l)ufru •i l.:i·• :lúmente d11 juutn 
.to .r:ttllll'llf!l'cio, "" qual r;utt·:ttl l'•·ll·linH·ntos des- · 
LÍII•lrl"s u cssus ohrus, C••Jno um . intpo,to que ha 
!'l'••priulltt·l\tc dr'SLI!llldo pnm osphnr ú.·s, e d(.i!IIUÍS 
cre1u ')1111 ·~stc,; l'tlll•lilllt•lltus ::Wt':'iu UPstnnt•lS paru 
n:; lllf!lllllaS tlespe:w:<, o pôolr: fknt• CHt'Ln o illustro 
cleputud" qufl uellllllum fnlta h 1 do !HJVCl' parn 
fn;: •. •l' o p:lgnml'into clu:! culltas '!~te '')lOnlei. 

E•n·IUIIIIlu ú minha r:IIIC!ldu, Ji-;tio o illuslre 
d•·plllH•Iu qu•J urio está por eli,i, eu t tlllbem niio, 
porqll•l cnso c••nL:un, n c•xt~tir unpustn, então fique 
t:'to só:nento ;.aguhdol :;~ m; 2 p .. r cento e ni\o os 
5: pOI'IJI!•J a ju1.r.n do cnnnnct·ci,, niío t,·nt eu'IO· 
IUIIIUIIlOS SI!I•ÜO os prnvilncnt••S do meslllo tri· 
btlunl, a nunca leve os Jo juizo dns s .. gur(ls. 

0 $1·. 'Vn...,concc.ltos :- Q illustre depU· 
t:IC)O •tua ~~~ ••ppóz nn art. 2o, pr•Jteude que se 
n•lin n discussno desta loi ató que se !ipprúve a 
nbolit,;:io tia junta .tio .:cmmercio, e pn1·n i:::so 
ftlt~dnu Sfl t!lll prmcipios que niitl parP.cen: c:xactos. 
Suppõr. qurJ u jnuta do cornmcrcio nii.o~ tP.ul outros 
r .. ndillll:nt"s seu:io tl•ilWllt•s que disse. Jt\ oillu~LI'•~ 
d•lt>ntt~•lo quo Hll1 pt'tlclld~u, mostrnu qne a junt1l 
do C<.lllllUr•l'CÍf) tinha lliUIL.os emn!Ull1HIIL01, 1J. llltO 
11!\V•'I'i't n p11rig·• que o lllustt··~ dt•ptltado julgou, 
u quo até '' tobl'ig•ttl n fuze•· !111111 llllle.nda, por
qua" t•• I:P~ta jnn t., e:<Liio r:othigna•lns l'•·ll•timentos 
pur.t r•sluS uliii'IIS dcspt•;:,l.~, llSSÍIII 111fiiS fo>SS€111 
h .. n~. P.·ln uuuhtl purto•, ::)r. (ll'r'Siolrwt•t. !lnjo 
IJleSIH•> i!SS•J t1 ibunn\ d.;via sel' oxtiucto. Esle tl'i-
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b11nnl nindn · niin rlP.il Cl'ntns no· tll~Sillll'''• ur.n
tl.lnt:Hlilo·~O •·tn nH•nduf' Ur11 l,r.~utH;f' in•·XI;•rtdvr~l 
~Jt-: :1-Ur\ l'i.~C~flitH ·~: t]I!S~II'ZU. QiWr1li1110t> üt'tif1 llll•l••~," 
Jlll~rJ. qnn :wn dfr\'lllll _lll••: ... u111 v~ur~•~1' ll''t'qU•i uii(J 
t~m _8Utl:it',iit0 ~IR Vird.ílíi ~~~~H lf:gi!11Hdot'~ '~~~- (: t:uHIIJ 
~ !liJI~ flll~ .o lllii.Hll't.l d.•·[JilLII,Iu ncha .(jUO ,; ' ·11111 
lllJ_U:"~.1.lr;a dJw;uutr-1íll ordouHUns, fJUalldu ::w di· 
miuue o ti·abull10? DNIIn·i~ '' illunlr~ tl.·puludll 
111i0 t~lll y,,lflUo) p('!q diiHÍiliiÍI:fitl ÜP nl'tll•lllllll)~? 
NL1n vutou p•,~~n r,.solLH:~·w 'lUI.il Pl'(tl.dbi • U-:"1 C:Hu L ri· 
huí,;õo.fi ·dos Cti.Sr\!Ur·ut,,s C't.r_:., l~ u:·u. se lmnhrn11 
Uú ni.LCrHlor ao '~sb11LJ dos vl~ftrin~ '1 C••mn •·utfw 
nc!Ja o illusti'O ilopntn,j,, (JIH: f; 111j u.>tir;a dlz~r.~u 
ú j>>nta '"l Ct>lnlll•li'CÍI) qnr1 ulé"' uos 1u11ilos or· 
dena1Joa qnn t,)rn uiio .njuntt~ lt.nis •·st.o ·? 

Quunlf):( homfJflS 1la fj ~10 lmtnin pnrn. uqnntltJ 
lritJuuftl ·s·~m SI~J'Víl;o:i_ nl~~uu~, c Otlt"l'n~ qnc f'lftriiH 
~ó por ner~rn ini111igos do Braz i I ? IA11oiaàos. i 
N';in h>\ <'Xt•mplos ri•·Sl•'s no ctmselh" J;t t •zr•nda? 
E c:st1t r.a111flra u:io ·f.-.z já u""' lr;i ~u .. JirHlo o 
<:onscllto du iaz,,urln ? E-.L., lei ja· passou 'I Pul'-
t~ltto y.,lo pt~l.\ r~~ul.,•:;lo. , 

0 81·. Li no C<>U Lln11 "· -0 Hlustrü dupUl!lll•l 
pnr~ce fa~or·me n increpar;iio d.u •:JUC cu 11tio IJnem 
rt·f.-,)•fJH\.~. ·. _ · 

Eu ticubei de dizer r1uú a v•~r>lnu••Ír•• 1.,; <Jue 
<l.n•hl pn.~~ar .nostn c:nsn, .OI'C.. 11 ax~illr::\lto dL~ 
juntn d11 comn1~rcio, c o íllu;tl'ú tiP.pt~tuuo rli~SP. 
que so r,!la uppur~ccss., lJ.,je q1w w•t~tva sem dJs .. 
cu~s~io al~LHua, e quem f• ri. que di:·:- H i~sn '! Nao 
fui IILI: Cll tJ,~3C ljll~ d~VÍII111ü8 SÓ lrf\t~r ua <•X· 
tínc:ciln? Eu o que. U41u <tUftr,, .é f'l;f• fzu;fio (llln~ 
leis. pQI'tl n ~xtillcçiio r.la ·pmV<'rlorill o para rL 
outr·a c11trsa. Eu rn1o l:!IÜI'••i un rtnalyso ~-'! r~\h·s 
têm df!semp~nh ut~u a fi Hun~ oh•·i~:,~·Ut~;i~ pu r qn•: 
nno ~><:í. qn.•l s~jn o tri1Hrn~l1rn Urnz•l ttllu tr;ul"' 
Ut:semp~_ubaJu llchr n~ ~ua..-4 ol~riwu;~•~:s.. . 

]!;.uJqtUlllt•l_ {L Cunt~'lbUII;iiP d .. ~ hi:-Il"!i ~rtbl'ú OS
cn~nln••THOt=t1 ('lê., nós ,upü P•)zutrn:!lln:-t qu-:-: rs~;L 
con~ril.Htit;àu ntiv (lfn J'(JI' lt!i, -~ qu~~-- n:l;) ·fw d~via 
pR.ctlll', pr•l'ijUO U!cS1:rn r.ru. fW..:•dUIU••dO (l}riL. U 
}>~JVU: hiRS ~Stít COU~IJ Ó rH1r uuu·, lui, 11111 pili'W:in 
quo Ri1: lH'io dt:\'ia conUtnnn: runK di..c~,.,!ifl, nuutn 
o t!ofrll rl11 j11nt11 ílw c••m llllllliiS , . .,n . tn~. 

Eu niio ·sP.i (pie _n ·L~i'Çn pn1·Lt": 4)n círrl!tl pnr 
co .. to 1l1; ~r'):;Ul'o Sr•jn umn r!nn~a du tuuLfl ·ftr'~li''- I 

~~llc:1 IÔin ·.-:·Jh.:;nuun,•ndnH du ~r·an tu vUl.,r_ 'Plt1 
ó phna·6t-':t:, ~Lc •• o ~u tuin ,;;,!j CHIUu s•r 't:11 t.l1• pn~m· 
iBifJ; P••r con:1Mfnruc.iiL Jlz lUiíll fllnnudlt dl:'.r·nrlo 
(lU(; fiunndt) \~1~nJu1., f··t-~t.n~ ,.~ICf'lnmOtJt!tU, vn llú 
cufru r.l11 juu\a u:l•• h"""~'· tlinlwil'll ]tlll'l\ so 
p11gnr, <Jll~ o tlu·~<.IU'II pugun\. 

O Sl·. :\14::-ll o o ':\tu. I. to •!- 81•,_ prt)siclq~tt(! , 
cn \'(~j,) quu tJ="'tc pr.~j .. ct~• ú rehLI i ~~o a lthjr·t~tiJ 
tnni ~imph::s ~ \'t 1jo ([tH~ u utrt ~o·~~~ntu li-• cr•nlt:wLo 
llo :lf·guro~. c ~u pr~sdndn·ei "" uize1' t'latsl\ 
Dl:;:urnn d1L j 1111l11 do r: .. llllll~rdo, P"~''lue nó~ sa· 
bjrunos .urui lrnm rptn n n•c,·ita. u u tlcs1H~Z!L (~:nnm 
csLll}, bt!rn ~~~~uo. phnr6e~· ... t'.!., n:1o '!Jz,nn Ol:lU.l\ 
ralntt\'o ú junta u" co'"'"ercí ... 

O que ~ cont•·~cto de s•·gt_tro? .. N1ill r\ <>Ulrtl 
cousn ma1s elo que n mt.twu;.<to elo~ ftt,.,l.,~ 
pnrLicularcs qttc p"l') l'isco 'lliH c"rre· r.levu S<JI' 
íirmu 1\0 S ·u prnprid:orio, e e~t~ COIILract" é lllll 
que cxist~ nn s;,cie,htdP.; p11b é pos,;ivd qu<J totlo,~ 
o~ conlr.'actn~ s.~j rio nhsolulam~rHe lh;rc-~s· de todo 
o impostú? .E su!Jsisti11do •l 1mf'ostu em outro~ 
C(Jntractns 1nio ncho igtlnltln<l~ alguma . 

Este Ctllllrado p .. r llLHllquer lud., q11e o consi· 
der e, n;\q o CO~lsid tlro s erdrt Cú iHO-Utfl üs cum
pat>lun~ du~. ~egu1·0~, !J<tl'•JUe su oe fa11d<1s d11s 
cnnt•·aclQS tlus s .. gut·as ;-;e pet·dmn, t)Ut!:t~ sfln 
Obrigttdt•S l\ rel-ltitUll·u~ :~u S(•U. prr•prif·turh1t ponhn 
nlss" mesmr> ulks l~m UII>B uLJII,J.,,J~ ~ur•JUU 
recebem llrJuell.,s tantna I'«~' conto. Eu «UJ•P'''
miria p .. rtlàl!l" e•t~ :uL. 2" o SIIL~t,Lturia uu~r,.1, 
.para que so 11llivi11ss~. o r1ue •O ~·til"; n ld ·uu 
20 de Oulull!'o de ltl~3 IIJUIHloa <JU~ 11!1$ çi)IIS~· 
ll!oa ier11cs do iOVilrno ~e dessa 11 oitn,•n parto 

li tr,q s, ,]ll'fiB rln~ t'•'nrlímM,toA de ~adn provi nrdn 
fJII I'l1 [l:-t· ~lbi_'llri tlflJUI•lJfl (lfOVinf'ia. ; W~t·l Ô urn~ 
ditl!J' I~·'I~:"irl I)Jo .. ul"ill j ~ tl rtJ IIC tL 11it-ava. pm'tfj fia. 
l'.·c~·ita drJ rLlgUtl.~l~ PI'.JV.Jtdn~ 1Jft1• pó.l ~: cbo~ : a t• 
riH~'H us iHIUr-i d!•SJ,I'Z<I i) . qll tl;i() )Jt) Ir; bu.VIJI' Cs~a 
Od.U\'a pJH~r. f~IH.IIIg"IUtiH~ fH'f;VÍtii:UlS. 

gu pttl'lnuth Ji~idl.ill' l ll, uU fL fi~:il-1' SulHS.ÍRLindo 
O ilup•rSI.O t ~~u.-. rrntl r.nt;iu liudtuo tl rt a n'l. (: Lndo 
nu d .. u~ " lllt:Ífl p .. t· c .. IIL•·•, se HpplicltSEC n•'S 
C.f"lllh~U~~·M Lh1 govf:ruo p ;lriL 1.1 h.,m dus. pl'oviucins 
vi"'Lo ljllt.'! ~·IIns 11ii•J lóm u idtnva [J(U' tO •lll'' so 
lh~s ú~. Esla. é u ud11ha VJ.•int:'IO. 

H~lll~U.~ 

" Sllppl·imn-~c o nrt, 2• c em S€tt l11gar sub· 
f.<ttítu,~·s~· o s1•guiutf.:! 

"En1 li,Lt;ar .Ju c: .. nl.ribttiçfLtl •lo;; ii por c r,nt·• sobt•t; 
Oll ·Jli'O.•:olo~ u: lll<)S ljlle ~ -- pn~ava Olll fav11t' ·tlo 
·p~,,v ,_·drll' n f·S~rtv;i.-,: pagtlt~·S I.; uas pr•rvluc: l n-~;_ t~.) 
so•u•·nte. 2 1/2 P•H' .e, nt .. , o.~ •1nnos ~o ·Appli c~rúií 
tnu bm~~~lioiP dun obras ~~ t,on•J~sid&t.fl~~s pal,u ,·~l\.e; 
dtts lrlc!s·mus., pot~!lf>·su á di$lJ" síç:in dos CfHd:Hd ltns 
dO _g"iiVel':w J!i:l. (Órrun ,Ju Cart n. (]!i· J~ j dr.- 2Q_c:]e 
O•ltull•·,, d~ lti2J.-O •lcputa~o Mello a Mal!(ls.u 

If\li opoíndu. · 
os •. , X-.l.oi_Lun.c.la :-Sr. p re~i·le}:t•l, ~u np· 

pi"O\'O ~·:~te lH.(lJ•n;tf,: rlf::vmnos UIJL·•.'V'· ILni· o pouco 
t,..m vo 11uc t<"!mos d t: St).S-ilo o rmd" nh\ [s Si-, 
pó. I·· dir.~r·, ptn·rJU6- r~sta l f!í r~ rn umadn s r"J uf:.' pr•rUn 
p;·t,:O,t-t:'\1' n•':-tu. cHm·,rn. s..;.:lu díttcllH:-iiirr, \·i.'\t!) a ~ma 
ut:lidude (r~·roillclild) ; <t) ror nnt,ln n iln nholiçiio 
da jnullt llH . C:II•IJtul~l·ciu lu1 fl •l nchHI!_ n1UitnS 
dl.fHt~Llldn•IPs " Vl!HC•!I" o nth• fru''-HtH•$ nudn~ s~ 
((-IHr.tJt'U!O$ fil:U~r -t-tul<".- ·d~i ·'lfll-2\ \ 7 1li';., .f\.(r 'H·eAfJS 
fnçnu1•1N ó h•_•m qtJe nr•s rl't r fÚlSs:vd .fl1ZP.r A.u 
6Pnuuf'.1rd..:> hvnuhl{1·n jtL- d·i tlln Íll lpnsto qn& õ 
~Ó "ptU't:l.fl!P•lÍ:"ll' r' tnlt'rtHm;,; ) ~ 1\. hbtu·d udrJ d C) Cf'lm· 

tuerc•·•, fl•• ~m·nnlr~ d t~ _ t·i ~ tn · · Z.~ e d_u ~ tro_~tl l·rí l~nLlo 
dtl:i tlaÇÕtlr~-: rUi,ii.HIII~ o q t111 f!:"<ilJ\*t.H' dll 110:-iSB. 

parte; ll C:LHIIt.l'lt ÍlllCt• tltU U\l•·lil' C:l5:l illl•·nddlt ia. 
gr:rtd tlu._ pd11c~H, n:io o p0-<1~ cuu.H·g-ukt . mas 
r.•mtjJrt) IU,...,~h·u· .. u a :lua· C•II,~·~LU idu íl tl rlu Ure::<iourn 
u ftt:i••nfll, f~ i .. tn já ú nm h.:nt1 l:vi L'- ~n-.tu•S t! n~siu-1 
HJ(lj;,l',:S ~>Xtt•11\'~ H~ 1 ti t :l iÜU t.~U., ! jfi Vf:IU u:OS;L p õlr .. 
ci!lln •.lll IPtr:-u~lcud~ HO III'~ UIIlt! nlcl, 0 Q lld i\té 
ng .. ra untla s:il.>ill J,.,;,n P · ·s~im 11 rep~nii,; ;t'' · (..lpo iu . 
([Q.) O· tjli•J r:u ll_l~l õiC ilO Ó U .IJH\ 1" • ~ - l fh.! f.! õ( O , ~creio 
'jlltl :tin. [it1,.ltl Jt ~ tll' (lt!H-i, t•fü Jng:lt' rJ O diZCI'·.S•J 
J l!U lh•1'1~ ,l,~ 'i'HdtJU•~r imp.,stc)~ t! JWÇ" tl !\ 4!t:. •tt:lra 
q ~hJ r~:olo pa:,)j .. ,:t ~ ·r,ns:;ú quatilo a n ~C:3 sem runh: r 
LI i.:H!Llssar,. ·\A tJOin~lv. J 

· All~tn! t•o·t:t. " muteri a :'~ \' nios foi l'ej .. itn,l:l 
n tnn:ol!i:l -u~r;,-siv' •l« :)1·. i\In•a., o 1\ppro vatl<>· 
o urL •. 2" J,~ _pl•,rjlt~;tJ, sal vo1 ll I'•~'Jac~fi·•~ li cfli Hlo 
pl'r·judicHt_lr~~ us_ uutrnM t<IJ:' ~ ~~ ~~ n~~ f!XCl!pto . R. do 
81•. Linn. Cuutlnho, qUQ: f nl- r · •~Jmta.da~ . 

E .• t,·ort em ul.scua:;;t., o ut·i . ;!•,co llceb ido nestes 
termu~: 

« 'A• t. 3o,-Eo•tr~tal!'t•> , qn ~ 8·1 nilo orgMiis a.r.·a. 
lei -~·, gatn•l•eutat' tio~s j nntJn=--, o.s q rwflt i)cs re,.. 
::;ult~i!rLt:!S d·, coutr:.)C:ttJ u,, s ... gut·.~s Sr<nl•) ()r.~ci
((i.~a~ pur jui z: ··H nd_litt·os l uo :u ~udus p1·lH.-i .p:-~.•·~ tJS) 
C<JIIlO até Rgu1'1< s~ p1 a ti·;~ v.-., .c l hes !J"l'lllllb o 
ut·t. -100 Ja ConsLltld_,:.{tu Ltu itrl ~ ~ f!r i•l~ :oe uàõ .Llt:!i ttn~ 
plil'll sa Cnllll.JIH't!IO a- conci-lir:a. ~:io dt- te1·minalla 
.pdo :ut. llil. u· . . 

Vh·rr'•<> á m·•sn as s r :;!Ulntes em ~n clns : 
" A••S art,;. ;)•·, ·1• e Õ0 -Suppriitiüo- se.-0 rle· 

putatlo Ente.,·t" Fel·râ1·a /i'l·tmça .» 
Fui tlltiJ{ ~ t.l : t_. _ . 
,, AJ.,pllltlll"·"c :'1 ~··çwt sn mu1D.r111. p~1·n ntQ os 

juiz..s ordtiwriro~ "t" f11lla tlo jn1zo Jc ttl' bJtrus. 
-Sulva n :·c.luct;rio~~rl :fJ ,Jtt~·as n . 

L•,ui. npllitL.lll. 
p,.~tu .1 , ... t .• s n ulftt~rin , Í••i r(•jdtnt]l n c11•e ntln 

Elllj•l'~.-l:iili\.'IL ~h~ ~r. E· u••SLu. e -,t p~H'U\'aU tt. u.· tlll 
::;l. Llt--iu1tndo ~luiu •. Ht::Hntitl pt·t~ju•li_Cad•t u a l' LI~d 
úo pi'Ojddv o fo1 tamtlóllt r~je ttudll " em~llllll 
do St·. tlepuht.lo R~bou~tls. 
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35~ SESS.~O EM t5 DE JUNHO DE 1830 
P.II~B01l·M a cli•culír o nrt. 4n do projr.cto, con

ceuidro do•p;tft 'rnunríra: 
" At•t. ·l". Dus s~ntcnr;nil arbitrnn~ S·1 pnolf!l'{' 

rcr.orr.:r !lnra ns rcLu;Õo:,; lloil l'•!llp•:ctt vnR di~tríet .• s 
qunndo foR lit.ip-anles ri1io tivr•ro•lll -r],:~íMtidL> rl11S 
I'Ccur~os lr~nes,' C<JIIIO Jho:l permítll) o art. lGO 
da. coustítuiç:io. 11 

C·•lll a,; cmcndnR ·snrpre:>siva;; dos Srs. · d!'pu~ 
tadMl El'nPSto o :Maia. 

Afi<llll roi rejr~íl•11ln a suppresRiio r, nppr.wndo 
o nrti~o do projo!r:to corn n r·nrc .. da do Sr. tl.,putado 
.Mnin l!tn nmbas as ~!laR pnrto!l'l. 

DíSI!IliÍO·Se n nrt. 5• dn (ol'njo·cto. 
11 Art. ijn,- A's jrl!'õtiças urdinnl'ins o ele proz 

compr:lc n c·x~cnt;ão das flcnLerrÇtlS nrhitrncs nos 
term"s dn lei.>> 

Com 1111 ~>nwndns snppressivns dos Srs. c.lr:pu· 
tndos ErnP.st" n 1\I:ria. . • 

Veio cst·l outra á mc;;a do . Sr. dcputaJo R•l· 
b0111;n:;. 

cr .Ao.; juizns orJinarios c nos de pnz C(,mpet~ 
a eXPcuç:io dns ~•~nte11r;M o• os jnizc~ arbitros un 
conformidade dns l~is.-Rel:ioucas. 11 

Foi apoiada. · · 
Subn••ttitla . â vr.tnç:io a motr-ria, fni rr·j···il.arla 

a suppress:io o BJJprr.vado o art. f1° tio pt· .. jccto, 
ficando compr .. l!PIIdida ua. votu<,:rio a enll'ndn do . 
S1·. deputado Rrcbouçn~ c sendo rcjc:itndll 1\. do 
Sr. dt!plltildo Mnia. 

s~~tuiu.se o art. (lo. 
. cc Art. 6• .-O nctual escri viio da . easn dos ~c- . 

gurc.s, que por <'"ta l<Ji se éxtinguP., fica so.·ndo 
privativo. parn fnze"r as escrititnras d··Sle con· 
trnctn, por moJÍO doS apnJiCP.!l impre~sas de que 
nctnnlmo:ute se nsn r.om ·tnnla ecoin .. min do tm- ·. 
balh(l brnc>~l, c expnolicnte do commercto.n 

O SR. PAULA E SouzA :-Requeiro q1ic se disculn 
este art. ~· 

" Art. 7o .-Pür cnr.la uma riM np••IÍC!'S qno dev~m 
ficar r .. gís~rada:-~ no rcspP.1:tiv11 · livro .to ro••t~ts, 
que poderá s~r· ignnhncnttJ 1111prr.ssn c por qual· 
quar juiz territorial r·ubrknJu, pcrcebt:r4 11 quautu~ 
de 4SO rs. d,, fo:itio .» 
· V1~io"> á inesr. n s .. guintn enwnd:t: 

" Cada urn tJ,.s "scriviil),; das cnsns ele seguro;:~ 
cuj .. s •·fticio:; por .rshl lo· i se• f·xtitrR"''tll, fica ~enJo 
privnti\·,, !•lll'íl fazo·r ns ('Scrlpturns rcspcetivas 
aos ditos contl'actus, . ruedin•. te npolker; i in tore~sn~. 
se a-si:n conviPr. Pf<!oJ feitio dtJ t•adtt 1111111 das 
apolí1:P.s qnc o.J .. vclll ficnr r~gistràd.as nn crrmpe· 
teute lin·o, o qqul P"dtm\ ser igualmcnto impre><so 
e por qnai•JU•'r juiz territnriul rnbt·ic•!do, . perce
berá o escriviio 8UO rs.-Rebottças .» 

Nr10 f.oi aptriaol-t, 
Afinal forii•J nppt·•wndos, sal vn n reclaccüo., os 

art,;, G• e 7• do pr".i•·cto e ,·,.ncfln.so quol pa:;
sa.;s~ J.Hll'a a . 3a. discnssrto, maudnn .. lo-s" á com
missão tio · C zen da 1rura nuvua:i:ute ·o re~igil· . . 

O Sn. Pt:ESIDExTE rleu p11ra ordem do. dia 8 
ele Junho: · 2• drscllssiio:• d,, JH'Coj~cto n. ú9. 1• 
dbcussiio do projecto n.· 11. ~· discus~ão do 
projecto s ~,hrc a t·esponsabilid·ule 1los (,ffip<"cg.,dos 
publicos • . 3• discus,!lo dv p;·cojecto de l~:i vinc.lo 
do :<Pnndo sobre os inventores. 

L~:vantl)n·se a s~ssii.o aus ll~. z minutos depois 
das duas horas. · · 

Sessão em 8 de .Junho 

toiLI:!SI DI·:~ Cio\ · DO Sll, C<•STA CARVAf..UO 

A'g 10 h•H'II!l, feita n chnmncla, uchariin-se 
present~~ 77 Sr·s. deputados, fnltando os Sr·R. 
Arnujo Limn, Ferrcir., rla Veigfl ll Lessn, e com 
cnn•a partícípndC\ ~~~ Srs. :ror!lt! P.•lllinOJ, Olivcir;l 
Dello, Alves Br11nco, Ornellas o DeO>' o Silvn. 

Abl!rta a Hl~"s1io, rJ Sr. Hl~<:retnríiJ Luiz Uaval· 
c:wti leu a actn c fui npprovaú;~. 

O SR. Sr;c;r:RT,mlo> l!-IAn<:~CLr,o;u J:'l!: D1tl1'0 lr.tt os 
So'l-{ttint"s .. mr.:ros: 

Du ministro da fazenda r.rn data dA 5 do cor
rdntll, tuu·tio;ipnn•lo não constar n•l thesour•• na• 
cional . cou-a nlgurna ácerca dn fiança prcstnda 
pór TJni~ Frnncr,;co tle Bdtn, ndminístt·aolo•· da 
fahriw do ta!Jaco tlw Pt:l'uambuco, rliu!Jeiros por 
cll., reco:bid"s; e entrada-. que 'tenha f.:ito uus 
cufres, e qtw pas:;nva a pr.dír ·explicação a este 
r".;J.leito~ Íl junta o.la fuzen,ln d>tquo·ll•t prr)vinciu, 
nfim d<, trnnsmrttil·a a esta . camara.- F1~ou n 
ci.ln111ra · inlo,ira.ta. 

Du ministro du irnperio ern 5 do corrente, rc
mc:tt.uul.lrJ o ,,mcí•) Jo prc;;iJeute dn província 1lc 
Scr:.(ipc sobre a casa da .tuisericordia daquella 
proviuda, n:lo potlen<IO p(Jl' ora ;;ubministrar 
out1'11S c:>c!arecimeutu:l s11bre a referida casa, 
porém que p•S:;:.va a pc·Jir ao presidente do 
Sli!JI'CriiO tribuual ue justrça outr·o;; papo is que Se 
achaviio no Llc~embnrgo elo paço relativc.s ao 
me~mu ohj:·ct''• ·afim c.ic íg11almente reouettcl-us. 
·-Fui rell!E:tlído á So!Creturia. 

O MEs:-.r., Sn. ::il·;cnETAnro nqur.reu pelaR razões 
que cxpóz qno seullicíasse a .. g"vt.'rno, solicitando · 
n o·Xclus•io .do ullícial·maior Jvsé Cupertiuo da 
Jesus, o num2aç11o de outt·o. 

O Sr. Ernosto:- Estou em tudo couformo 
Clllll O que tJcabvu de •IÍZ!lf O ::\r. SI:Cretario, lllt)UO:I 
lHL párte de Stl pec.lir n den.iss:io dcsso ollicial 
110 S·•\·erno; a cam .. ra desde já a ué, assim como 
u lvrlos os Jltflis 11fficiae~ qne 11110 forem du snn 
numcuçã.••, e o :;ir. secret·orio inr.,rme :~u ha algnns 
mnis . que:: merc:i;:io a . demissão ; não devemos 

. admiLllr wurs 11 ofiichl n.;uhuru sem que S(,ja 
pur pruvisiio d~$ta · camara..··,P.,rtanto . VutO da 
rnune1ra ·quo · ettllllCici, •JUU se de jú a dcmi~siio 
do::ss.: offictal. 

O mesmo seuhor mandou · n mesa a srguinte 
emenda em aJdiçilo ao requerimento do ::;r. se• 
crctnrio: 

(( Que a cnmara desc.le j:'t haja por demitlido o 
o1lictal·muior, e que se d .. clartl ao . g.Jvornu que 
a · cau1ara ter11 resolvi-lu nomear e d.:mittir livre~ 
moutc os · emprt•gttlos .•la c:r,;n C••mci objecto . úe 
sun polícia interior. -EI"~testo Fdl'l'eÍI'a França.u 

Fui apoiada. 
. O Sr . . Llno Coutinl•o :;.... Sr • . presidente, 

ptlde o bom resultado dol:i trabalhos destn cumara, 
que os cmpregudus do servi•;•) dl:llla sej1io uomea· 
dos · pcln propria camara ; isto é o que se pratica 
em todos os corpos · l~gislativos, bQm como na 
lngltrt.,na e 1111 França qne . silo nomeados pela 
m~sa, c demítthlus cu11forme ·a mesa assenta, c 
o guv,;rno não tem iugerencla ·alguma nesses 
empr. ·gados. S .: ist•• é assinr, como 'nós havemos 
de llslal' aqui sujeitos a que o g .• v~rno ruande 
por ucilltll lwruens iuim •gos da causn? E como 
é •tue homens serviti e illitnigos declal'ndos da con· 
stiLniçiiu p .. dem St!r . empr~gados :nesta casa Clll!IO 
,,flio:ia~s ou l•flh:ial·maior da llo~:;:;a secretaria? 
Eu, Sr. J1rC$idt:ute, sei que J'altãu .. V11rius papeis 
dn "tJcr~tm·ia, c m.,smo das CO!)Ipli$SÕ~s, e. lJei 
uu fotz,r . uma indicaÇão fJara qutJ ·se p!bSe afd?.ot· : 
um íuvcuturio tle papeis · qt~'1 e~i!l~etu · ne~ta ca$a, 
p·•l'tl V•lr n.,ucll~s quu flllltio, o se obriga•· ao:t 
olllcru.;ll nuuores uu n\IR outL·os oft1ch~e~s a dal'om 
I!Oitlll dullo•. · Al:·'rn ·. ltl•!lllllo [INClii'Ci . cu por rins 



Câmara dos Deputados- Impresso em 07/01/2015 11:38- Página 2 de 9 

SESSÃO EM 8 DE JUNHO DE 1830 363 
pnpeis, o não os nehei, e muítos outros tõm desnp· 
parecido daqui. 

Cada um desses otricio.es quo tõm flCus afllhndc.s, 
e lhe meltcm empenhaR, sac:fio oguelles papeis 
que lhe pndem, o ntó mesmo cu t•:nho visto rnn 
minha lr:tra pareceres de cornmissões por míios 
de muita~ pessoas rórn desta. cnsn, e ·. é put· llBSC 
motivo t;ue tuuo vai mal, porque o guverno 
nornõn e domitto aqucll'ls quo lhe parace, o para. 
quo o govt:rno niio mando pa&·a cá a officuleS· 
maiol'os como est6 de qlle s~: trnta, eu julgo que 
a camnra deve ir dcmittindo aqnellcs que n:io 
servirem, e nomllar os seus e~nvregnJos, mas 
para isto é preciso haver uma l'•.:soluo;ito, e quo 
passe em ambas as camaras ; além de que, eu 
creio quo este . officínl·maior niio vcrn mais cá, 
porquti me co1•sta que ello foi a S. M. Imperial 
pedh· a sua demissão, c isso jlL devia ser a mais 
tempo, e mesmo esta camara já o devia ter· des· 
ped1do •. . 

Mandou á mesa. o seguinte projecto de reso· 
lução : 

<t A assembléa geral legislativa resolve : 
« Os empregados · da sacr~:tnria o todos os mnis 

do serviço da camara dos deputados, serão no· 
meados pela · llH::Sma camnra, e dcmittidos por 
ella., quando criminosos ou ineapazes.-José Lino.n 

o sx-. :Fcx-rcir:-~ Fra:n.c:-a: -Eu creio que 
não carecemos fnze&' umti. resolução qne pusse nas 
duns camaras; creio quo . a rcsoluc;U:o passa só 
nesta camara. O az·t. · 2! da constituiçrio dir. : -
A nomP.açiio dos respectivos. presidentes, etc. 
(Leu). Diz aqui : cc . na fórma elos se tis regimentos 11 
lugo, o que sa deve fazer é um art.igo no regimento 
perlencente a isto ; ta\ vez não se· tenhn entendido 
bem este ·artigo ela constituição. Assim o que se 
deve fazer é partici(lat• no governo que nós temos 
achado conveniente aemittirmos esse officilll·maior, 
bem como a todos os mais quo não ·nos sirviio, 
e .que a nomeação des:~es émpregados será ú. 

. nossa e~colha. Isto é o que me parece que se 
deve dizer ao ~ovel'no;porque a constituição 'diz 
que é da sua policia interna. 

o sr. GC)J>vaslq; -Sr. presiqente, este 
artigo 21 lla . constituição refere-se. ã policia in
terna, e não a nomeação de empregados, disso 
nlnguem duvida, mas o § •L• do 11rt. 102 .da mesma 
constituiçi\Q d4 ao pQder e-,r.ecutiv(i Q d~rcito de 
noméar os seus empreg·nd0s. 

O governo nomêa a estes homens, e o Sr. 
secretario, . ou. o Sr • . presidente, como membros 
da com missão de polícia interna, demitte~os, . e 
participa . ao governo · que este não. nos · serve, e 
que haja de nomear outro ; assim se satisfaz a 
cons~ituição. 

o Sr. :a:ouanda cavaJ.oantl::·-o bon· 
i:'ado membro que me precedeu, parece-me que · 
labora em um equivoco : pergunto . eu, estes 
homens são empregados publicas 'l Qual é a lei 
que os .creou ? Niio ha lei · ulguma, s!'io homens 
de commissiio, e nada lia m•li!'l facil do que de· 
n1ittir-se a estes homens, não tem mais do que 
o Sr~ sec1·etario dizer ao . governo que estes 
officiaes nno nos servem. · · 

Sr. presidente, os · secretarias das camaras da 
assemblõa geral · não podem deixar àe serem 
·credores do sua confiança, e sobre isto eu tenho 
tido algumas idéas que niio tenho querido com 
ellas .. tomar tempo a esta camara ; mas .é neces
sario nós tomarmos medidas sobre· os papeis 
que faltiio desta casa; e talvez uma commissii:•l 
especial da camara fosse necessaria para conservar 
e ter esses papeis na maior segurança e .na me
lhor 'Jrdem possível; . tem·se sen1pre encarregado 
de alguns desses trabalhos a um honrado membro 
desta camnra, sem se lembr11r que este honrado 
membro é. empregado publico, e não póde com· 
l>arecer ·nesta casa. todos os dias. 

E' pois necessario que a camara use do. seu 
TO)rO 1. . 

direito, da sua attribuiçi.to, e o ministro não se 
pódo escnndalisar do que seja rhúnittido aquelle 
emprügado que ni1o >~erve hem. Este homem de 
quem so trntn ó um empregado publico, sim, 
mas niio daHta s~crfltarin, está nr.!ln unícnmento 
em c6mlnh!!uio, · e a · cnmarn o póde demittir dassa 
commissüo, porque elle não nos serve· bem, assim 
como tamborn a camara pódc demittir aquelles 
outros qt1e sii.o do comm1ssiio, e o Sr. secretario 
so vit· que algum desses offieí.•c~ que estão aqui 
é cnpnz de sr.r oOi•:hü·mníor, o pMe nomear.)sto é 
objecto, senhores, mesmo de economia rla camara, 
e so nós fJUizessemos podíamos reduzir onumero 
dessP.s em pregados a nm menor, e então podín
n}os ter typogrnphía, lítographia, e aquillo que 
euto-:ndcssemos conveniente ao nosso expedítmtc. 

Portanto, voto p~la demíssa,, dessa officinl
maio•·. e pP.ço que a camal'a autorisa ao Sr. se
cretario para fazer a reforma que julgar conve· 
niente na seéretarin. 

o Sr. Ferreira de · Mello : - Eu .. desejo 
a-aber se já l111 ,·equcri,rJento n11 me!'il soiJre.isto? 
O Sr. secr!ltario propõe que seja autorisado para 
lançar . íóra a esse . ofiicial-maíor ? P~dia . que se 
me explicasse, porque não eutentlí bem. 

O Sr.. St,CBETAn:tO Br.rTo :-Eu pedi a elí.ptllsão 
desse officinl·nlaiur, e tJUC se participasse ao 
governo p1~ra que · nomêe . outro. · . 

o s1·. Fqt>J:"olx-ª ·ª-" 1\toll.o:- Eu tl!.mbem 
. sou do opíniüo, Sr. presidente, <le alguns honra· 
. do,; membros, quo não ontl·emos ntt questão ~;e 
é 011 . . mio ·empt·.:;gado publico, porque é evidente 
quo a .camarn pórla <JemitLir .a l:l6US emprogªclo$, 
porque · 11ús é . quP. devemos pagar, e vão esses 
ordr:nados n:~ folha da casa. 

Portanto votrJ para. que o S1•. secretario seja 
autol"isado a lançar :. Pllra fór(l. ·aqucltes officiaes 

·que não· julgar aptos para este empr•Jgo, e creio 
que isto niiv 6 mesmo da nttribt~içiio do governo, 
porque eHe~ não são considerados como empre· 
garlos publicas, e o Sr. serm~t{\rio Q$ póqe de· 
mittir, quando conlleça que ellP.s ~ão tô!ll capa
cidade · para este emprego. Estll é (!. minha 
opiilião. · 

o Sr. :Fe1'rc~ra. Fx-~~ça:- Aprosen· 
tou·se aqui como em oppnsiçíio áquillo que eu 
expendi, o art. 102 .. ~ 4• da constituição, o por 
is;:;o de novo · pedi a palavra p11ra explicar. 

E11 creio, Sr. presidente, quo esse artigo da con· 
stituiçiio nfio é opru~:<to porque o nrt. 21 da mesma 
é muito explicito quando diz q~e se executará na 
fórma dos regimentos de cada uma das cama1·as ; · 
pergunto se · nestas palavras se · obrangem os 
officiaes d11 · sect·etárh '? Abran~tem ; logo o ~. 4° 
do art. 102 nilo é opposto. l?or consequencia, 
eu creio que ó objecto desta camam. tão sómente 
demittíL' ao seu offieial nlaior, como tambem aos 
outros, e . . a camara é que deve escolher aos seus 
empreg!ldos. Parece-mo que . isto é o que mais 
convém ao bom . desempenho . do serviço desta 
easa, e niio põde deixes .de set approvado. 

o Sr. Oa~>~~o c Silva :-Eti jt;lgoque de>e· 
mos upprovar o requerimento elo Sr. secretario. 
Eu lembro a estQ. . ~ugu:~ta canll\ra que na sessão 
passada apresentou-se aqui um projecto, no q11al 

· se · propunha que a nomeação . ~ demissão dos em· 
pregados desta casa pertencia a ella n1esmo.; 
eu não sei se se POIIderou aqui que a nomeação 
pertencio. · ao governo na fórma da constituição, 
ou se passou'- ao senado e lll foi. rejeitado. Por· 
tanto creio que se deve approvar o requerimento 
do Sr. se c reta rio. 

o Sr. CJI:Pha Mattos: -Sr. presidente, 
este negocio jú. tem !!ido tratado nesta CfiSa mui· 
tas vezes, e est\lu btlrrdcuubradQ quo ha $ annos 
quando se tt·atou deste ·llego~io; se disse que a 
camara estava autoril!ada a demittir os seus 

4l.í 
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cmprr~nrloA, o islo r,~ lll<~~m(l <tno uw•nl~co caril 
ns míhlnr'uM, •jnanrlv ' lll"l.J"'·''' .. nh:ral n:·,., r:nmprn 
com 0.'4 MI~HS c.le\.'C1'c.::s. (J CtJtlllll:l!ldü !iLC. 1) pUJfJ 
11111';111' fóm. 

O Sr:o.- .r...,h:lu C'• in r.:n hn: -·l~1l liill'l liuvj111> 
fi\1C 11(\~ fll'l-~am<JS do~lllilLir 1: •·el•' oo/lici;d <; d ol'ltl(l~ 
}J:lrle lHI ~UVi~l''1~1 1 11HI.S c:U IJIIi.~ti:i flt1f) prtl'~\ (J fulilrf? 
ticnsS•' .1~v1·n {, cn1uaru lll}d'""\' !lrH,Il~rH' t~. ".'Hnil.tjr 
;aos seu~ emprcg:t-~.U.~~~ <.~ ~~;to .: r.~rtbf\ ddl.wcuLu, 
porqn,: ttj;;"úra ch.·ndt.l•;·~.c a t1)tr:t r,!lk.i~L 11w:-~ r:uu·
ticipando·sc n•> gttverna 11-! ~un · ll~l1Ji.;;~i1n, ~~ Q qu·~ 
ctl ·quc1'0 /..1 quo Hqn(! nppr.,v~vlo ~"int~ Ur: !:Oj(! fnl 
-cliunt•} P. C~l!lt\.ru HulUÔS arll:! ~~JltS fln~pl··~~lldo:;f 
u os dcmilla quaiJdn jn1f~ttf! qnf: (~HP.:r n:-~o Zfi 1) 

crtpa:z~s,- c po1· is·~o é fJ.UO ou mnn~i~i C:lS1\ iJH11co•;fio 
á mezn. . 

Mas disso nm íllustre ~<)putHlo qne ó uma. 
J·esalução da camnr·n, r: qnD n:io pndsn: mn\8 
nada, e como ti qrtc RO 1'MOiva? E' :~ppwvan•lo· 
se c !liscutímlo-~c ~•1m i"~cn•aJI.Js do dh>s, etc. · 
Por~anto, ::;1·. prc5írlt:·ntc•. é predso remctliat'·ÍiiiW, 
e de hoje l!m dlr.nto nó~ dev<:~no~ trmllll' uma 
rcsoluc1i.o pnrn qt1C os crupr;·gados scjão do. noss1 
norneaçüo. 

Emquanto (c 1• pn1·k r1a imlítaç:i~ rlo1 St·. ilrpu· 
tn,Lo, cu n.npprov .. , <JilO ~;e. u<JrrdLia já csl•; ,,tTicl>~l· 
mnit~r, mns qrwnto á 2• p!lttfl qttc: diz. que a 
eamnm tem l'r.sr,lv!.rln ,.[.,,, .rn ]1e:·~unt;,ret, Cllmo 
é que se l<ós<;lvo, ,~c ô di~CH•Io·s•;, n cnmarn lc\\1 
resoh·ido, Q,lt f;.z~:'d"·So 1·eeolu~:":"'? Is•~ é o qnc 
eu q11uo saber. 
. OS'·~ L1.1.i~ Ca~':~·t·lcantl:~St·_ prosiLlP.nttf7 

ji nnr illuslr<~ uer•uto.clo rno;.tr,,u que c•mfonno 
:1 constitttt~ITo comp~to . :'t nsscmiJI~n g~rnt n no
tll~a~ão dos. Sl!l15 ·cl"nflregn·lCJ.'l C as d~:S:püZn:\· d~SSf!5 
etnpregnaias s:1o cnrreg~u.lo~ 1!~ ll'lgt~ln'=-t'io, pot·úln 
out•·, ::;r. tloputaclo oppoz·•~ ·.!i:r.cn;lo quo essa 
nomeação p~1·tcncc no ;:ovcroto, mo~mc poln con· 
slituiçãl} no § ·!" do nlt. lll~, c qn~ este r,t·t. :?.l 
f(!isse n g,., clc>mt:ld~>) erll nnicnm~ntc p~rn r1 sn•t 
policia inl~rior; per~rmilo, "lf/10 ~ err'• policio. htc
rjor~ X;'to s~~ rú ntr!Ü:C!tlr ilOS set1s cmprr.ig-ndos? 
Entiio o \lt~c c-;crfi. ·? S-:.·r:•t unt(~:-unúnte vntrct n 
ca~n c cuti';H ccusas ~ssiu1? Ea n:in soi o ifUD 
ser>l policia intcrict·. 'l',;mo.; um <:m~n·~;pilo quo 
ltcro nos· s::rYe; o JHl.!'L;cipa·fiC no goHrnn <;ne 
sa C:<~luio n este ~mprerpao, 111ns o reqt\P-ri<Hento 
é nn1cBm ênta 1}\lfJ s~ ·Gxclua, o o outro r~qne
rimcnto 6 que se pat·ticire atl gO\'el'll•) que so 
resolveu. Isto é 1n11iS ~<l~utllfl cousn, 6 .uma rcso
Jucüo, c cnli:!o cu di;:o qnc .devo ir n uma .COlll
.missão pal'!l s.; tonÍ11r umn. rlclíbcrnçiio · 11 c~tc 
Nspelto pa1·a prevenir para o fnturo, mas que 
se participe d~sdc já M g-overno que ~e excluio 
c a LQ offici ui. 

O S<', Erno,.to:- Dís~o um Sr. tlcpntndo 
que essll nossn reso\l1ç~v P.o":'l '(Jrcds,\ pns3nr pura 
.Q sennllo; Está muitn e n::;~nallo; c~t:t. cnmnra 
é quem t·~solv~ o Mmtr\1' c dcnüttir livremente 

·nos se~s cmprPgculvs, lm llinlt;,in•s pam se pu~ar 
·a cst€s emprcgn,los, c q•1n1)(lo 11Eio hon~~ss',,m 
nós ·dar~nmn.~ rio uosso. NJ\o ql.il~rcruo:1 nqlli CflJ'iõcs 
O .SUIIJid<"rres àc [Mpeis O Olltl'i,'l:";. CnHSaS n.S::,i~)J; IIÍlO 
tomos <illC JHll'UCi[>llt n,ol,l "'' ~OVQ1'l: o, porém· 
conlorn~o-mo <juc v.:.\ ;1 .tU! ia c_r1 n:nd . ..;si!o, S8 fts~lrn 
~e assP. ntnl', quo cn .. ~clto inatii, I) do;, !'tirma nenhuma 
cntr~mcs em uma r~sol~çãa, c,,,,uo qaer o Sr. de-
put(ldo . · 

O Sr . . :U~bou-::-as: -Ea SioU clú vota Cllle 
a indicncão do s~·. En1esto yá n urna. cornrni~sno, 
llnra que . clln r··op.,rtli.:t. os ~l'tigo;qno ~c·rt~v~m 
11C<:rc~cuntnr no rcgimcnln <~lll ci,nfo)l'lllidu,lc :10 
Ul't, :!1 <ir;' COJI~tiluir.if(l, pnrn :l() U• !lOÍS SO dete r · 
mlnnr u' flUIJ. !'in .J ,~ \·~, ·ld1bt, rul'• P(•t·quo so · uús 
(H.lUCthhlnU(Jtol (lllO tillf• íllL UuiUdtr,'ftll Jo. ~0\'lH'OO 
~~~~o;il. ul1\riii'II·H1 ~{: p\1J•·!n ,;r:r d~miUitl<~a ·1111 con· 
forrnlolurl•• <In t..t •pl!l diz f1111l ~nu1Ju•to no !N\'Crnn 
'ltrUh; l\f. t ' t.h·u.~Htr , ... ~ , llll•'''·~J.ud.-,~ pubU-:.•Jii1 lhr16 

n~ ompt·<ig~Jo~ dn eM~ nfin astão 1111 raziio acsses 
cmpl'fl~n.clns qrto competo 110 .rl):l~v exacqtivo o 
11Utni!lll•OS. · 

P•H' l:ollls~qucnci:l; voto f1 11a viL o reqa~rímentn 
n nlllll C•llntms~fio, a qual tll'OpOnhr.. o m~ io ele 
pr'o(:cd~t· n~slc ca..ln, ttlnto a respeito da no
luem;.:;o <l<:>~ '""P1'<•gn.tlos Jn cnsa. como a res· . 
peit•• <le os ,l••milt1r '-J 'l~mlo allos M afastem 
d<: Reus dr:vcr~s, tnus notes. de ao adoptar esto 
mr. thrHln · crrirr qnc niin tem lu~llr a demi~•iio 
do oíll~ir\1•1!\:ÚOr, pOl'(jtlC ol\t: 6 clu nomeação do 
govoi·no. 

O S<:". l!'<'!l'1'C.h;•a Y•'r~n<:~a: -P~ç'l liCOilÇa 
parn fu1.cr uma rolte)(.ão a csto respeito, a vem 
a so:r; ~Q J10L' ventura. não será. bom ouvíl" pri 
meiro n osse oiTicíat-mnior 'l 

Q>Sn. Pn~>Smll:>TE:-Já está approvada. a S\111 
~~-~. .. 

O Sn. FE[\R<ntt.\. FnA:>~<;.~:-Per<lúe-me V. Ex. , 
se isto e~tã approvado. então eu foço este reque
l'im~nlo pvrqu~ nno ~cl so s~ póc!o ou nilo dcmit
lir a c:~t11 offkial•maícr som ouvir o que ello 
di~, c .i>tn itão objoctn, porque uma ve'l: q11c . ~ 
carunm jul~a q11o e\!9 é cl'imino;;o seja demittido. 

O que se assentou foi isto, qtl~ se. ciiir.inss<J 
nQ gll\'l:>'aO quP. a camara tom exclllirlo csso offtaial, 
e pnl' que? Isto tl ·que é pre~lso sabor, o ~ste 
jni?.o !IÓu~ ser f·Jito s am aadien~i:l tlella? Per
gunt<l .i,;to, o a camn.rl\ d~;~ci~a com<> qni:zcr. 

JuJgQ quo se deve ouvir primeiro neste oJlicinl 
n so olla !tlr ct·imino~o corn~ na vordads pal'ecs; 
fic:l ~~G~Q.ida, c nntes ficará mais pntsnto o seu 
cdmo. A. resolução· da camn ra n~o se oppõe a 
isl<>; '1!1~ro d\z~r qu.c a ca.mar11 ollkie ao governo 
o ter dcmitlidQ c. por que? P~r que j11lgou que 
(·\lo n i< o . é digno 1l<l Ber empt·~gado desta c a~ a. 
Este juizo deve ser assar1ta<ln em um j11izo perrdito, 
c·rleve·~e ouvir a ptlrle. Esta õ ~ reflexão que eu 
qnet'ill fazer, · · . 

Q Sr .. Llno·cou~i~hn:-Este llomem não 
6 CJJTidnl·maiar da nossa secr Etaria, õ um oJlicial 
úa !>ccretarín da nutrin!rr• e veio pa r11squí em 
commissão, não serve bem na eommissiio lle que 
••stli C\lCilr1'Cgll•lo , ·vulto. para a ~ua secretaria, 
e ·por que nfio serve 11a cnm,u-a ? P~1· ser criminoso ; 
po1· cor.sequencin isto não I) demitttl·o, é dizer que 
tulo nos serve. 

Julgando ·se a mat~ria rliscutiJa, propõz o Sr. pre· 
sio.lent•), sa acaso so. devia haver por excluído 
dc;;àe j;\ O olncial·rnlliOr dll 56Crctaria, partici· 
pnndo-se isso ao governo ?-V~nceu-so quo I sim, 
ficando approvada a 1* p~rto da cmend& do 
Sr. Ernesto Fel'reirll. 

Propóz · em 2o lugsr se acaso a 2• parto da 
referida emenda havia ser remcttida a uma com' 
mís$liO ?-'Voncen-se que ~im·; e que fossa diiigida 
á. mes:\ com o projecto de resoluçill> do :Sr. Líno 
Coutinho. · 

O ~u. Secnl':'l:Amo BruTo:-Tem-se approvado 
fl demissiio 1les~e offic ial-maior agora q~nnto 1\ 
nomeação de outro· para vir em .SHll lugar é quo 
eu peço á cnmat:o. providencie este neg .. clo, porqua 
de.tes ofticinos que c:dslam na. secretaria,-. nenhum 
é cnpa~ de ser ollichll·m~kn·. · 

o sn. F"nRii:Itl.A DE M.ELLO:- Eu peço a v.-Ex. 
<tUeirn tnan<lar ler U<ll requet·imento que eu mandei 
~\ mea!l em outra occaslão, sobre um objeeto que 
tGm relnçii:o com este. 

.Lett-se o aeguinte requerimen to: 
« Req tte irll: · 
11 1.• Quo o !;h·. 1• secretario continue a ser por 

t~u >l a sessão, · . 
" 2.• Quo o mesmo Sr. secretario apresente 

qunuto untes á cnmarn um .rel atorio do estado 
· ct;1 mesma secretari~, indicando as re formas e 
providencill3 que se devern . tomar para () born 
:~nilumcnto dos trabalhos da easa.-Fm·,.eim d6 
]itcl/o, " 
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, o Sr. Lino oout1n11o:- Este requcl'i- r 
meuto, Sr. presidente, não tem nado. com o caso 
presente, ó para casos gomos O caso prosrmto 
~. que foi dcmittido o otficial-maior quo estava 
em comrnissão na nossa secretaria, e o S1·. sccrc· 
tario quer que se providencio osto negocio para 
vir outro o11icíul-mnior; eíR-aquí a quc~:~tf.'io, c isto 
ó nma cousa ditlerents daquillo que diz n roque· 
rimento do Sr. deputado, porque o roqufn•imenlo 
é para que o Sr. secretario sirva .todos os 4 mezcs 
de sessão, e isto não .é o que pede o St·. sccre· 
turio. 

() meu parecer ·é,. Sr. presidente, que para 
sorvir de oflícial-maio~ da maneira qutJ este servia, 
qualquer dos officiaes que est!'io na secretaria 
está habíl para isso, qualquer vai fazer o me.:smo 
papel que elle fazia, porque eu não, sei. quaes ~sejão 
os conhecimentos. deste homem, julgo qu*e~J:retn 
poucos ou nenhuns. . . . · · 
, .Por consequencia o Sr. secretario nomêe a 
um destes otlicíaes que estão na. secretaria para 
servir cl& official-ma1or, . po1·que elle vai fazer a 
mesma .cousa que fazia este que sahio sem difl'e· 
rença alguma. 

o S.:-ForrcLra do Mollo:-Sr. presidente, 
eu niio acho o meu requerimento tí'ío n!heío da 
materia como suppoz o illustre deputado. Quando 
eu o propuz justamente . me dirigi a acautelar 
os inconveniemtes da secretarin. 

Na sessão passada tinha cu ouvi4o dizer ao 
Sr. secretario que um dos· inconve11ientes que 
havia na secretaria et·a ser mudavol o secretario, 
e qu11 isto até causava que os ofliciae.; não lhe 
prestassem n devida obediencin, po.r1uo estavi'io 
sempre á espera da nova nomeação. Por duas 
ou tres vezes eu quíz fazer este requerimento, 
mns circumstancias particulares mo detive1·ão, até 
que vendo progredir o mal eu fiz este requeri
mento~ 

Torno a rApetir, que os esclarecimentos que 
têm dado os Srs. deputados que têm servi<lo de se
cretario, e que me induzh·ão a fazat· este l·equeri
mento. Tambem eu dizia na. 2• parte do meu 
1·equerimento, que quanto a·ntes o Sr. secretario 
propuzesse n esta camara as medidas que eriio 
necessarias . adop~ar-se para o • bem arranjo tia 
secretaria: pa1·ece-me que com isto se cumpria 
tudo, porque julgo que o Sr. secretario não leva
ria muito tempo a propõr uma cousa do.•stas. Por
tanto creio que o meu requerimento não ó alheio 
da mataria. 

O Sa. CAaTao E SILVA mandou á mesa a seguinto 
indicação; 

«Indico que a elei<~ão do 1• secretario ~:<e proceda 
da mesma fôrma que se procede para p1·esidente e 
vice·presidente. Que tste lo secretario si1•va p.•r b)da 
a sessão annual, e os 2•, 3• c 4n sejão eteit•1s, e con
tinuem a servir mensaln1enté como d'antes . -
Cast,•o e Silva. /) 

Julgando·se a ma teria sufficicntemente discutida, 
propoz o ·Sr. presidente, .se ~~ocaso o Sr •. l• secrr.tario 
bavi~~o ser autorisado para nomear um oflicial da 
secretaria para servir de official-maior ?-v~nceu. 
se que sim. 

Propoz em 2• lugar, se acaso o requeri
mento .do Sr. Ferreira de Mello, havia de 
ser remettido a uma commissão. e juntnment.; o 
t•equerimento do Sr. Castro e Silva ?-Assim se 
venceu, e que fosse enviado á mesa. 

0 MESlfO Sa. SECRETARIO mencionou lliU officio 
do . presidente do conselho geral da pi'Ovincia do 
Pará, felicitando ·á. esta camara. - Foi recebido 
com especial agrado. 

Leu outro do me$mO presidente, remettendo 
JlNpostas e represent11ções do. conselho geral.

. ]!'orno todas remettidas à commissiio especiul dos 
conselhos geraes. 

O Sn. DEPUTADO Jos.e PAULtNO deu pt\rtoa por 

oRcriplo quo nfi'o }JOrlíll c~mpnrllCCI' na camara por 
incor!lmoclncto da snudo. 

0. WÍJ~S~IO Sr~. f'JWRWJ!MHO J.IJU fi proJeclo ue rOSO· 
lur;iio,. <JUf: f.rz publícD Úl<fi,!O jl't tod0H os uctos 
d11r.. t•u!uci.il!s. u tnuis col'p()s jttdicírtrios,. redigido 
poJa Co)IIJIIJI:liSS(t,). 

O Su. H1mnuc;.u; :- Ar1ni ha dun$ circumstan· 
cins que niír> f·,riio appr.JYnolas, ::~obr., nüo cstat·em 
a~ partes prc~entc~ 11'.1 11cto t!rt votaçU:o. 

O Sr. Ll:n.pQ ~to Al>rcu :- Fo1·iio appl'O• 
vadas. V. Ex. mondo 1111' I• neta di) dí:l. ·1 deste 
mcz, fl)í ap}WdVIldo o al'tigo salva a emenda do 
St•. va~COIIC<)Ilos ; l.l cmr.ndn ni"io se üppunhn: a 
cstr~ parte tJ,> artigo por con•o;qncnciL~ .>egue-se 
que esta nHilCI'ill do at·tig·l nfio f.,i t•ovogada; 
V. E:.:. qucil'u · m•~ntllll' vir a aetn c VC:L'·$C·b!l que 
foi apJJrovado <1 tlrtigo, ~alva a eml!ndn do St•. Vas
concellos, n qual na 1't.:drtcr;ão nilo se oppunha á. 
matet·ía úcl!c. 

o Sr·. Lino Cou.tinlLo:...:. Tinha pedido a. 
palnvro1, S1·. pnl:Üd(;nlr.,. ll<llS em Uio sómente pam 
dizer o mesmo que nc:1bu. de dizer o i!lust1'e 
membro uu. commissíio do redac,;ão, c ti tal qual 
elle diz: o artigo foi posto á Vo>tnçiio, salva a emenda 
do Sr. Vasconco:llos, pí\S~ou o artigo, logo passou, 
tud•l quanto estnvu no artigo; dopois Vllio a 
emenda do Sr. Vasconcellos a qunl é additiva do 
mesmo e passou igrta!me11tc. 

O Sn. Rt::POUçAs : -Qnand11 se poz om discussão 
c.sta rnaterin do artigo, .t•JdO:'! a combntcrão por 
ÍlllJ:H'atícavel, e não p::tssou, logoJ, foi t•eprovada ; 
V. Ex. queira manc.lat• ver 11. neta, porque me 
pare.c.e quo assim. foi a votação. 

o St'. Pauta o Srrtt;r.o.: - Rr;quairo que 
fique sobro·, a nH:Sa, uma vez que . ha duvidas 
sobre a redacç<1() dos pt·ojuetüs, ficão) srJbrt3 a mesa, 
sugundo o uso úa casa, ulí{ls consoma-se o tempo 
que nos é . tii.o ncce.;sario. 

O Sn. LINO C.:.uTmno:- Eis,ahi a acta. 
Leu-~e na mesa, c nclwn·se Cl)nformc ao que 

disse .o S1·. Limpo. 
o Sr. r .. lu'lpo uo Abrou :-Disse o Sr. dtl· 

putndo que esta parto do. artigo) tinha sido repro
vada, por issl) . que era. Jmpos.-;ivcl de se praticar ; 
tanto niio é impossível qutl no trii.Juual .supremo 
praticll·se ist<l mesmo ; ó Mlmittitlo o accu;a"dor e 
reu, e depois q_nnndo ~o tt·,üa 1ltt Vl>!a<;~o- mand~o-se 
retirar para fora <.la. ~~usa, log,.r, uao e Jmposstvel; 
mas o governo que .;stá 1nttorisado para .dar as 
instl'ncçõ.;s .uee.~:>sut·hls, ln1 do pó r este· art1go em 
h·1rmon in com a ilo.>Utl·ina de> anígo <la lei do supremo 
trihnnal; ha de. maucbr qnu ·o accusador e relt 
estolj:1o em lttgaros dtJstina.ttJs pna . este fim, e 
qnano.lo sr1 pnzcr a v-.to:;;,m,\ntht o~ pt•e.;idente da 
r~hl<;:1o sahit·; mas h•ttt\·,:~.itl ou un;, houv~tsse tn~ 
impos;;ibiliutlrlo::, o caso é o}tl~ elle (o artq::oo) fo1 
appr<1vado ~nlva n lltucarla do ;i;r:. Vasconc~llos, 
a emllndn do Sr. Vasconeellus n::r.o se •lppoe ao 
artigo,. logü, esta. liarttl ~~elle foi approvada.. 

Posta á v.,tos n n~d tcr;ao, fot approvacla para 
se mandar uo senado. 

Lerão·:se os segltintes par~cet'tlS: 

cc Sendo presente:> á commissiio de fazenda as 
emendtlS doJS Srs. <iopatlldO$ Hollanda c.walcanti. 
Vrlsconcdlos l' May, otfct·ocid~ts ao proJecto de 
lei sobro a venda d,, pau·bt·azll; e cunstderando 
que C$te exdusiV•J nlé·n de ~er oppnsto aos inte
resses da nuç:'i:o, é olf.;nsi ~o ao ~ 2-t art. 179 
da constituiçiio do impori<J, pelo qu11l nenhum · 
genero rle trabalho, !!~ltltrn, indUitl'Ía OU COI_!l· 
mP.rciopódtJ ser. prnhlbHIO, uma vez que sa nao 
opponha . ao,;. <:os~umes . public9s, l1 . segur1:1nça, . e 
saud•l dos cllhlt~os ; e combmnnJo con1 este_s 
p1·incipios as mest_mH eme~tlu~. ns apresenta 1·ed1· 
ghlns peln mtmeu·a segumte: 

. « .-\. assemblóa geral legislativa decretn : 
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cc Art. ) .• A madoirn ele tinturaria, denominada 

pau Bmzil Jlca livro do commercio exclusivo. do 
governo. 

cc Art. 2.• O pnu·brnzil que se exportar om 
bt·uto dos portos do Brnzil, pagará ,10% de direitos 
do anhida, calculndos pelo valor cot·t·ente do mer· 
cndo. 

<<Art. :J•. O pau.brnzil exportado em extracto, pa
gnr{llO% tão sómcnte de direitos do ~ahida nn fórm::\ 
do at•tigo antnccdontc. 

cc Art. ·L • Q,; c:xtraviadorcs dos direitos. respe
ctivol! ficiio sujnitos ás !ei~ existentes sobre os 
cxtnwios dos direitos d11s nlfandegns. 

11· Art. (í,o N•1S casos do art. '1•, não tendo os 
extrnviadorcs meios puro. pagai' a pena. pecuniarin, 
ser!\ esta commutada em tantos dine de pl'isão, 
quantos con·e1:1ponderom í1 quantia de 2#000. 

<< Art. ü.• ·Fie tio revogadas todt•s as. leis e ordens 
em contrnt·io. • 

« Paço da camnm dos deputado.;;, em 7 de Junho 
do 1830. - G. Pi1·es Fel•rei1·a. - Francisco elo 
Paula Souza.- J)iogo Ducwtc Silva. -Bm·na,·clo 
Lobo de Sou.:a. -Bcl'?lai'Clo Pe1•ei1·a de Vasconcel· 
Zos . ..,-Jl. F. R. ele AntlJ•a.da,,, 

Mandou-se imprimir para entrar em 3n discussão. 
" A commisssão de fazenda vio . ns tabellns 

apt·eRenttldns pelo illnstro deputado o Sr. I:Iollandn 
p!lra facilitnr. o exame dos Ol'<inmentos dns uespe· 
zns, e considerando-as utei~ ttmto para a di~cuss:io 
como pnm . f ;zi'.rotn . parto ela lei do orçamento, 
propõe {\ cstr1 augusta cnmnt·a que s1,ja convidado 
o mesmo ::it•. dcputndl) para a condjuvnr em tiio 
importante tt·nl.Jnlllo o que so re~ervc 11 impressão 
p!lra qu:mdo fôr impresso o pt·ojecto do orça· 
mt:nto. 

" Paço da cnmnt•n dos deputados, 8 de Junho 
de 1::!30.- JJ. P. dc v·asconcctlos.- F. ele Pmtla 
.Sou::a. -"li. F. n. de A.ndl'ada. - Bel'?lOI'clO de 
Sou.::a Lobo. " 

Foi llpproYndo. 
<< A commissiio especial encarregada de examinar 

ns propostas o roprcsentações dos Cli<ISelhos geraos 
das províncias, vi o n representação do da província 
do l\Iiuns .11. aG, em que so pede a conc~ssiio de 
um rocio quo fic,, entre os rio~ Grande c Pamnhyba, 
no tonno d,, comm·ca da villa de Paraty, do qual 
percnba ftli'O ou nrrenclnment,; a camtu·a municipal 
da dita vi !la; visto quo nquelle ten·eno quP. em 
outro tempo fóra reservado nos indios. pelos ca
pititos·gonornos, Mhn·lie hoje abando'lado pelos 
mesmos ludlos o muito póde cunvh· á commodidade 
elos vinndnnloii o angmento das rendas da meneio· 
nadu cnmnm ; o rec<tuheceudo a me:sma commissfio 
que nem todns as cnmnra:1 municipaes tem rendas 
sufficicnto:i pnl'll pt·omovcr, e levar a effdto as 
obras quo ll&tllo a sc11 cm·go pela . lei do 1• de 
Outubro do 11:i2'l, o qttll nern !6 por ora possível 
distrnhircm·so das suas urgeutes applicações as 
rendas nacionnes prostando-,;e a todas ns requisi· 
ções que sobt''' tacs objcctos pos,;iio· occorrct·; é 
de parecer quo so adapto o se imprima para .entrar 
na ordem dos tt·nbalhos a seguinte proposta: 

11 A asscmbléa geral étc. 
" Art. 1.• O ter·rcno abandonado pelos indios 

entt·e os rios Grande o Parnahyba, sobre a estrada 
de S. Paulo, é concedido para rocio do município 
da villa de Piracatít, emquanto se não compre
hcnder nos limites de outra camara que fót• de 
novo creada. 

« Art. 2.• A camara o aforará ou art'endará 
como fór mais conveniente na conformidade do 
·seu. regimento. 

(< Art. 3.• Ficiio revogadas toda11 as orden~;~ em 
contrario. 

" Paço da cnmarn dos deputados, 8 de Junho 
ele 1830;- B. JJ. Soares de Sou;;a. - S. ao Reg() 
.Bar,-os. -,L. X. dr: Cm·valhCI. ,, 

Foi upprovado, o julgando-se objecto de delibe
rnçi'io. o projucto de lei, mandou-se imprimil·. 

Da mesroa. commissiio sobre n representação 
do conselho ela província tio Minas n, 18: 

cc A com missão especial oncarrcglllln da examinar 
os projcctos c represent~tr;ões dos conselhos geraes 
cltlS províncias, vio a representação do da província 
do Minas n. 18, pedindo a cxtincçi.io da junta de 
fuzenda da mesma provincir1 o lernbranc.lo um 
novo methodo do· arrecadaç;io, e corta de quo isto 
ó objfJCto d~ uma medida gorai que deve· ter 
lugtlr quando se tratar da refot·ma da administração 
de fazt!nda, qne mui pa1-ticulat· attenção deve me
t•ecer da illustre commissiio do fazenda, ó de 
parecer que se remetta a mencionada repre8entaçüo 
á commissão de fazenda de sete membros para 
dar-lhe a dt~vicla eonsidera;;,io. 

<< Paço da camara dos deputados, aos 7 de Junho 
de 1830.- B. B· Soa1·es de Sou.:a.- S. do Rego 
1Ja1'''os.-A. X. de Ca1•valho. '' 

Foi npprovado. 
cc A commbsão de catechase e civilisação dos 

índios, tomou em particular consideração a repre
sentação dirigida a esta cnmara por Antonio 
Muniz de. Souza, o qual justamente condoi do do 
estado deploravel em q11e presentemente se nchiio 
os índios aldeados em tod11s as partes do Dra~il 
por onde tem viajado ha qmltorZ•l annos, na 
investigação de productos naturaos, lembra em 
favor daquelles infelizes a extincçito do dircctorio 
pot• que actunlmente siio governados, e em seu 
lngat· a inspecção das camara:~ muuicipacs das 
villas respectivas. 

<< A commissão eatá nUamente convenciJa da 
realidade do:1 motivos sobro que ó fundada a men
cionada represootac.;ão; c nfio dlt":ida. assevr:.rar 
com as proprius do seu bonomcnto. autor, que 
estes desgraçados dirigi elos por pe:lsoas sem conhe
cimentos e sem moral; e que a nn,la mais attendem 
do quo aos seus interesses; forçados por uma 
autoridade absoluta a trabalhos do que neuhuma 
utilidade propria lhc3 resulta; c1rcumscriptos a 
essas jnri:-;dicções, em que não conhecerão nunca 
senã(> dias malfaJndos, sem espcmnça de nenhum 
melhoramento; regidf?S por homens que uiio são de 
sua rnç!l, e quo só razões tom de reputar inimigos, 
supportão uma existencia miseravel, triste, em
brutecida; uma exi:stencin .em que de continuo 
lutiio com a desesperação, o só encontrão para 
flllivio resontido coustt·angimento. Niio julga porém 
que a inspecção municiJ:lal, proposta por aquelle 
philantropo brazileiro, seja. por si. só 6ffic~tz para 
conseguir o fim que elle.so propoz, além de que 
COllsidera semelhante medida impraticavel em um 
g1·ande numero· de casos, atteutas as localidades 
de muitos aldeamentos de que tem nolicia. 

11 'roda\·ia a commissii.o animada dos mais. sin
ceros desejos de melhorat· a sorte daquelles nes· 
ditosos indigenas, sobre quo ainda pcziio o desprezo 
e a oppre8si'io, a que parece havido sido condem.
nados para sempre pelos injustos conquistadores, 
na falta dos ·dados .necessarios para oiTerecer 1\ 
considernção do. camara uma meclldâ geral a este 
rCSJ;lCito; ó de parecer que se peçl\ ao· governo 
que solicite pelo.; meio~ comp~tontes, informações 
e p1·opost!1s. sobre este importante obje~to, reco~
rnendaudo ao mc:>mo tempo· aos respect1vos pt·esr· 
dentes quo empreguem desde jâ todos os meios ao 
seu dlc;.nce p~ora tornar menos dura a situação 
actual dos indios. 

<< Camara dos deputados, 7 de Junho de 1830.
A. F. deP.e Hollanda Cavalcanti de Albuque1•que. 
- R. J. da Cunha Mattos. -:- C. Baptista de Oli
vei1·a. " 

« A commissão de constituiçi'io vio o requeri~ 
monto ou representaçü() de Joaquim Antonio de 
Macedo Topinambá, contra o ex·ministro do im
perio e o actual, por se ltnvcr premiado e man
dado para presiclente .do Pará o bllrão de Itapi· 
curú, no qual imputa ditl'erontes ~rimes, dos quaes 
não apresenta prova. Q refere·se I'L~. muitns qntlixas 
existentes nas secretarias elo estado, dizendo ter 
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feito igual represontnc1io ao governo, oJTereccndo 
provar o que ·.fazia obj~cto della, afim de sustar
~e .na ida do dito bltr!to, o qae se llle nito de· 
!o rira. 

(( Para que a Cl'lmnra possa procede~ contra os 
mini,;tros. denunciados nrt fórma da lr.1, é a com
missão de p~recor que o actunl mini~:~tt·o. do im
perio dê á · mesma cnmarn os esclarccmt~ntos 
necessarios sobre a mençtonada rcprcsentnçao, e 
que . neste sentido i:iC. lhe offlcffl. 

cc Paço da. camnrn dos deputados, •1 ile J1mho 
de .1830.~.D . .A. lJ'eij6.-Emcsto lJ'rm·ei1•a IJ'yança. 
-J. M. de ·.Alenccw >> 

Foi approvado. 
Da commissão de instrucção publica sobrCl ar; 

netas do conselho presidencial da província do Rio. 
Grando do Not•te no anno de 1826. 

Foi approv11rlo. 
cc A commissiio de instrucção publica examinr1u 

a repre~entaçüo t.lo ::lirector do curi:io jurídico uc 
S. Paulo em que expõe varias c.luvidets sobro o 
exame de geometria, e pede leis policiaos p:tra 
o bom comportamento dos estudantes, e atten· 
dcndo que taes duvidas e leis policinr.s.~lovem 
set· resolvidas e dadas pelos novos estatutos, que 
consta já estarem feitos, é dll pal'ece.r que se 
oílicie ao governo par:\ levar ao cor1hecrmouto do 
mesmo direct,,r, que pot· ora observe. exnctamente 
sobre o exame de geomctda os estrttutos do 
visconde da Cachoeira, a que se refcrio alei que 
creou os cursos jurídicos. · · 

c< Paço dn camara dos· deputarlos, 28 àe !llaio 
de 1830. -Antonio Fel'J•eira França. -.r. R. 
Som·es ela Rocha. -.1ntonio José tlu Ama1·al. " 

Foi · app1·ovado. 
o Sr. Lino Ooutl.in.ho :-Tinha pedido a 

palavra para fazer um requiJ~imento .que é. c?n; 
soutaueo com este caso. F01 oiTt:t·ecldO aqur a 
camarn um compendio· de direito · natural, feito 
pot• um lente dessa escola de .clireiln, compcn_dio 
este que. é. vergonln\ da~ verg~nhas P.··ln.s .'mas un· 
becilidades, e mesmo compen.:l10 pr·eJu<.lwwl pelas 
más doutrinas qne nelle se encet·t·ão, e qtle cu 
não sei eo.rno o Sr. ex·rninistro do irnpariu ,.;em 
examinar este compendio, sem . con~a nenhuma, 
manda~se oq. d<:lC(etnsRe que :;c ensi:rasse. á mw 
cidade bra;~:ileira por tão infame· compend•o, este 
compendio foi offerecido á camara, e se dtz !'O· 
cebido com especial agrado, tstr> apparec,.;ndo nas 
nações estranrreiras é vcr~onha pam a onmara 
dos dP.putado; e para o Brazil int~irr1 pelas im· 
becilidades que cuntém, eu aptlutareJ uma.: u'u!n 
nrti~o em que este compondl•> trata d~ t>Xtstencta 
de Deos, diz que .é. um . ponto duy1doso pura 
muitos grnndes espmtos, e para '!lut~os grand"s 
philosopbos • ora, isto n'twt compendio pam se 
ensinnr ·direito? E. então a definir;âo do homem ? 
Faz rir, um co.thecismo que aqui npparecf:u, qrre 
era um · cathecismo de asneit·as, nü .. sei Sll traz in 
tantas imbe.ctlidades no artigo homem ; entretanto 
o nosso ex-ministro doimperio, que puniu tanto 
pela instrucção publica, como aqui se disse, 
mandou que se ensinasse nas escolas de dh·eito 
por este cathecismo que pat'ece ser feito por um 
homem tresloucado ; não sei se o St·. · ex·minis
tro do imperio o leu; mas se ,, leu, muito máo 
conceito fico fr1zendo do St·. ex:·ministro do imperio 
e de seus talentos. Requeiro po1·tanto que o 
compent.lio seja remettido a uma commissüo. 

O Sa. CLEmENTE PrmEIRA. :- En queria que o 
Sr. dep\l.tado dissesse quem foi que d~sse que eu 
mandei se ensinasse por .este c,1mpend10. · 

O· S!l· Lnw CouTINHO :-Até posso attestnr pelo 
Sr. presidente de S. Paulo, que se acha pre· 
sente, 

O Sa. AL;üEIDA TonnEs :-Ett digo uma verdat.lo, 
nüo Vi tal ordem dO gOVI'rno, llll\~ diz·SC que O go. 

verno mandát'O. ort.lem para se ensinar por aquelle 
compendio. 

o s ... Pa.u l.r.l o So•1"-a. :-Parece-me que 
o rcqttorirnento do St·. depntad,; é determinar CJ.ue 
fosse á commi~s:.io, no quo o Sr. dcputarlo ó mtuto 
louvavol, porqito, Sr. pt•esiohm.tr•, vcrt.ladoira~wn te 
o compoudio nilll mcreco ~;orv1r de compendiO r.la 
csc:ola c.le dirdto, o o Sr. minist.·o do imperio 
em uma pr>rtarill mandr-.u que so ensiunsse por 
csto cumpettllio, em uma portaria que é artigo 
officinl, e tant<o assim que eu fallei com um dos 
lentes rio::;, Pnulo e dis~o qne era ven::nnha que 
olles obedeccssllm a esta pot·t.wia. Veja-se os 
diudos de Sutcmbro, e ver-sc·ha se lá vem a tal 
portaria. 

o Sr. _Mour:.1. :-A portaria fni do Sr. ex
miniíltt·o do impario, qtw foi logo muito. cens':lrada, 
e pur issn clamar:io contra u .portana, d1zendo 
que so ensinasse pelo co,mpcuc.lw no ca~Q .de sor 
approvado pelR congrol{a<;;tu dos l~ntes !. eu dr:t:Vu:o 
qnc sa estivl'ls>~e na nuul11~ cndeml, r;no obe~ccu~ 
a esta portaria, porque llltitO obedecta á ler, f~>l 
por isso f[Uf: eu. clamei tanto C(Jntra o compendio 
e falld contru elle. 

O Sr..· PAULA E Souz,\. :- O lente de que fallei, 
niio. sondo o illu4re deputado, , nem se dizendo 
quem 6, todos o Silbcrn. 

O .Sn .. .VAsco~cliLLOS :- O Sr.· ex-ministN do 
impel"io mando)u ou não mandou? 

O Sr.. Lxxo CouTINHO :- ~!andou, mandou ; lia 
utUt\ port·1ria. 

0. Sn. YASCOXCELLOS :-Então como diz que não ? • 
(111uitas ~·í.sculas. ) 

Continuvu n loitura dos· pareceres. 
cc A commis,;ão de instnicçii:o pnblica, viit o re

latorio dol nnsíno e • prn~ressos do príncipe e prin
Ct!zas impllrines, a.;signa.J., peto .dir.e~or do mesmo 
ensinn t! attendrmdo qu•J a constttutçao no nrt.Jll, 
i111põe

1
ess:l robrigaçi\o aos mest•·es e n:1o fal~a em 

dír•JCtnr, ó do parecer que nuvarnente se officte ao 
govur1tO para remfJtt~r. a esta nugustn cumara . a 
conta do mesmo ensino dado pelos prvprios mestres 
na rórma ola mesma constitnu;ão. 

rr Paço da camnra dos deputados, 8 de Ju:nbo. de 
I~:JO.- J. n, $QCL1'C$ ela RQcha.- .A~ Fe1·1·et1•ct 
F1·ança.- A • . J. clQ .Amm·al. >• 

Foi nppr•1vado. 
~< A con11nissiio de constituição, attandendo ao 

t'Aquerimr.ntn do Sr. Liuo: snbre não ter o _g·,~·orno 
antoridude para tt·ansfl!rrr met:ces .Yecumana.s a 
diversas pcSSn!IS da~ que as olJt,;v,rao por ~erVIÇOS 
feitos ao estado,. 4uando estas asStl!l o peçao; é de 
parecer que o governo tdlldO. autortdaole parare. 
compensnr os serviços feitos ao estado, p~~e }gual
mento. transferir as recompensas :.\. req UIS.IÇ110 dos 
llNrnciado~, por'lt10 Astus s;1o sempre. con!;nderadas 
co~mo feitas a•• propt•io servidor, e. a natureza .d<?s 
sorvicn~, tl sua magnitutltJ póde murtns vezeP ex1gtr 
essa tmn:sferencin ptu·a que possa ter lugar a re. 
compensa merecida. 

<< Paço c.la camara dos deputados, 4 de Jnnho de 
1830 ..... D . .tl. FeijQ.- J. ].:[. de Alencar.n 

Ficou adiado. para entrnr nn ordem dos trabalhos 
com o vot•J sepFll'tldO do Sr. Erne~t•l Ferreira. 

«· A commissiio de poderes examinou as .actas dos 
coll~gios. eleit,11·aes da província. das Alagõas, . e 
encontrou na. do collegio de Amadia, que duvi
dnndo·se se se deviA. votar no St·. Joaquim· Mn
riauno de Oliveira Bello, por se achar então pro· 
nuncindo, t·esolveu o mesmo collegio não acei~ar. 
votos om seu fnvur. A.pparccendo a mesma duvrda 
no collegio daH Al<tgõas, se resolveu tomar os votos 
em sHparado ; .os quaes eomt~ldo foriio unictos pela 
camnra du capttl\l na apuraçno g_eral.. . · 

cc A cnmmissiio observa qutl, atnda exclutdos _19 
votos, .,1ue tontos teve o ::;r. Bello _ne~ttl colleg10, 
ni11du ~s:;im é o 3• deputado da prov1ucta. Ob,serva 
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mais pelos documentos que lhe foríio presentes, 
quo nqnc!ln pronuncia fóra julgada improced/inte. 
Nota a mesma co111misRão qun niio · podtJndo sor 
outro o fim. da constítuic;iio, em Clxcluit• do elei-tor 
o deputnrln no cr!minoso pronnnci·••lo, !}I} qun a 
RUSpeita It.gal contra o rnesrno o srjt' in•ll!cor·osn An: 
tal cin~umst .ncin o ex.wcici·• d11s direitos políticos, 
não esteve o Sr. Bdlo uessn drcumstl!ncia no 
momento. em (}1.\C tomou nsswto .n<:sta · c1unm·n, 
mas a mesma com missão nilo pódo negar que, di
zendo expressamente a constitui<;.ão- que ui'ío 
podem ser nomeado!> deputados os que não podem 
ser eleitores- n letra da constituição prejudica no 
St·. Juartuirn Mat·ianno ele Oli~·eira Bdlo, pelo 
merros omquant1• pela assernbléa geral não se in· 
terprctar este artigo, segundo a iutelligcncia que 
o bom senso e justiça parecem ditar. . 

cc Paço.l da camara do:> deputados, 4 de Junho. de 
1830.- D. A. FeUú.- J; ;.l[. de Alenca1·.- E1·· 
nesta Ferl'CÍI'a. F1·an~a, com rcstricção. '' 

Ficou adiado para se dar n'\ ordem diJ dia. 
Lerão-se as ~:mendas ao projcctt) do lei, vindo do 

sen11do ·sobre a Cl'ecuc;iio do art. ,17 ~ 1• da consti· 
tuição do imperio, l."tldigido pela comruissão 4e jus
tiça criminal. 

1\[,mdou-se imprimir. 
Entrando na ordem do . dia o projecto de lei 

que extingue a secret~l'ia geral do registro das. 
mercês, posto ern discttssão o 1• artigo .disse 

O Sr. Vasconcellos:- {Leu o p1·ojecto.) 
Tenho de fazer uma emenda a .este nrtigo, que 
fique encan·e,gado o ..,xpedieute ás :secretarias por 
onde fórtlm expedi·las as mercês. 

Mandou á mesa a seguinte. emenda : 
cc Supprimão-se as palavras-tJ encarregada a 

secretaria do impcrio do seu expedicnte.-Vas
concellos. I> 

Julgando-se. a materia. sufficientemente discu
tida, foi approvallo o lt' artigo e ·a emenda rP.S· 
pectiva. 

Passando-se ao 2• artigo disse 
O S•·· Cus-::odio Dias :~Pilrsuado-me que 

se . deve aJmittir um artigo additivo, . que visto 
a assembléa ainda não decidir. que este secre· 
tario tivesse ordenado ; ·estes emolumentos que 
tinha até agora accumulados de um só, . são ap
plicados para utiliuade da .nação . com muita 
Justiça, porque se os agraci•ldos uão p:~garem, 
os pobres é que hão de. pagar? E' muito justo 
que paguem os agraciados : mas é muitl) justo 
que se dê· algttma attenção a esse secretario, · se 
elle não tiver outro ordenado. dê·se-lhe um or
denado; e por iss•J mando uma emenda. 

cc Artigo additivo :~Ao secretat·io e mais empre· 
gados se arbitrará . um. ordenado segtwdo seu 
trabalh•), quando outro nt"io· tenhão.-Odeputado 
Custodio Dias. » 

Foi apoiado . e posto em discussão. 
O Sn. CASTRO E SILV& u1and.ou á. mesa a se

~uinte emenda : 
<< Os empregados contínuaró.õ a perceber os seus 

ort:lenados, se niio os tiverem m:tiore~, e neste 
caso fique-lhus o direito da opção.- Cast1·o e 
Silva. n · 

o Sr. Vasconcellos : -Esse artigo não 
póde. ser approvado ; ftl~·S'9. um projecto, é pre
cisp que huja qu~m se lembre de arbitrar quanto 
vencia de emolumentos esae secretario, para se 
lho da1· um ordenado correspondente ? . Cada vez 
se vê crescer mais o e~~::rczcio dos empreg11dos 
publicos ; h a de se augmentar. ordenado ; de onde 
se ha de tirar dinheirl) uecessario para tantas 
despezas? Demais, esRes empregados têm .outros 
ordenados ·e grande;~ : Q artigo devia ser ao in
verso, não devia receber ordenado algum. 

O Sn. CusTODio DrAs :-Não ncerescento eonsa 
alguma, e so el\es não tíverCJm outros ordenados 
a minha emenda ó elo justiça mnnifesta. . 

I) Srt. VA.SCO:\CELLos mandou ú. mesa a seguinte 
czuendu : 

" No caso de Sr1. apprt<Vnr a ídóa rle conser
vnc;:io •los ord.mados, olfereço esta emen:la: 

c< Os empregado~ da ~ncretr1ria do registro geral 
das mercõ, continnaráõ a parcob•lr os. ordenados 
estabcleeidoA por lei, quando não tonhüo outro 
officio publico, e emquanto não fot·em dll novo 
empregados. . . 

" Pam serem pagcs os ordenados, deverão 
mostrat' annunlmcnte quo não recusarão empregos 
para qne fossem nomeados, ou que re:Jucreriio 
os vagos e que se lhes não conferirão.- Salva 
a reuncção.-Vasconcellos .n 

O Sr. Paula o Souza :-Eu nppt•ovo que 
· esr;cs homtlns continuem a. venc:et· seus ordenf\dos 

emquunto niio tiverem out1·os empregos,mai! a ultima 
parttJ da emenda rejeito-a, acb•)·a muito ditlicil 
e .qt1a na praticl se póde illudir, além do . que 
compete ao govern() preferir esse:1 homens, o 
govei'IIO cuide em mat·char melhor, não. haja de 
nomear os seus afilhados para os empregos, pre· 
terindo tantos homens que estão vencendo o 
dinheiro da, nação. 

O sv. Clo,ncn'tc Pea:-oir<l. :-Podia citar 
alguns factos do empregados que 'niio têm que· 
!'ido ·aceitar emprego,;, · preCerindiJ comerem .o o r· 
de nado que têm, . po1·ém n.iio (:lstá na mão do 
governo l'emediar e:ito mal, o governo não sei 
qne pos'a suspe'lder-lhes os ot·denados, quando 
não aceit;:m os cmpl'egos para que são nomeados. 
Eutretanto vot:u·ei por essa emQnda sem a. ultima 
parte. 

O Sl'. u:ona.nda Cavalcanti :-Os em· 
pregados têm seus ordenados estabelecidos por 
lei, . e a camam . não tem tirado os ordenados 
nos empregos que tem abolido, por consequencia 
a C!menda .a· passar deve ter outra redacção, di· 
zendo-se que os empr&gados ficão conservando 
seus ordenados até terem outros emprego;;. 

o Sr. VasconceHos: -A emenda .não 
póde passar, que diz ella? Diz que ficão eon· 
servadlls os ordenados a taes . empregados, se 
não tiverem maiores, e se tiverem menores hão 
de accr•nllllat· os dous ordenados? Quando se 
quizer fazer esta graça qn•~ julgo que nesta le
gislatura. não· .dev~ cont.inuar, será quando não 
tr:nha outl'o algum officio de que ve'nção ordenados 
ou emolumentos; e .para que não illudão a dis-

. posioJ1iO da lei, não poderáõ vencer o. ordenado 
sem npresentarom uma certidão de ha\•erem re
querido empregos de iguaes ordenados, que lhe 
fo5sem denegado~, o emprego que fica com o .seu 
ordenado c que tem outra agencia vai recebendo 
o ordenado sem se fazer lembrailo ao governo 
para o. empregar, quando .pela. lei devem estes 
eurpregauos set·em. proferidos. Eis o meu pa· 
rece1·. 

o Sr. Ho1lan.da Ca.va.lcan.tl :.,-Aemençl~ 
do. S'r. Vasconcellos envolve· idéas imprntícaveis, 
e devo prevenir á camara que são mui preju. 
diciaes; .. como é qull um para receber o seu 
ordenado, todos os mezes ha de apresentar cel:'· 
tidilo ele ter. reque1·ido um otlicio que vngue? 
Depois accresce mais, suppl)nhamos que ·a um 
empregado qtte tem um pequeno or·donado, _!?8 
lhe dá outro emprego de tal natureza que uno 
o poderá· exercer·'! Parece quo o não deve aco3itar, 
aquelle homem. já estava na posse daquelle or
denado, é sua propriedade, deixemo-nos de seme
lhantes economias. 

Julgando-sE~ a mataria sufficientemente discu· 
tidu, propóz o S1·.· Pl'ellidente: 

1.• Se os empre~adoii de. secretaria continua vão 
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a receber os 11eus ordenados, salva a redacçiio? 
-Venceu-ao quo . sim. 

2.• Se conlinuaviio a recllhôl-os, quando niir> 
tonhão outro oilicío pnblíco) ?-A~sim so vonccu. 

3.0 . Se c..,ntínu!\viio a vencê1-o~ omquanto n:'io 
fól'em . de novo e:mpl'egados ?-Assim pass<Hl. 

1!.• Se dcvr:rllõ. mostrar annnalmonte quo não 
recusárão empregos para qae fossem nomeados 'l 
-Vonceu·:•e que niio. 

5,o So cleveráõ mo!ltrar que requerêrão ns vagos? 
~-:vencen·sc qne não ;julgando·se prAjudícn(las as 
demais emendas. 

Finda a 2a discus,;ão julgou-se que o projecto 
passnsse á aa. 

O Sn. VAsco~cEr.r.os:- Na legislatura passada 
tinha-se vencido quo tn(Jo que era reforma era 
urgentíssimo, este projecto njio tem muitas emen
das, por isso requeria que t~ntrasse em Sa dis· 
cussão. 

Vencida· a urgencia entrou o projecto em sa 
discussão. 

o Sr. Baptista Perelra:-E' nece5sario 
que em todas as reformas marchemos com jus
tiça, sem isto ·o remedio seria peior , .. mas 
tambem é. justo que procuremos os meio,; par,l 
que a nação não fique lezada, obrigand' estes em:
pregados aos quaes se lhes consel'va seus o•·dena
dos, a que de algum modo mostrem qufl querem 
servir ú nação, para se não dar dinheiro a 
homens que não querem trabalhar. Eis a razão 
porque fiz esta emenda. (Leu.) 

<< Para serem pagos os ordenados devéráõ os 
officiaes. que erão empregados na secretaria das 
mercês . mostrar . annualmente que não forão 
admittídos a outro qualquer emprego publico., 
havendo-o solicitado do governo. - Baptista 
Pe1•eit•a. ,, 

O Sr. Etol.la:nda Oavalca:ntl:-Opponho· 
me a todas as emendas. Ora, senllOJ'es, como é 
possível que um empregado possa apresentar 
certidões de todas a~ secretadas . e reparticões 
do imperio pnra receber o ·seu ·ordenado? E' só 
por ventura nas secretarias que se d;io empregos? 
Não l1a tantas repartições, tanta complicação de 
repartições? Que iacommodo tiio. ~:~xtraordinario, 
e talvez apoz algqm dispendio, vamos dar a 
estes homens sem maior utilidade? Senhores, não 
ha inconveniente que esses homens. veoção seus 
ot·denados, nós se conseguirmos a extincção da 
secretaria, obtemos toda-; as vantagens, conse
guimos que o imposto qne era applicado a 
esses officiaes torne para a nação, que se não 
faça despezr\. com a casa desse tribunal, c que 
se extingão empregados que não devem existir; 
portanto nós já lucramos· muito com a extincção 
desse tribunal, e ·por isso voto contra todas as 
emendas. Tenhamos uniformidade no .nosso pro· 
cedimento, até a<:rui conservárfio-se os ordenados 
nos empregados de tríbunaes extinctos sem essas 
cit·cumstancias, pnl'a que agora pôr semelhante 
condição a estes hómens? Ora, supponba.mos que 
algum desses empregado!; é algum daquelles que 
o governo quet· mandar para. o Rio Negt·o, e 
que este homem tem fttmilia, niio · pôde de ma
neira alguma ir servir, por exemplo, o et11prcgo 
de porteiro das }1l'iz3os .do . Rio . Negn1, rlowerá 
este homem .perder o seu ordenado? Mostr.::mo
nos uniformes e desapaixonados. 

Voto contra essas· emendas. 
O Sa. CA.sTao E SILVA mandou â .mesa a se· 

guinte emenda : · 
. <r Emquanto não fórem empregados: accrescen· 

te-se- on. recusarem algum. emprego equivalente 
ao seu · orc1enado, salva a redacção, - Oasti'O e 
Silva.» 

E depoill o mesmo Sr. mandou v.m artigo 
additivo ~e11tes termos: 
• 1t O artigo antecedente é extensivo a todos os 

ontroa empregados em iguaea eireumstancias, 
salva a rerJacção.-Oa,çt,·o e Sil1,a. )) 

o ~r. :.aobouQ;Ls: -A ob1·igação de apre
Rcntar annualmente: documento que prove ~ne 
o individuo pensionista dn estadfJ tem pcd1do 
entpl'ego ó m1~íto pouco .one1·osa para quem ro· 
cebo dinheiro da nnçi.io sem trabalhar. 

Na minha província ha empregados que com 
dons nunos do serviço estão aposentados com 
ordenados, c não. procuriio ter. mais empregos 
porque estão n1cebcnclo o ordenado; entretanto 
que se applicão a outra qualquer íudustria 1 
ficando a nação onerada sem que ta~i11dividuos 
compensem esLu. dcspeza com os seus trabalhos. 
Approvo as emendas. 
.o-S~. :Lino Oout!nho:-Não posso deixar 

de me decidir pelas duas emendas, principal
manto a ultima que exige que mostre não ter 
recttFJado emp1·ego do mesmo valor ou lotação. 

Disse o· illustre deputado, se um homem devia 
set· obrigado a. it· pam porteiro das prisões do 
Rio Negro, e porque não ha de ir, se o governo 
para la o manuass•l empregado? A nossa abri· 
gaçüo é nii•.) dar dinheiro a quem não quizer 
trabnlhn•·: P.ntão ha de só procurar-se o com modo 
do .iudividao· alé"m de receber o ordenado da 

. nação? Porém é o que não póde ser, uma vez 
que é empregad(J .dflV6 ir para onde o man<lar~:~m; 
porque s~p1wnhamos que .tu estava na córte 
(Jo Rio de Janeiro, e qu11 pela . abolição de um 
tribunal tlqnei ganhando (;00$, e . que depois o 
governo me. no1nêa para um emprego equivalente 
e qae me manJa para outro lugar, e Seoill disser 
qu•.l não. q. u.ero ir· hei de .ficar ga;.ohando os úOOH? 
Oh 1 Sr. presidente, que felicidade! Não havia 
cou"";;a melhor I E isto é. o que se segue . pela 
doutrina. do Sr. deputado,· o que é contril. toda 
a razão. 

Quaudo se tratou . na legislatura passada de 
reformar diversos tribunaes, eu estive para emittir 
a opiniiio para que se fi.zes~e uma lista de todos 
estes homens dedempregados que vencem arde· 
nados, pf!.ra que fosse afixada em todas as 
estações, n.fim de que. se soabesse quaes os .bo. 
mens que devem ser preferi(loa nn nomeação 
dos empregos que vagiio, oumestr~o que se fizesse 
passar Ilma resolução que mf\ndasse crear uma 
tabell>t desses homens emJ>regados para que. as 
nomeações recaião nesses homens apontados na 
lista, e mes1110 para outros niio accumularem 
dous e mais ompregos, talvez que eu ainda apre· 
sente esta resoluçã;,. 

o Sr. i..u:l:r. oavatca.nt.i: - Autorisa-se 
por esta emenda · no ~overno para nomear os 
homens, mas em elle nao q11ereudo emprega1· um 
o nomêa para Matto·Grosso, isto é, se o ~overno 
o quizor privar deste ordenado, manda-o para 
Matto-Grosso, porq11e elle d.:; certo não ha de 
querer ir. Tambem póde pt1gar em um homem 
que sendo . eu:rpregado destes, todavia é marquez 
e nomeal-o para porteiro, e ella de certo não ha 
de. receber o tlmprsgo. St·. presi~ente, sou muito 
amigo. da igualtl1de, porém não estou que um 
homem de certa gra<luaçiio receba tnes empregos. 
Ett m~smó se me nomeassem pa1·a algum destes 
empregos ntin os queria, emfim o qlle digo é, 
qne se vai. parn a müo do governo é para podeL' 
conserva1· ou tirar o ordenado a quem quizet·. 
·o Sr. Clen~ont•' Porc.l~u. :.-Sr. presi· 

!;lente, sou . de p11recer que esta medida se faça 
extensiva a todos os empregados ; . mas. para sarem 
empregados convenientemente sem prejuízo e 
dl\mno seu, votaria por ella, mas neste caso não 
posso, portanto peJia que se mandasse este pro
jacto á commisHão,. e estas· emend:1s ; .para ella 
propôr uma medida geral, o nume~o dos empre· 
gados é mui grande, é facto .que homen~l que 
podem servir têm sido nomeaaoa por muitas 
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vezes a niio tôrn (Jnedrlo rcc;Jher, hn empregados 
que türn 400~, c· sr.nolo nomnndos p11ra IJI!lJ:II'CgtJS 
de um conto, niio tem quorido rect:bcl·ns. Dr.scjo 
que se tome umn medida g.n·al, cntiio vot.nroi, 
porém nest•.1 Clllin fJiltl vai tier KÓ pnl'll qnlitro 
ou ciuco, deixando 11111is <lo trinta nn q\Hli'Ontn. 
sern s.:rem comprohcmlidos un mcrlido. niio cSLI)ll 
pOl' elln. Approvant.lo·n corno nHHI)dfl. "'ll'lll, não 
a pOtiSO npprovu1' c .. mo medi\1;1 pnrlicut .. r. 

O Sr. n:nllUnda Ca,•alcant1 :- N'iio sei 
O qtw quH lliZI}J' CSlil id;la, trtlVéZ S~ja pal'll 11ii0 
pas;;at• a lei ou para .a dtJmltl'/11'; s,, o motiyo 
é sômcnto J>arn qnc :;c tom.; un111 nu)dhla g;:ral, 
porque rnz;ío o hnumdo lll(•mbra mio dr!ixn 
pa~snr a lei, c dcpoi~ niio. \Jl'~tpuu um proj ect•J 
a este respeito 1 Sr. pt·esitleute, o llllrnct'u do1S 
cmpreg.\dos . ue~:>occupados dos tribnllllr.~ nlio 6 
tiio grande . corun aqui :so qn•:r mcul•:nr, mas 
torna·:;o maior . qu•n,lo . o mini~tcrio qnr:r prr•·· 
ceder da maneira, que o fez o ·ministcl'io pas· 
sado. 

.O Sr . . Vil.scrinccHos :-Niio sei pnm que 
vem este ndiamentCt, s,niiu pura dcrnol'lll' a lei, 
ou para inculcur que ha injustiça nr.~tn diRpo· 
siçii••; nih) tem. outro fim. ::ir·. pr~shl1:ntc; a 
medida comprchenJe os ernpr~gnrlo,;; pnssnnt'lo 
a lei h a de . so obs<'!·var. Para quo ó esta rli!Tt.l · 
ren(p dos ·empregados pu!Jlicos mai,,rc:s ou mP.· 
nores e empregadt•s mnrquez~::s? Para mim tudo 
é o .mesmo,_ tanta contempl,lçiio ten1 . um crrte 
sejr~ marquez, como outro que o niio seja. Qnem 
quer set· marquez é indignu ele servir á naçtio, 
mlo devo rec•:\Jer nada rla nação. D~cr•· te , sc qno 
todos a()uelle~ que t·ecel.lem ordenudo dn nação 
siio obrigados a receber aquelles e:11pregus que 
a nação quizer. Portanto voto contra o :idia· 
n1ento. · 

O · Sn. PAULA E Souz;\ : - Voto conlrn o 
adiamento. 

o Sl'. n:olln:nda Ca~alcan.ti:- Direi 
alg.umn cous11, ::ir. pr~sid~nto ; eu j:\ pl't;vmo todl)s 
as id6us qne se biio de fortnnt· Q expendo:r a. res· 
peito di~to, e niio posso deixnt· de. dizer o que 
sinto. apezar do principio adr:<ittido que todo:; O!i 
indivíduos tóm iguaos il1reitns, porqu<) IJOIII tc·dns 
se llchiio em ignaes ci1·cumstancias para poderem 
exercer todos o~ . cmpre~os . . Eu ct~nstitucional em 
tudo, e como tal !ll'istocrato. brozileiro, dig.) ql\e 
os empregos 80 hiio de dar SPgundo n~ ctrcum· 
stancias e mcrf'cimcnto dos itrdividUoJS. O cidadão 
que tiver emprego de 'coronel não póde ser mnn,; 
dnc1o u exercer as funcções dA S1u·gento. O (Jfficial· 
maior de socrelarta niio pódt~ ser pnrt.,iro, uem 
um marqu!lr. ·Jta de ser\'Ít' P.ruprego viL . · 

A constituição tom mnntiuo ou gnmntruo esta 
nobreza, esta honra, qunu.lo autorisn o supt·eaw 

' chefu da naç:\o para ns conferir. Homoms tlo certa 
classe de cidntlr\os não devem c-xct'cot' cert.,s P.m· 
pr~gos quo se não atlnptüo í~s suus r.ircumston· 
ci!lo>, apezar dessa igu;lldado de dit·eil<>~ ; o por 
esstt rnz;i.o os homens que estão fóra. rla orliila 
d~ssas cln~ses niio podem osph·nr fLqnoll~s em• 
pr,..,::os ; o por isto mo 'u•rcce quv n omeu.ln . () 
prejudicial no senliuo em quo fiLlltl (J hourndv 
membt·o. 

O Sr. Lino couth'1ho:- Sr. pt•osiclcnto, 
po.rece·me que o illustt·o .deputado quo ncnba do 
!aliar quiz dizer uma ·cousa, porém ni!o se ex· · 
prilnio bem • O illustre deputado trouxe por 
p!iridadn qne o· coronel niio podia servir do sar· 
gento, ofiicial-mainr niio . pódt: set•vir de porteiro 
etc. Sim, de muior nlio se pódo ·passar n nwnor 
senão por castigo . . Porém aqui o quo se tem d.ito 
é que ntio ha nenlnan emprego vil, un1a vez que 
seja emprügo ela nnçiio. Pdn ordem geral das 
çousas um cOI'Oncl não póde . ser sargento , mas 
se fizer algum crime pelo qual se ·lhe dê baixa, 
lloderú então ser sargento. O offi.cial·mnior se 

commnttor crime vni fóra de seu lugar, o entli.o 
ni'io.1 póde set• portuiro ; . porquo urri inf,lme não 
pódo 601' porteiru de sflcr~tnria. Disso qufl o mnr• 
qtM~ nrio pórle Hr:rvit· empl'llg'O vil, ó linguagem 

· qu11 uno se rmtQnur., ·uem ontenuin tntlsmo no tempo 
do ahsol uti:smo .quanto mais .agora. 

Nu tr.mpu do absolutismn o . meirinho que por 
occrt•IÍ:io d•t Sflrvir;o era o:ll'omdido, tomava· se a 
r.Jl',Jnl!n como · feitll ao t·ci, eis·ll•.[LtÍ u . meirinho 
fut.enoln a li~m·n do t·ei, o s •lclndo 110. sentinelln 
taru dil't:ito d•J atacar o proprio rei Sol ac;rso tJUÍ• 
zon• violnt· :ts certns nr(ltms , ei:J.aquí o soldado 
fuzmu.lo !igum. maior: qtt ll a de roi, deixemos P.Sln 
cousa rlt.: tJiliprr::;os vis, 11ilo hn cmprogt1 nenhum 
quo ~;ej:t vil. .Jtt um illustre dllputado disse quo 
o vil (H:rtGncia nu crín,o. Será ue~prc;zado um 
nteirinho que fór virtqoRO, rfír.sc·hn que este 
lumHliJl occupn em progo vil ? Deixemos isto, pois 
ntó nem mesmo posso arlmittir que haja vileso. 
nt,stes Hlnpregos ou .ollicios mecanicos etc., isto, 
51'. presi<ltJntr., ~ do tempo dos nfi'onsinhos, já. 
n:io · regula para aqui , nos costumes . antiqunrios 
até o cmpre~o . elo moleiro r!t·a cousn de grande 
vil"zn, or!l. s~nhorcs, o homeni que ·móe . o trigo é 
sPt' vil!! · Tenho . para mim que o marquer. quo 
l'ót· inJign•>, quo fót• · libr;rtinn, que niio tiver vir· 
turles, é menos que um meirinho quo íór vir· 
tuoso. 

Julganilo·stJ suillcientemente diseuLida, o Sr. 
pr,sidfl;Jt.e poz á votos cada uma das emcmdns, 
s~güintio·so nmu depois do outra, e não forão 
apprt~vada!;, ficando prejudicado o artigo additivo: 
e. jnlgando·so finda n discussão propoz . o Sr. 
pre:lidente se acaso se ndoptava o projecto 'l 
Foi adaptado maud~ndo·se que fosse á coinmis~ 
srib de l'Cdac~iio .com as mais .. emendas appro
vadas. 
Pa~so.ndo,se â 2• parto dn ordem do dia, que 

era o projecto do lei quo extingue a chancellarin 
da ordem imperial do cruzeiro, disse. · 

o Sl". El"nosto : -Sr. presidente, nbolindo 
nós n. chancellnrin da ordem do . cruzeiro parece 
quo snncciont~mos a . crençiio desta . ordem. A 
cu: ação desta ordem é nu !la, pois · quo . ella foi 
creada depois do governo · .con~tituciolllll do Bra· 
zil, pois. quo os brazil.eiros não .querião indo· 
pend1mcia sem constituição; por consegnínte 
entendo que se deve r1~jeitar e termos isto em 
lembrança p>ua se exclui~· do orç'iimento toda a 
despeza com scrndhaute . ordem. Não digamos 
que e:lla se abole, mas sim que clla não está. 
creada por lei, sendo por isso nulla; em fim 
a'Juelles quo so . regosiji\o com semelhanteu fitas 
fiquem com . ellas ; porém nós . o~tinguindo n 
chancellnrin do. ·ordem do cruzeiro, . parece-mo 
que vnmos satJCcionar n legitímiuntle de tal or
dem, qttiJ fo1i estabeloci(]a contra a constituição, 
n qunl no nt·t. 102, § 11, permittind'' quo · o 
poder ox•Jcntivo conceiltl orden:1 por serviços feitos 
ao estado, niio Ih" deixa .campo ou fnculdo.do 
pam crenr somtJlhnntos orLJons ; . isto só pertence 
no col'po legislativo como pod!lr legislativo. O 
projccto uüo duvo juus11r, qnnn.!o vier no or~n
uwnle nós co1·tru·omo:~ todns ns despezas quo 
se fazem com ostn Ol'dem ; e não vamus ngorn 
por meio d~ste projecto san.c.ci.onar 11 sua crea~iio, 

o Sro. VC\•concollos:.....;o illustro depu. 
. tndo pnrcce-mo quo ·uüo . coiJsultou bem as leis 

n ·este . respeito. Esta ol'dem. do . cruzeiro fol 
crealln polo · decreto de 4 do Dezembro· de. 1822, 
po1· lei da as~embléa constituinte ·de 18'23 !oi 
dotel'mino.do ·que tivesse força de lei todos os 
netos . legislativos feitos pelo principe regente 
do B1·azil : pnr consegui11te este decreto da 
creaçüu da chancellaria do cruzeiro !oi contir
ma•lo pela assembléa constituinte, por uma as· 
sem blétl soberana; e q11o por conseguinte podia 
sanccionar este· acto. E ·como o Hlustre dej)u· 
tado se oppõe .ao projecto . por este motivo?. En· 
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tendo que lJn~tava s0 umrt rr.s .. lnr;ii<l, Ent.nn.ln 
q~o esta r:h,lllcnllal'iu c:str\ nh••lí•l•\ pAla m"smn. 
le1 de 20 . d•l Ontul•r'" "" ll'í~:~. •til" upprovotl 
uma.lcí utlH córtc . .; de LiMbo•• q11o uíviuio u ,o. 
c1·etaria dr. ilnpvr·io •'m d11aS; uma rio írrqll<rio 
6 outrn do .iu~tiçn c marcou ~ ntt.ribui,;iio rle 
c;1dn urna tldlu.~. Qlln•:HIO tt·aton da :>OCI'Otllria do 
impr:rio riisHo · quo n olln . c:omprJtiii·)· to,tas ns 
graças o po1· consP.qunn<:iLl fi<:ou pfJI'I,t:li•Cendo :'1 
sccretnria \\o íroperio tu!l•) quantll urn l'ela~ivn ú. 
chnncdlnrin tl•> cruzcim,. pnr isso se d•lVo. unton•lcr 
abolida, porém t~ru-se dito. nesta rmsn qutl se 
reconrm•mdu ao :;tnvan•l que mande nh·dir srHnl'l· 
Jhantll chnnc~ llaria 11 f•rr;a. ohscrvar. 11 lni de 21) 
de Outubro de 18:2ú, q11ll 11tó o f>J'IiS•mtll u;io. LIJIII 
f<Jito. ::ltJ n carnnra · n~:;ím o r.nten•lo cnnvém dn· 
clnrar-sr; que ~sl ' cilance\lnrin f!~tá abc.liJa 
porque a lei ó muito clnra; (Let~ a l~L) 

Em mirrha t•piniitn o que se . deve fm~cr é nma 
resolução ; para evitar mais contr.~tar;õe~ a esto 
respeitn, raça-se a rc~nhu;riu declot·nndo) que esta 
clumcnllaria do cruzeiro . ti.r.ou aboli·la pela lei 
do 20 d<J Outubro de 1823. 

o Sr. Rebouças : -O illustre uenutndo 
quo acabou dr, fnl!nt· prcvnnio d11 algum· mndo 
o que eu tinha a 1lir.er. A ordr.m do Crnz.•·ir" 
foi creada . pelo decreLO de <1 de.: · Dr•zerubro 'do 
]822, n lei .elo 2(í de Olltabro de I.S;w r•!Co· . 
nhecendo o legitimando tc"l11s ·. os netos qrtr: o 
governo tinh;l pl':•vit~•Jrínmento praticado, cc.nfir
mou ou sauccionou o dccrc.:to da cr,mção dnquella 
orrlom. Emqunnto · n diz;Jr o íllustro deput·rdo 
que tleve pn&:<ar isto .como .resolut;ii" c não como 
dccr.eto, ·nllo concordo com . elle; porq\umto .ha· 
vcnJo ·Uma . lei ~1u decreto que mni especialmente 
creou a . o1·dern do ·cruzeí1·o c sua chaucellal'in, . 

. é llccessario . lei · especial ·par· a rlcroga1' · · e~ la · 
. cltancellaria, nem . hn '1 receio que . o illu.;tre 
·deputado tcril qne·· e.;t,L .lei conlirme ·a onlo.m <lo 
cruzeiro, pois que cll<L jíL est:\ .confirmada. 

O Sr. Lino Coutinho: -Sr. presidente, 
fui . o autor desto projecto, vi aquella instituiçii•l 
da ordem do .cruzeiro po1· decreto e c"nlínnado 
p~la assombéa constitltinte, vi. que mio se 
podia derogar i5to . . sem ser por u mn peça 1<!
gislativa, por isso propuz estu proj11cto de lei. 
A impu~naçr1o qne fez o i!lu.-t,·e depntado Fer
reira França JuniOl' não t,~m valimento. nenhum, 
uma vez que se mosb·on que estava app1·ovado 
pela assem l;léa const.ituinto. 

Emquanto a dever isto ser por decreto ou 
por . resolução para mim .é a mcsmn . cousa, ó 
vreciso . uma medida legislativa, Sr • . pre~identc, 
pois que a crenção destn ord~m do CL'ur.eiro o· 
a da sua chance!lal'in sendo. por um decreto, 
pt;~l' uma lei pntl·in, parece-mo que pnrn n dos· 
truir . deve ser por outra lei patrin. A l~i uns 
cõrtos do Po1·tugnl . foi . · cluunndn pnr!l o nos.so 
paiz; em qunnto t\ divisii11 dns duus secretnriRR 
de jnsticn e ímperio, f,)j nnsto ~nnlhlo qne so 
chamou esta . lei pnnl se dividil•f•Ol ns drul6 se
cretarias, porént não pal'n uerognr n lei p11t1·ia que 
ox.íslia e quo cr11âra a ordem do crttze1ro o a 
chancellaria do cruz~iro; portanto parece-mo quo 
devo ··scr decreto e niio l'esoluçilo, porém torno 
a . dizer, isto para mim é indiiTcronte. V. Ex. 
ponha á votos, se deve . sor resolução on de, 
ereto, ó escusado levnr . mais tempo. em dis-
cussão, ·. · · 

O Sn. En:-rEsi:o:-Sr. présidente, existindo u~ 
neto dt•sta naturezt~ da' sober11na assolmbléti con
stituinte, então niio têu\ .lugar as minhas re· 
flexões. · . . · 

o Sr. Al.cnca:'!;' : -Deve . passar por resÓ· 
luçiio , portim não pelns razões quo ncabon de 
ponderar o illustre deputado, porém sim . pela . 
letra da cllnstituição. (,Leu.) Ora, se é attribuição 
do :poder executivo distribuir ordens militares, sa 
todos os actos do poder executivo ·. devem ser re-

'1:0!4'0 3 

foi'O•tda·lns pPlt1 miniiitrn, j(L RP. vó q110 niio póde 
h11V•11' chJJII<:••llar·ia 'l"'"''L fJ·<L{L Nrl contrndicçi'io 
cn.n - ~.L c;onMLitni_•;. :i'•,, p ;, '! U ~"· rn rc · f~_!t't:trdll_ üf.Jte d,J .. 
cr•,L·• /.r rr . ciHw•:··llm·. p,,SStr a l'l!ll·•lur;ri!l da ·as
lillmhléa, rr!vv~U·: isto que o:~tí1 .em contL';Idicçilo 
com a conrltitull;iio. · 

o . Sr. r..,;n, Onutinho:- A' coromissão 
reditzio os c)ons artigos qrw tinha p1~oposto em 
um só, e o c1ne ochu m~lhiJr, e por isso concordo 
com ella. 

O Sr. Robou~;as : - Um!l. vez que pnsse 
como resol1H;ão, uão em virtudo da lei do Por
trtgal, por6m rla cnnstilltit;;'i.,) dfJVtl a rcs;rlucão 
S••t'· couct-:bi.ta nestes ttJI'cuos: -a ch~~r!f)t'l!lílria· da 
Ol'<.\•\•n dü cruzeiro . (i,~f\ o•xtincta pe~o artigo tal 
da c .. nslittlição. -E' d·~ sta 1uaucira que dc:v,, pas
aar. a r"solut;;io. (Let~.) ::;c é preci,;o mandarei 
uma emer11.la. · 

O ~··· PauliJ. o SoU >:i L· : -'.('urJo ÍRtO se 
remerlêa pün lu - salva a I'Odnc<;Íl•J - rapoiaclos):, 
.porqu•: é um . artiA'•• do nv•so regimento que pro· 
hih•J clrlr·s~ a razão dnqniilo qne se r,rrlena. 

Julj:(arrr1o-se. a mnt•~ria di~wtid '• pro!JÕ7. o Sr. 
pro~itlonte se nca.~" s·~ .tr:via converter o projecto 
em •·esoht<;ao '?- Vr,nc•·tl·S•J que ~ilo: o posto em 
discussão oJ 1• a1·tigo voio ú. me~a a seguinte 
en,end•L: 

cr A r:hancr.lla.l'in da Ol't.l••nt imperial rlo cruzeiro 
est{l nb"l'd'l pd•> n1't. 10·2 ~ ll. - Rr.:bouças. u 

A qtt•d nii.•• foi apoiudtl, tl jul~nrtc!O·:lu a ~nateria 
cliscut!da, foi approvado ,, tn ~ll.ig'o r:om a emenda 
da c .. mhlissiio, e igunlment~;~ fr,i . npprovada a 
eu1Rnda Ja suprn·,1 :~s;iu do art4 2~•. 
· . E jnlgnndo ·>'o finda a discus-:i., C•>m as emen<lns 
cl,l' Co)mtni,;scio, llHIIIJOU · S<.: :Í. .COmmissi'io do i:e
docç~o. · · · ·. . · 
· Orclern do rlin!'l •L: Jt~nh.o r\1) lS:30: l• tlíscns~iio 
do pcuj <H:tn d•l I" i qui: f,xtíngr.t•J n · jnntn. do corn~ 

. mr:I'.:ÍI) . R~snluo;í)tiS 11:1. z;~. );:) (vinda UI) scnntln), 
e Hi. · 2a dlscits,;:io ch . pt'Op•>stn do g.Jvtlrno , 
lllJO!irlllO !1. lniJ~U tlo d<!SrJU~}r,, mariti111•1. :3• (]i;;
CnSsiiO do pr .. j•wto d•: . l:Ji M>!>rtJ n re;>ponsabili
dade elos •·mpr,.gail••.~ pnhlicoil. 3a rlis•:nssíio do 
proje1.1to de lei vindo (lo.r . Scll<\tlO, svbro os inven
torc)l. 

Levantnn·s" n sns~1i., ris 2 horns.- Jo.~é da 
Costa Car-'l;fllho, pr·.~:sirl.ont.o.- Jooqaim .l[aJ•ceZ
lino de Bl'ito, l• ~"l.!'',,lnr·i • .o. - .lo~IJ Col'••ia ea
checo e Silvce, ;Jo :;eo,;L'tltru·io. 

'Sc!i!oii&O em ~' 1ln ·,Juulm 

NUO:SLDI~:-!Cf,\ DO sn. COM'l'A C.\11\',\f,IIO . 

Depois Ul\il lO hOl'llíl fio r.)t. 11 chnrnarln, o Dll
tavi'i.o . presentes 7~ tirs. dopulndoll, fa!tnnc!o com 
C!lll:lfl. os S1·s. Pnr:hocrl Pimuntd, P11u!lno ·do 
Albnquorqne, l?•JI'oirn da Brito, Olivnira Bailo, 
Dttrreto, Alvares Branco, Omdln~, D,ms o Silva, 
Velln~que~ e :):.essa ; tJ som ulla os Srs. Lodo, 
Getulio o Mend~s Vianna, 

Abertn n . ~e~siio, foi lida . a. · actn · du :mtacedento 
pelo S1·. Comia Pacheco. . · •. 

O SI' • . Lut;,; c--:va.loa:D.tl :- 0 Sr. · secre~ 
ta rio queir!l. · fazer ·o favor de lor outra. ·· vez n. 
.acta na parte que rnlll\ sobre a dt~ libt•r•1Çiio que · 
se tomou ·a respllitf> •la . demissão do officiol·maíor 
desta; c usa ~ (O illuswe o1·ad01' (oi satisfeito ·e 
continuou.) 

Parece-mo que ha .ahi um engano, que é dizet• 
!1. · :icta que se clelibet·ou officiar 11<> govemo pa1:1l 
nomea1· outro nfficiul-UHlÍOl', Ntio foi assim ; 
venceu'se unknmentt:l que so officin!Ssa ao governo 
pnrticipandu a deulissão des~e oflicinl, .~ não que 
o governo houyesse de nomear outro. 

4G 
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. Parcce·mc qttc n nct:1 nesta parte niio está creação ilo.>s cursos juritlicos so fizesse extensiva 
exactrt. á dita academia na parte relativa aos honorat·ios 

do magisteri(J.- Remcttida á commissão no· 
O Sn. S«car.:-rAnxo Cotmt)a PAcm~co :- Scgnnuo moaúo para . reveL· os trabalhos da passada 

a minha .lombraoç;l, parecc·mtl •tnc se vm1~cu legislntul'll. 
quo o governo lwuvesso do nomonr omtro offic~al~ 
maior, c por isso en fiz momçiio n:1 actn . Patiçiio de Francisco Dia~ de . Ca11tro, l'eque-

rP.nJo que sejiio dadas prov1denc1as par.l que o 
o Sl".Lino Cnutinho>:-:-Eit niio duvido gvvcrno . remettl\ os pnp•)ÍS do. supplicanto á ~sta 

que o illustro depqtndo ilS5im o P.ntr.ndcsso; mns c,m1ar11 0 os e~clarecímento~ por clla pedtdos 
o facto não foi nssim ; o facto . f" i como disso o no gov~rno sobre a ínsinunçÇ•l . de u.ma d_?ação 
illustt·o deputnrlo o :Sr. Lniz Cavnlc:onti,. IJUC: . se reqnedJa pelo supplícaute, cuJuS pnpets f orao ao 
participasse no g•lVIli'O/"J quo o offictal·mn~or dP.sembargi> do paço, que . respondeu com uma 
desta secretai'Í it c,;tava demiLtido, mai não que o consulta collt\'1\ 0 supplicnntr. indeferindo-se-lhe 
governo nomP.:tsse outro, c nem o 8r. presidente por isso 0 rcqncrimento.-A' commissão de jus-
propóz scmellllmte cou;n. tiça civil. 

O Sa. Pa~:smcxTr·: propõz 1\ votação, e vonceu· Findo o expediente, . disse 
se que so cmando.sse a acta naquella parte, o 0 Sr. Paula. Albuquo:l"quc :-0 projecto 
que se foz. na fót·ma lem brnrla pelo 8r. Luiz que eu lwBt~:m apresentei é de muita urg~ncia, 
Cavalcanti, que a camara tinha ellectivamente por i~so peço licença para ler o relator•?• e 
excluido da secrct:1ria o que . nclla servia . de como me é permittido upresental-o por escr1pto, 
official·maior, s<mi ficar dependente da appruvação eu 

0 
posso ll!l' . . 

do gnverno nem este acto, ::em o da nomeação <t Senhores.~ Compromettido a dar um projoct~ 
do novo officinl·maio:H'. dtl lei sobre . a orgnnísação <,lo jury, etl me deh-
. O Sr. . . lo SJZC!U>T,lnio 11AP.C!~LLIXO DE BRlTO berei a offet·ecer Si.lm mais demora, e tal qual 
det~ conta .do cxpetli~nt'l: se acha o que · hontem .nprescntei, esperando que 

Leu o officio do soc:rctal'io do sê nado, ilecln· a · camam tomando,o em consid<tração fará as 
rando qttc a'luclla camarn nii.1. ti;:ha attr,ndido ás corrilcçõ~s ou n.lditamentos qtte forem precisos. Sa 
emenuas q1.1o a u.ts Srs. deputados fir.~m no pro· u fórma em que elle se acha desenvo!vido, parecet• 
jecto de lei, dtlsignando o numero rlns secrularjas defeituosa ou incompleta, n mnter1a ao _m~n~s 
de estarlo · e negocies pertencentes a cada uma Ccimp1·ehende,1do diversos pontos da constltUJt,;ao 
dellas.-Ficou a cam,n·a inteh·ada. tornMá meritol'i~ a minhA empreza: eu conten-

Officío do minístrfl do . imperio de 7 d~ cor· tar·ma·hei com a honra de desafiar os meus 
rente, remr:ltendo · n rcpresentnc;:io do cons~lho illustres companheiros a se interes~ar~m commigo 
administrativo de Goyaz, em qun pede c:c.ar.se no estabelecimento de uma dns llrlllClpaes colum· 
tll'nn· camara uo Armt:\ e Desrmhoquc, eng1r om . n:ll:' do g•>Vcrno representat~vo e o verdadeiro 
villa o julgado do Ar11xii e t>m julgad,, o amlial balunrte da libP.rdade. social. 
de Farinha Podril.- Foi rcmettido ,\ couunissão ,, Elle é dividido em quatro partes ou capi· 
de estatístico. · . · · · . tu los. . . . . · · 

Officio · tio mi'nistro da .iu~liça. envi•t•Hio o du cc No primeiro trato dos · j~izes de direito da 
pr(lsidente da . província de Sergipe ·d'El·Rei c 1• ínstRncia; e abi lhes marco as condições ou 
repl·e;entilçiio dos povos da vi lia de Snuta Luzia qualidades que devem ter pa1:~ poderem ser de.s· 
o Estancia, pedindo n creuçã<? d_o um juiz .de. fóra pachados, facilito-lhis .os me1os da competenc1a 
pal·a a .dita vi lia;- A' comm1,;sao de estnt1st1ca e !!l'l.Jrc 0 ~ lugares, ,.bro -lhes um hou~ost;~ caminho 
ju~tica civil. . . {L candidatura; rcgttlo as su11s antigUidades, e 

Ufficio das commissões líquidndores do banco emftm dou·lhes aquulla indepcnden•:ia quo é pos· 
remettendo ·o relatorio da seus tt·al.Jnlhos nn C•) O• :sivel, sujeitando-os ao mesmo tempo á confiança 
foi·miJade da lei de 23 de .S•'tcmbro dll lS:!O.- popular. . . . . . 
A' commissiio espucinl ra,;peclivn. " No . so~undo trato d·~9 juraJos : o alu de~;1gno 

Petiç<'io de J,,[,) rio Siqutlira C:'lmpollo, tenente 0 modo da sua eleiçii\l, ostnbc!eço ns 1·.egr;1s para 
de polícia da cid11tla de P~rnnmbuco o uaturnl so .. vorificn1· n · sua elegibilidade, obr1go-os _por 
da mP.sma pro\•incia, rcque1·eudo que lho scj;io meios cl11cazcs n Jcsempcnhn1·om suas func.,;oe!.l, 
entregues os .documentos com .qno iusu·uio outra e animo-os emfim a bnm :~ervirem, dand?·ll~cs 
petição, · pedindo ser considorudo como cidotdiio dignidade a .olf<~reconJo-lhes soccorros pecumanos 
brazileii'O uo guzo dos sons direito~- visto ·não quanclo f·ll~s os cnrcçiio .. · . . . 
ter 11ido snncciona•ln polu podet· lll•odomd •r a "No terceiro tmto o.los ·J.Uil!:C!I ua 2• mstnnc111 i 
r~soluçiio da .nsscmblôa geral ltlgislativa.- i\11\n· . e nhi igualo ns sno.s o.ltribuições, ponho·OS fóra 
dou a camara qua lhe fossem restituídos os dito~ do sujtllçfio a chefes, regulo Ílll.lalmente. as suas 
doc11mentos, anli~o:ttidno.les, !aço-os . omfim tt1mbem .tndopen-
. o. MEs:.to . Srt • . SEcr".:T.\!'1.10 disso quo niio se dcntcR do arbllrio e da infl!IOIIcia ·. do sovel'no, 
sabiR se estes papei!! esto.vão na Cllsn, 011 ~e torioando-os todavia dependentes da opinião 
Unhão ido para o senado, mas quo averigunrm publicn. . . . 
isso. u No quarto em fim, . t1·ato do jury; e ahi const-

• rr dernndo j1\ formudos os elementos que o compoern, o Sr. cast:l"o o Sll. ,.a. :-.Ett quern oau· o e:;tabolccidn uma vü'•açíi<• . propria a facilitar 
recer um proj~cto ·sobre este negocio que jii. foi a distribuição da justiça, .limito os netos da s':!a 
a uma sancçíio. e não a me1·~ceu, 011 olfeo·~o;o 0 competencill, prescrevo 11 norma da.sna celebraçao 
mesmo projccto, e vor isso peço que se · nilo en· e julgamento, dou ás partf!s .garant1as necessar1as 
treguem estes papeis. · pul'a terem confiança nos JUIZos, pondo ao mesmo· 

o Sr . . LJno· Contlnho :-Eu me oppon]\0 . tempo obstaculos a abusos, crio um inc~ntivo á 
a isso ; como il que so hão de conservar estes · emu\açiio dos mesmos· juizes, o prop.or~&ono 'l;lm 
papeis se o citlndiio os pede? Elle quer os meio de desbastar processo~; e ummst1ar dehn· 
seus papeis entre~uam-so.Jh~. e pot· querer o quentes ainda susceptivei$ de emenda. · 
illustre deputnd·• offt::o·ecet· um projecto h:io fltl se u As razões da mór parte dos artigos deste pro~ 
d~mornr os pnpeis do ci•ladilo '? Niio convenho jecto já sa achiio expendidlls em um folheto 
n1sso. impresso que . tive a honra · de otrerecer á e,;ta 

o MES~t(; Sn. SECnET.mto lett uma . petição dos camara ; agora só 'direi que u.m~. difficuldllde 
lentes da acndemilL im 11erial militar desta cõrto, S<J mo antolhou logo que delm1e1 esta n~va 
pedindo que n camam haja. de tomar em <:on· organisaçiio; e cousis~ill 1111. npplícação que. lm· 
sideração outra peticão delles, para que a let da portava dar.nos. ncgoc1os n:spcct1vos a empregos, 
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qne, ou ~e mandão nbo!ír on se mnndão tt•ans!erir, 
~&pplicação que c!lrecea·á de dí;;pCJRíções espocíae~, 
ma" cu crt:io ter obviado esse inconvenlento 
facultando por ora ao governo e aos tríbtmllr.s u 
dirilcçiio e regimento ácerca dessas cousns, com· 
pativCJimeuto com as leis existentes e com ns 
nttt·ibuições de. cada um; e por isLo cu . otlSO 
afrit·mar que o meu project•J sondr. nunptavol á 
actual, . e a outra qualqueJ' fórma . de procrJsso 
poderá ter extlcução mesmo antes ela OI'A'Dnisar;ii.o 
de novos codigos, posto que tadnvia oll es sr:jilo 
indispcnsaveis e uauit<l concorreráõ para auxiliar 
(ls bons 1·esultados . dclle, cspeciahnentc o c(ltlígo 
crimil:al, . qno estando jfl organisado e em tAtmos 
de ser t~anccionado, míni!?tmrá ar,s jurado> regl'fas 
santas o seguras paro. . as snas decisões . 

<c . Concluo . portunto,. entregando á vossa sa
bedo!•ia , senhort:s, UPI nsiUmpto · digno dolS 
vossos cuidados, . reconnnendado diversas vezes 
pelo Lhrono ·, interessanta á nnçãn · inteira e 
consa~rado pela comtituição do imperio. Na 
verdade a legislatura que r~colhtruir o sys
toema judiciario c estabelecer o jury no Brazil, 
merece1·á as benl(ãos de todos · os brazileíros ; 
e . um dia virá em que se possa exhortal-os 
com a mesma apostropbo de um patriota inglez 

. aos seus concidadãos :-A~r·ndecei ao céo, de que 
o · pl'ivilegio . de . serd(!s julgados por jurados é 
um direito de nascimento. · PeJi ·ih e r1uo elle 
o transmitta intacto ao:~ . Vússos descilnclentes. 
Jurai pelos vossos lares,, e por vossos altares 
derramar até a ultima gottn do vo5so snngtte em 
sua de(ezn. Oonsidct'IÜ co1'no liberticida t11da a 
tentativa. que se fizer para golpear a indep~n
dcmci .. l .e pureza desaa instituição ; Oondemnai 
como traidores . a todos a•1uel!e3 que sem a in· 
tervenção do jury · ju\ga1·em S(lbre a:; vo:1sas vídall, 
sobre as vossa:; liberdades, e sobre as . vossas 
propriedades. Tt·atai como sacrílega todo. a in
novaçiio, toda a tentativa. que tllnder a iutluir 
sobrll as vossas deciSÕclS, Repelli incessantemente 
as usurpações feitas sobre a sua autoridade. Não 
con~intaís o serdes delle djspensadus debaixo de 
quqesquer pretextos, po1· mais plausíveis que 
elles possão ser. .. . . • 

<< Fazei o vosso dever de ju1·ad9> com probidade 
e com zelo todas as vezes que fórJes chamado:~, 
e nunca soffrais que .o · jury percn urn . jota ()a 
sua dignidade e do · seu poder.- & dt1 Junho de 
1830.-0 deputado Pqula .A.lbuquerqu~ ... . 

Eu Cl'&io quo a conclusão dn · •·clatorío que 
acabo de fazer . ó á urgencia do projecto que 
apresento. · 

A gual .sendo apoinda e approvada., foi lido pelo 
Sr. Marcellino de Brito. 

PRCJ'.ECrO 

cc A assembléa geral legislativa de<:reta : 

CAPITULO I 

IJos jui.z~s iJ.e di1•eito 

« Art. 1.• Fici'io abolidol! todos o~ lugat·us de 
juizes territoriaes ; e se proportiõ pa1·a as co
marcas ou para os dift'erentes ci1·culos em que <>e . 
houver de âividar cadf\ província, juizes letrados 
com n denominação de juizes de direito pnm 
conhecerem de todas ns causas, assim crimes, 
como . cíveis em. primeh·a insta.ncía. 

« Art . . 2, o Os juizes ·.para essll ·. primeira orga
nisação :;eriio . os mesmos que já estiio em actual 

. emprego · da judicatura, . e · niio foa·em . leigos : · o 
na · sua !alta poderáõ ser escolhidos da· clnsse dos 
bacbareis formados em lei::~, comtanto que tenhiio 
pelo mimos. · dous · annos. de . pratica . do fõro ; . p. r e.
ferindo o mais antigo ao mais moderno. 

I• Art. s.~ Logo que se tenha concluiclo um 
curso completo dos est1.1dos jurídicos patríos, ~ 

m:tis tres nnnos. só o poderAõ ser . os formados 
ncl!eo~, quo lenhüo igualmen,te dous annos · do 
p1·atica; prr:fP.rindo em concurrenci>l aquelle quo 
t i ve~· tir.lo <lX<ll'cicio de juiz, o 110mpre o mnis no· 
menos · exe1·cir.adc>. · 

<c Art. 4.• Só se:riio attendidos aqllP.Iles candi
datos que ·Se mostt•nt·em habi!ita,los tamborn 
quanto no goso dos seus direitos políticos, com 
CEH'tidão aULhnntica ela sua natura!id!lde e Colha 
corrida; e quallto r~ sua conducta civil e Jittc
rnria .Colm ·informações otlicíaes das nu toridaúcs 
municipal, civil c juclicíaria do lugar do seu 
domicílio. 

cc Art. 5.• Elles podct•áõ encatoit•llar pelo~:> rcs , 
pcctivO.i pt·esidentes nas pri>vincias os seus l'fl• 
qur:1·imento!', uma vez qno sejii.o instruido:> com 
a; peças neccssarins . e ~,xjgit.la!! pell\ presente l<li. 

« Art. 6.• Uma Vf!Z empossado na ma,c:istrntura 
o · juii de direito niío pOu•Jrá ser .removido do s e: ll 
lugar senão 11 seu proprio pcdi.lo, ou {L requi-:
siçüo das camaras municípncs, salvos todavia, 
os casos de criinínalidadc na fôrma das leis pe
na.cs o de responsabilidade. 

cc Art. 7.• No primeiro caso preferirá em con· 
currencía o juiz que estiver el!l província mais 
remota do centro du. impP.rio, c entt·e os de iguaes 
distancias o que P.~tíver mais tempo no lugar, 
podendo cada um delle,; autorisar os ·. seus pro
curadot·es na cõrte par,\ requererem em tempo 
opportuno. 

1c Art. s.o Nl) segunu(l caso será necessnrío que 
concorrão representaçÕ·JS pelo menos da terça parto 
das camara~ da comorc,t; e ainda assim o juiz 

· será ouvido e ' poluení se1· con:;ervauo no lugar, 
se mostrat· juJiéiulmentc ter havido conloio ou 
malevolencin p!l rticular, ficando enlrelanto sus-
penso .do emprc~go . . · ·· · . 

"Art. 9. 0 Occorrendo duns pretenções semelhantes 
a l'eMp•lito elo mesrn~' j<riz;=:c:::em duas diversas 
comarcas para qur! tenha sido prop~sto, será mc:t
tído em pt·ocess•l e. julgado incapaz de officio 
de julgador, s.e fõr couveri.;:i•lo de defeitos phy
sicos ou moraes. 

c< ·Art . . lO. O governo . fica nutorisndo . ~ permittir 
trocos de uns para O$ outros lugares quando 
diss ,> não possa l'esultar prejuizo publico, para 
o que ouvirá os municípios respectivos. 

cc Art. 1 L A antlguídtLde so . contará . da data 
à o. primeiro despacho, com~anto que o juiz dQ 
direito sa matrienle no prazo de 3 mnes, ou de 
G até-1 anuo, scgunclo a distancia uma vez re
gttlndti; prr:teridos os que se ni'io matricularem 
pelos que assim o tiv.Jrem cumprido. 

<< A1·t. 12. Noa casos fortuitos porlel··se-ha aL
tendcr á equidudc, salva scmpN a reclamação . de .. 
3• interessado, a qual fie trá p1·escripta passado 
um anno. 

· rc Art. 13. Uma. . v~z matt·iculado o juiz do di· 
roito, será ccnsidernáo em oll'..:ctivo serviço pura 
tod•>s · os voncimontos, á <JX<:opçiin do tempo quo · 
por sentença. condcmuntoriu lhe fõr mandado sttb· 
trahir, sogundo as lei~ .. 

cc Art. 1-~. D·~pois de sentenciado niio poderá 
entrar p<ll'll o sel'Viç.> som qtto tenho. feito con11tar 
pt>rtmte o supremo ll·ibnnt\L de justiç.;!l, o rl.l\lUI· 
tadil un sente11ça, n!lm de que se ftlçao as notas 
TJ IJC.:>ssari•ts no livro das matl"icula.s. 

c1 .Art. 15. Nenhuu1a comntissão ou empl'ego de · 
que o juiz de diretto pos.;a ser . encarreg!!d•l f61·a 
do officio de julgador, será coutada como serviÇo 
para vencer antiguidade, á excepção do de senador 
ou deput11d<1. 

rc Art. 16. O juiz de di1·eito fica desonet·açlo, como 
tal, de todos os objuctos propriamente adminis· 
tt·ativos e de fnz~ rida, ·.assim como de todas as . 
incumbencia~ que o possão desviar do seu officio. 
para o que o gol'ot·no os enc11rregará q ageutea 
seus, e sub sua. rasponsabilidadc em conformidade 
das leis. 

cr Art. 17. Para cada comat·ca de n1enos hn· 
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portancin b!-v:orA .dou;; juizl!s do d!rcito, os. rrnnus 
a circulnr:\o contrrJU ·Jmentc do Vllln Clll vtlla, o 
seru rwm:htt oppn,ta, d1Jsp11chnndo ~~ltomadamonto 
em n:i ctlllll'tfl crimes· o ontr·o 118 civd~. . ... 

" Art. lS. Plll'n as cnpitnrJs pupolosas serão 
nomcndo:~ 4, c pnt·n n cut'l<: S jnizcH, que tnmbetn 
dcspach:m'lõ altornnti•:a.mcnte, ~ cít·culando a co· 
marca .11a fúnna ·aeímn dita, o c.:s rrutl·o:; àan:lo 
e,_pcdídrrto r:nH-.ul:•Li\•:.rntmto :'1s cau:;as c queslõ~s 
occnl'l'cntrs no P"''t" cuntr"l d;t crdt~ •ln. 

cc Art. 10. N'•1 crlsr1 d.1 qunlquor impedimento 
tcu:pornrio do jni% da .líreíto, <.f!IC uiio possa ser 
supprido ·convcmrJn.tcmr:.nt" p~lo . companheiro, 
senirá interimuuellt\l rt•) tnrn10 on•le se verificur 
o iJupeJimento, o lell· .do ou ndvognào. <(UC n 
camnra munkl[JUl el.•gd' pela mai • .rria nbsol11tn 
de votos. 

u Art. 20. Prú·n 0 ;1 impr-.iilllento:> p.·olnn:;::a.lns 
as c,tnHtras re-~'H l ctiVWi dt~ ca .lit t;rnnarcu ch~ gcrí'tô 
um supp!entc ',te dt:r;Lro do ci:culu •ln mesrtw 
comarca; e o quo nbtil'<!l' p•·h wc:~1os a tr:n;a p:n·tc 
dos votos d •s •:nu:nJ':Ls, cnj .1 i•fJHI':tçiio se. fará 
D!l cnbP.çn. dn CilHlal'cn, ~íll' iL u el ·.it'J, o a crimlll'a 
competente lhe rctncttcn\ a actt\ da apm'Hção .para 
s!)u diploma. 

<< Art. 21. Se rl.;ntro <In circulo ~-~spectívo não 
houvet' pessoa íllon<~tl, de·:,!r' sdHt rccorrnr do 
term.-. para a . comarcn; c llll C•Hilat•ca pn .. a a 
capital .da Pl'nvir~ci r • ond•: S<l pt·m:e•f<!l'rí :'1 eleir;iio 
na fól'ma dtta, scado u eleito obrigado a ir sarvir 
irlteriuaniente àc jui7.. 

cc Art. ::!2. Ca,la um dos · juiz,·s de direito ou 
seus snpplcntes, h:werá, nlóm dtJ 111111\ aju~h de 
custo parn · as dHSp~zas •Í•l . trrirlspol'ttJ <lu itla, 
regulada segund" n di,t 111<:ia camrnh •V~l prrr ihn, 
e. o \'P.nci.neut•• cnn·.,sp"n'ldHI'\ .tr• or,lt1nad<~s fiXrlS 
pngns pela f•!Z•:nd' puhli<:~ líOO,~OOO n•Js .<:nm -.n:ns 
mennres; · 81J01~00il nn.; matot·,;s, o I :000,~000 ua:> 
das capitfl•·S ·fJopnluS;tS ; . . . · _ 

cc Art. ~3. Alem u~ssPs voncunentos torr10 casns 
4!1 ap . •. scntndona m:nisLrnr.la.-; P!lln cam"ras pitl'l\ 
o· set·VIt;O puiJltco, .e percr:hrJl':\o IJI'O. ltbOru G % 
(segundo o vnlot· dn cau::; .. ) Jt~ c•1d11 julgnm~llt•> 
definitivo a ').LL~ assl,.lit· cnn\•>. juiz, e nr~s [i:itos 
·crimes, segundo o que pelt.Js jnízes de fa~:lo fó,; 
arbitrado. 

cc Art. 2k. As remr1 ;õP..- n l'•lquorimfJnto elos pre
tendentes, nssi<rl C•HIIO as rointegra•;ües dt>pois 
qe scnten<;as cr~wlemnntoritls <.li!soner:lo a fllzen.ta 
public;, rias th:spez,,s pilra os trauspot·tcs ácimn 
detenninadc.s. 

CAPI'.rULO II 

Dos jw·aclos ou 'jui.::cs c1P. (cwto 

ccArt. I. o. El •·;{"l'·se-h:l•J . r·•lo m.;srno t;~mpn o 
mod·• qn<: os t:l"ít·•l'es pnt• .. clti>I•!S, jnl' •~tlns ·•n jn•zes 
de_ !neto pt~rn j ulg.u·•ml to.lll=> tl>l q•l ·. stõ_r:s C••ll· 
tericiosns •JUtl v.:rs:nem i;obrtl fn<:tn;; rl>J •lURl·plr'r 
natureza qna s~jii.o, at~xrlrnrlo,; p<~t' jtüzes d•1 di
reito na fórrna tlo cnpitnl.• Ol'~nnico 11·• jury. 

" 4,rt. 2.o Se .!··P:.is Ja 1iublio:aç:io. d,..sta ld j{L 
ti,·er · d~c.,rl'i,lo nté d"us anu- •s, fttr'·se·llt\ · todavia 
a .eleir;riu para .us d·rus nnnos segtuntes; a so 
mais · de dous nonos fur-s•~·ha a eleição, e os 
eleitos servirúõ nté outra l<!gislntura depois da 
proxima immedh•ta. 

cc Art . . ;).o .Siio el•!giveis pnm juizes de facto 
todoli nqnelles que; podendo ser .uleiLOl'tlS . de pa
rochin, não. occupnl'f::lll officios publicas de no
meação do ::o>emo. 

•c Art. · ,!,o Para css11 eleiçi\o quo dever~ re· 
cahir nas _pessoas d<ltnicilíar•~s du cada termo , 
os . juizes de pnz mnndan\õ nllxar o fazet· constar 
por todos os ineios de publichlude ao seu · álctmce 
a lista das pes;;oas elegi v eis do sP.u distdcto, o 
a remettcrnõ por cõpit\ .1\ . cnmara respectiva. 

c< Art. 5. o. As DSS(!mbléas parochíncs llnvinráõ 
ns li11tns dos clf:iton:s .:om n npurr.c;.i'ir, dos votos 
por r:lln.s f·nta í1 cnmarn. do. StJU rllspor:tivo termo, 
{I qnnl incmnbir;\ fnr.cr u npnrar;iio Jlnal, e rln
positur·;\ $Olcmncnwnto em nmn. urnlt Ofl nomes 
dos l'!lcilon. · · · 

u Art. G.n Qnalqucr do povo podei';\ donuncia1· 
n íntJl'l\C:lidt'io dns li:lt,\s Jo" jl\ir.os .to · paz, (ou 
scj:\ <'ptanrlo C-'lltcrnplonl pcssnt\1 Í(IO!cgivois, ou 
quand" dci:<-;m d o co:ltlllllplar ns pe:~so"s ologi
Vtliil) portinto' a cnmnrn do I'CSfoCctivo t•mno, n 
qnn.l nmltnrá o jni% d•} paz ele lOH ató rJOH para 
n·; suns deApezas fl'Jl' cnd,\ pr>s~oa, segnndo o 
dó lo em que fór achado. 

'' Art .. 7 ... Quand" o jniz eleito não tivelr as 
conrlíçõdl de ••lllgihi!Íilnd<J: ou quando por qunl
qu•~r pt' tncípiu lt:gâl n:'io ·Llll\'or St!l' contemplado 
no rol dos juize,:, a IIHJsmn cnmnra snbtr:rhirá o 
nomo rlrtllc, o substituil·o·hn pe:lo immcdi11to ern 
votos, 

rc .Art. 8.0 Ningu.:m se poderá rP.cnsar ao onus 
de juiz de facto, :wnão por ilbs.-.lnto impndim cnt•> 
physico, constante dd att•:staçõe~ authenlicas de 
pr.-.f,)ssores sob a . sua rcspousabílidade, ou por 
defeito político : ·. o que dtJVP.r:S. verificar perante n. 
camar•• do rr.spcc~:vo termo. 

r< Art. 9.o ToJo a-,uelle qtte se evadit· dolosa
mente, Ott o qu~ cmpl'Cg:tt' ·a sua . autoridade 
pnra 1•sso fim, podor·á sor dr~nunciado por qn:ll· · 
quer Jo povo perante a .:nrnar(l. do ::ou respectivo 
termo, c multado por ella parn as suas despezas; 
o s•)gundo ató .IQQ$ por uona só vez ; o o prí· 
meiro · nlé 100~, ficando tJJdavia contado cvn·,o 
juiz. · 

<t Art . . 10. O juiz de facto que não comparecer 
ao jnry ·para rpto H1\i1ir :;nrtendü s•Jm · dat" causa 
leg-itíuttl, s~m\ mtdtMl" pc:il·.J mesmo jnr·y a quo 
faluu· ('Ul 50,~ Jo ·cn•la vc;z q!lo ist•> so verifir-ar 
pa1·a as ll.:spazas da ctimam rc:>pectivn; 

(( Ar·t. ll. Haver1do perLinacia revestida de CÍI'• 
cumst •ncias aggmvantes, será punido co•n r1 pena 
prlcuuiaría 'at9 400$ e d~claruçiio formal de mt\o 
cidadiio. · . . 

n A1·t. .12. Fíciio dispensaJos . de 'cómpnrecarem 
ás sessü<ls do jury aquelles juizes d~ frlcto quo, 
t.:nun mel'ccido divcrsns elekoes P•>pulat·es, se 
achtlrcm ef!tlctivacnento exercendo outn1:; funcçõ~s 
ao tempo dus dttas · ses.;ões. 

« Art. 13. Nn.s cnpitn!)~ populr:sns hnvet•,\ GO 
jníus de facto ordenarias; nus meno~ populosas 
40, e n•lS t~rm.~s 20 : os quaes :só P••<lr:n·:\õ ,.;er 
reeleitos llijpoi~ do inteL·vnllo de umn legislatura; 
da ern que tiv~r effectLVt~mente serv!do. 

cc At·t. H. Além t.les:ws juizes ole!!;or·<~•'·hiio pelo 
mosrno tompo o lll•>t.lu ;JO snpplont.,s parL\ as ca
pitn••:; P"llnlosn~. 20 para :lt! menos popul.rsn~ o 
10 punt os tn•·ruo,;, tir·u.Jos o:~sos do:~ clunllcilíarios 
d·: du•rtt·o . dn .~ ciJuJ..;s o villas respectivas, .pnm 
subsLituírcm. CJS orduturh>s que iuci.l!intcment.:l 
faHar•ml á cotwocnçolor <lu jury, assim como p:lr:l 
as sessões extt·aordinarias, nn fóru1a do capitulo 
d•J j11ry. 

« Art . 15 . . As c~maras respectivas prest·wáõ um 
sub.;iuio . diario em proporção das suas renJns 
para m•lDUt~:nç:'to, assim cumo casas para resi· 
dljncia çlaquell~s juízos. de facto qu.o u pedirem, 
emquanto durat· o e;:tr~ctivo .exercício das suas 
funcções. 

(( À.l't. 16. o~ juizes supplimtos não percebem 
subsidio algum, nem ·se lhes dará casa, ex:cepto 
se houverem mud:\d•> a · sua residenciu para fõra 
da povoação dl!pois de serem oltlJtos em cujo 
caso igualmente o ter1io se o pcuire:n. 

«Art. 17. Durnnte.o período dn sn!i mis~;~iio, ne
nhum jniz de facto poderá Hill' encarregado do 
onus nlgum do. govern,,, .t\ excep~iio do'\ casos 
d~ . invnstio de inimigos externos, e do sublevnçi\o 
interntl. 
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CAPI'I'ULO ll1 

Dos dcscmúmy;ce,zol'cs 

<< An. 1.0 l!'íciio oxtincto~ todos os Iugarr:R o 
empregos dos mnmbro1~ d;\S r·elnçõcs ot·n exist.•·ntc:., 
o so Cl\t·•belecorúõ juizes cln ~· c1 ultima in~taru:ia 
com o titnlo de rlr:iitlmbul'g.•'rlori:s, para conhl!•:oro:-n 
em dírinitiva sóm•JIIl(! sollrc que:;tõcs .• t.: dirnitr,, 
qnc Li verem sido i!UilcittHins pernnto 0:1 juiz·~s do 
primeira intnuciu. 

« Art. 2.• Esses dc:'wmblll'g'•ttloreH serii.·:, os rw:H~ 
moi! que CJr:l. tôm ,;xcrcicio nus r•Jinr;õe;;, e · nn 
sua falta s•mi:o LiradolS d :• c:lnsso ,zos juízes <.!•: 
direito, preferindo o do m11ior predicnrnont<> se. 
gundtl n antiga categol'in, · ainda m·J~nw á,.pl•JIIo 
que . senil·> uinis rnuclerno joí. tenh :t poas•J II!IS 
mesmas rclnt;ô .. R. 
· << Art. :;,o Ell1:s gozim'lv tlas m.;sma.i altriblli· 
ções j ndiciarias, e. das ul•!Smus honras SüUI pr·c· 
cadencia algmnn doJ uns sobro os outrnfl, á 
excepçri.o do presid•mto, c:nj11S . rnnc~Õo<s s:io di I{~. 
ro11t~s e que totuaní ·lugar díslincto na fómm 
actunl, . 

<< Art. •1. 0 O officio do presidente consistín\ 
meramente em dirigir, e mantc,· n orclorn dr,s 
tt·.nba\hr,s, na fórm•t do regin,ento iuterno, 
ficando todavia sujeito 4 d~:cis:io tJo t!'ibnnal 
pela maioria do ·votos, ql\n:od'.l . se :;nscito c •.: ~ttt'::>
taçâol. 

« At t. (Í,Q E !lo ser:'1 d:l n"menr;ão d•> governo, 
mas niio poderá sr:r mudado, bem c{)ll"' os o.lo 
mai.s •ir:seml>i•rgadores, sén:i,o. ou i\ ~•' 11 P'''> P!' i·J 
ped1rlo nos cnsos d,; vagn . !lt\ · lu : ~·n· pl'C I.,ril) i o~ 
v .ma.is .nntigu, .o de · .tro,: t~~ · , ~ :q.l~.'nltlH•·a~, JH'rt.t tit· 
tinclo o governo, ou Í\ requi!!io;:in d<)S co,.,;,!h.,s 
gcraes nas pt·ovincias, e ela cauHn·a clús depn t:Hi i,::; 
na .. corte, salvos os· casos cle ·c:rinlinali.J:t•h', •)ll 
t·espCJIIlllluílitlnd•: nn c;,nfonllidnde das. l üis. 

<< Art; G." Ert'lqur.nto lun •·ngitntnto pr•o;Jrio o 
completo não nuu·car ft mnrc:lm d .. s Lraha!hll:;, .so 
OuSP.l'V!II'áÕ OS ~styi•.>S 1\CI,IUlllll"nto:: u;;adol$, ül))· 
quant•> f,>rem cornpativ~i,:; . c •• m a pre;;.,ut~J l•1i, 
a · n:1o furem dcsappruvnt!os pda maio. i' tlus 
membros uo tribunal sub a ;;un t·c:<pons :bilitlade, 
se ·as . dclibet•ações se oppLtzt:rum. ú.s leis cstllue· 
lecida;;. ·. · 

" Art. 7,o !:\iio poderáõ accnmul:u· as funci,!ÕoJS 
de dous ou 111ais emprP.gos simult:meument., , 
nem . '\'CilCHÚÕ antiguillndil Clll C•'llll!TliSSÜI) afgumn, 
por mais importnntfl qne seja, á c:xc~pç:lo oto em· 
prego de Stmado1· ou ,J,putallo, 11:1 mesma cou
formidnde já dita S<~Ut'C •.IS juizos Uo direito. 

" A• t. ·S. o As ·auribui<;ues " e~nprcgos qno até 
agot'tL pt!t'tcnci tio . a juius pri\'!lti vos t.la.::~ relações, 
o que ficiio serirln esu·ttnho~ {L nctual ,irganisa<,,<lu, 
ser:1o . encarregados pelo gov~rno n auvo~a,lo:; nu 
parto que n:io fõt• cunltlnciosa, o é priVtltiva d<Js 
juizes de direito . . 

a Art . . 9. 0 O governo fica antorisado p:wa t'!m· 
pre~ar ·po·r est•l voz só mente os do,sombnrgadoi'CS 
mais ·modernos, .. ou mesmo quaesqU•l l' outros (}IV! 
requeiriio, no EXP.rcicio de jui?<:::J de direito, qu•mt.lo 
assim sejn nece~sal'i,o e couveniente; ,·,ssim com_o 
n pagar os ord•mndos áqnelles que forem pro· 
prietarios de enlpregos ou officios que so · mtmdiio 
transferir ou ~xtingnir por esta lei. 

"Art. lO. A antigúiunde (lo:; nctuaes desembarga· 
dores se regullll'ÍI pela posse . nos tribunaP.s de 
maior preeminencia segundo · a sun autiga c11te· 
goria, e em . corrcurrenciq c.lelles com os juizes 
territoda~s que ainda n1io . ti.vorão posse>, ·se . re
gulan\ pelo prcdicame'!_to con:espon~ente, pa1·a 
cujo exnme se : deverúo .mntncular na me:~mn 
confot·midndo já estabel~cida àcercll dos juizes 
de .direito. · · · . . · 

(( Art. 11. 0:\ que pm·a o futuro fot•tJm d.Jspa
chndos . JesembargadortlS se .lhos contnl'l\ n snn 
nnLignidn•lc, s~suudo n quq !he compctin, e ncnn\õ 
di::1pcnsados do tirnt·em novos diplomas, n~shn 

como elo p~.c:n•·cm novo~ dh·r.ítos, ~:ondo bnshnto 
quo pr:lo !HÍp; i1rno tribunul •k just i'ç~t se ponhlío 
as v.,,·bus dw;l•ll'lltiv;r,; ll clla. . 

« ;\1-t. 1·~. N'a1 car>ita.r,; Jl•)[JU)fl,HUI onrln actual
nwn t•J ltn rc:lu•:i:iu-; •111 o :1do ulla:; IH: 11•>11 verr:m 
t.lo r;t'•! lll' ltavr; !'IL l :~ dt!:>erniNr~aolores, e na:; :ncnos 
popnhiR11:; oito, <flW dr:~pncha n\ü ctll . urn :;Ó t'r:· 
cnt·~o · !irutl pot' H i :;ú' 1: Hnm atljnntuH; potlonrlo 
prr.ver :-~obr.: túdo~ nH ruai;; pnnb,; dil direito, 
,;uhriJ quo na pnrt··~ tonhii•J L•t·ot•;stndo, cu1 con
forrnl . .la:!o . lias l•: i~. 

u Art. J;;. Etl ~ll hr<Vtli':Hi IH\ m~m1n r.oltfCJrmi· 
•ln;Jr; lfllH o~ jníze; dil •l il·dto, nju<.la de Clht.o 
para as dellp•:ZA.s . •)o tt·ans;mrto.~ tiü .!llu por umn 
vc:t. ~óm""t''• e pnrccb•;rilli •IIJ ort.le1111do lix•, l:liOOH 
nas •:11pitu.::> llltlllO; {lnpnlosnir, e 2:00011 . nas rnars 
püpiiiOS!l!:"l, PllWJS r:rn l•l'al:L ()LI •JIIl OULI'Il t:~pedP. 
t:nm '' •lt~vi•l' • a::;i<>, c: ~tlénr · diR:o p~i!rr.r: tJ. : ri'Lõ 
ignalllt<!Ot·J l % u" eaun r.:ito .qu•: l)espnchM·em 
~;egun.Jo 11 VIÜ'II' da CiW~O ·, O llfJS fdto~ Ci'Íill"S 
mr:tado c],) quo tivo:~·cuJ perccbido l>B juizes <ln 
priul•;ira insluncin. • 

C,\.l'l'rULO IV 

Dojury 

te Art. 1.• Todo c rj"u,,\,]eCt' proce,~;so, quer cl'ime, _ 
quer cível, tc:H.lO o. s.m ~ttmHço ou p>W:'I a cOn· 
c!lií'tt.;:lc' ou l,ara a vr.1·ific:v;.,1., do Cl'i1nc, pt:r!1nte 
os .j•lizno; .In . poz, s.-:r{~ pd01s m':;mns continuado 
a ti! oS tr)r:nos •hs prova.~ '' j ul::;ilmrH:LO .final, q1w 
sen'ln . ol;l competcn<:iu oxo;tu:~iv:t elo jury. 

t< ·ArL :2. 0 O jttiz d•Hlin:ito logw que tomar 
p(J,;,;., do ln~ar, fnrít . puhlicól p:~t· etlitae.~, e por 
to ·lO:> ,_,;; 1uehH ll:indos quo vai en.tl'nr no exercício 
das suas íun::~i).,~, •J explic'.,r{l cn1 :;um ma o rne
thocl" d·> novo j ul:.(tlll\P.flt•>, e 'ha,·er:'L dos juízes 
t!C p :lZ li o. tr:rJJJI) l'O:;po'Cti VO toilns OS jH'OC•)S~oS 
pot· •liiMj:'t pr.:p:Lrad()S, p ·ll' ll os ClWtllinar •: metter 
"'" julc:amento, :;egtuld•J a sn'r. Ol'(lcm cbronolo
gicu. 

<t :\rt. :to Avi~arÍL á carnnm competente .para 
<·.hanHll' opportunarn<natt: ••s jurauos dv seu .res
p~ctiV · · · · t~<rmo, c 'por I)Oit:los c toú <.•s os meios 
J ,, puhlicidttJ•J d•1sq:praríi o dia em que terá lugar 
:1 cdeiJrru;iio d•) jury, 11ssim como a caus~t que 
vai a S t: l' julgn•la, alím elo •JIHl niio só conc:oniio 
no lu~ar t.i>.'s~in~~tlo tudos os jurndiJs, como as 

. pnrt,;s iut.:n;ssn.jas o1t os seus pruCUI'HÚOI'eS com 
a~ suas pro\·ns c tcsten:m.tra~. 

" Art. •L 0 R •.l mddos todos assim érn sessão p11· 
hlicn, •I•: qtt<J o j•tiz drl clireito ·$erá o p1·esidente 
fiscalban ,:n a or le •n, o der.i >'lindo t•lrminantem~nte 
tori>\S as . qncstõt1S de .Hrei to (s,.lvos os protP.Stos 
pam n relação t.lo dist•·i.ct,•; farú o mesmo jniz 
d,; direit.J a ch ttmada dos . JUizes do .facto, londo 
car\n um ele per ;;i· os nomes quo estiverem un 

. compr:tente Ul'lln, oude os torn11n\ a r~colber 
pr.r>: .seo·e·m •lrpvis. sOI·leu,!os. . · 

" Art. !), o Paru cada jury ~e SOI'totmíõ pt·i:llei
ramente 1:! jtlizc-J nas villns, lü ua~ cl\pitues mais 
[.oOpU!IJsas, os qtt:n:s assistirúõ n toda a sess[\o 
ató 11 ponte. de c••rradn a dis•mss:'io, em . que so 
sc.rtean\.ü de nQvo n mei.atlo del!es, e o;; sol,'- · 
tt~ .t\dos · St~r:ltl os juÍZi~R dn causa . . 

<c Art. (j.o Fo·!ito ,) sortr.ament•• primeiro e postos 
em Ol'i!em todos os :J.rmnjo~ naccssa.rios, !J jqiz 
rlo diro3itü fará om voz t\lt!\ e intalligiveL o re-
1,1tol'io do processn, explicando a natureza da 
questiio o n fttndnr.nonti:J do pedido ou ela nccu
S!Iç}i:o : c rnspondt!ndo ~ ~odas . as pergttntns quo 
lhe ftJrem feita" pelos. Jtuzes de facto, c pelas 
partes inter.;ssadiiS relnti vamcnte ti. causa. 

11 Art. 7." D"pnis do rr:lutorio acima declarado 
serii'o vcrbnlm cnlc . ill(!uirídnll t\S to;; temnªlws de 
u.un o dn outra purto, tl .;xaminnc.los ~Hl!lesqucr 
documentos pol .. s jul'fldo~, nRsim conw pPlm'~ pnrte~ 
l'CCÍ[ll'uCl\lllCllto3, plli'R O qll •l pOuÍI't\Õ R p:tlRVI"It, 
o logo q1toJ os jnra.los duc\nt•tu·cm estar sonhot·es 
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da questfio o puderem votar, ficar{! cerrada. a 
discussão. 

" Art. 8.• Depois de cen·ncln . a uiscnssão so 
fart\ o sagltnr!o :>orteia, e o juiz deferindo jura. 
ment•.l nos sortenilos, tornari1 11 fnzcr o relatorío 

· . sucrinto da questão, ns partr.s ou os seus ndvll· 
gados orra1.oan'õ verhnlmento, querendo, e ainda 
entãCI os juizos certos poderllõ pr:dir alguns <!S· 
clarccimentos quo jul~lll'cm precisos, depois do que 
se l'lltíraráõ para outra sala onde ~~onferenciaráõ, 
c tendo deliberado iriio votal', SL'gnndo ns per• 
guntas dn juiz de direito, o que tudo se1·á escl'ipto 
o pol'taclo por fé do r:scriviw. 

cc Al't. O.• A pluralidade de votos ó bnsbnto.l 
para n decisão de toda ti questão civil, que níio 
importe n . fortuna ccmplGta de qualquer tios 
litigtintrs, ou crime em ·que não couber pP.na 
cuptttil até de~r·e;ltl pcrpetu.,, nos quacs será 
nccessaria a ut~animhlnde. 

cc Al't. 10. Niio se pcrmilto em cnso algum o 
empate de votos, . qu~r seja nos c.asos da unani· 
midade, quer seja nos dn plur111idade; assim 
como não puderfL . ser adiada a .:teciMio da causn · 
depois de feito o ultimo sor.teio dos juize:l que 
devem votar. 

« Art. 11. l?otler-sc-ha appellnr d 11 sentença, 
meramente qunnto 1\. nuüeria du direito, e na. 
rc!a1;iio do districlo compct~ntc se sot'tear:í. o 
juiz que a deve . t·esolvel', podentJo igualmente 
prover em todo:; os pontos incidentc,s, .. sobre que 
as pnrtes tetrhiio protest,•do na fórma dus leis . 

<< Art. 12. E' licit,> á qualquer das pnrles rec1t ~ 
sar, ou por 11ma vez t1 todos juntarw:ntcJ ou por 
diversas vezP.s cada um dtJ per si, tantos juiza~ 
de f:~clüs C!tll\lltO> forem os q~<e . honvere; m . de 
compót· o . jury da votat;ão, . indep.mdentementa do 
declarar motivo nl~,;nm; CÍitntantJ que .o . fat;ãiJ 
n n t~.: s ile cúmt:çot· o rclato:>río do juiz. · 

'cc Art. 13. · Allim da recusa ncirna permittidn 
po·lEráõ úcclnrat . saspeito~ a q1.•.aesquer onll·os 
juizes, . declnrando as cau~as .legitimas perantrl •1 
juiz de dírP.ito, quo nnquelle mesmo acto decidíríL 
defiuitivameute se siio ou não proce!lentes as l'!l.· 
zões,- salvos os protestos parn o jttizo superior, 
interpostos . ou pelas .pnrtes ou pelo mesmo juiz 
que fór julgnclo suspeito. · 

<c Art, 1'1. Alé!T. do recurso contra o juiz ·· do 
direit•) na f61·ma do artigo antecedentE>, a parte 
interesstida pod.::rá convencer de falsos, em tempo 
opportun.,, os motivos da suspeição; e em · tal 
caso haverá ua partu recusante ·o. valor . de todas . 
aR r.ustas despendidas n'uu1 e n'outro processo. 

cc Art. 15. Não é udmissivel recusar o juiz t.le 
direito, porém !'e os jurados, á requisição de 
qnalquer das partes, declararem pela maior parte 
que elle tem prt~tendido influir. sobre a hber· 
dllde das suas opiniõP-S se dissolver4 o jnry, fi
cando _o juiz de direito responsavel na fórma 
das l~is. 

<< Art. 16. Todo aquclle, por cuja culp'l se frustrar. 
a celebração, e conclusão do jury será _ condém
nado pelo mesmo ju1·y da maneira que - estivar 
nas despezas despendidas para aquelle neto n 
favor da;; pat·tes, e ·além· disto em 400/i para 11 
cnmarn respectiva, se se verificar dólo, salvo os 
motivos justificativos que podot·áC SE!r apresen
ttid"s . ·unicamente pnra rolevar -·n 2• pena n :\ 
occnsi:'io da cx.:cução. · . 

" At·t. 17. Nl) juizo da. nppellaçiio porém poderáõ 
ser racusndC>s até a .4.• parte dos juizes que com· 
puztlrem o tt·ibunal, sem declaração de moUvo 
algum, salvo todavia· o d ireito das suspeiçõea 
legaes, de que serão juizes os m embros prescmtt!s 
para a sua !J,dmissào ou rejeiçiio, e o jury do 
distl·icto para . a sua verificação q-qando a outra 
parte a~stm o exiju. . _ . i 

"Art. ll:l. Qualctuor Llos litigantos·poderú. chan: nr 
o smt advot'fiiU'Io pttr11 um jury maior, comtn11to 
quq lhll IlllllUtl aK t.illllpoz.LR d.tl trnn!lpot·te c r~; si· 
llilnlllll, ll 1101' 11\U~uo lliJIIIiOnllo 11o •mllmettert\ü ao 

de. outro qaall1uer termo, ou eaperaráõ por um 
novo giro dos deus jllizes. 

cc Art. HJ. Além dos julgamentos dns causás 
em quo houvct' partes na mtineirn jú determinad,, 
os juizes de clirt>itn podoráõ convoctir os jnizes 
de fncto suppl.;utcs, c com a metade deste:! e o:i 
juizes de paz competerttcls p fl dorflõ despronuncJat· . 
c tiulta1· pt'C!los, absolver ou conlil'mnt: tiS condem
nnçõcs já f~itas pelos · tne~ mos j•.1izes do paz, 
t ouns as vezes que niío houver pal'te accusa•lora. 

cc Al't. 20. Neste caso o juiz de paz, cujo;; actos 
r .. m.m desfeitos pot· esse. jury, pouerú rccon·e1· 
pata a relação do dist.ricto, onde se proverá na 
cr.nfonnidade •las leis c ;;;egundo a l'Csponsabi
lidade dos juizes da direito. 

I( Art. 21. o juiz de uireito é Mmpetente para 
deferir pot· si só, quer seja no neto do jury, 
quer seja fól'a do jury, sobre to<las as questões 
de . dh·eit•> corrigir a J•oqucriment,l de· [Jnrtes 
quaesqut:l' erros de processos commetUdos pelos 
juizes Llo prtz, mante1· a d.isciplinn e punir cor
r<lccionalmente os officiaes subalterno:!, salvos 
todnvil1 os competentes recur:>os parfl as relações 
dlls distríct•JS . . 

c1 Art; 22. Quando seja requisitado · expressa-. 
mente . por nlguma camara, 11111 cujo termo e:stajiio 
accurnulados muito:~ processo:3 de presos, deverá 
acudít• com prcfcrencia a esse termo, concluindo 
todavia o circulo; e . aqtto}lles rn·esos que estive
rem rcUdos por mai;; de um anno e sem parte, 
>'erão postos em liberdade pelo jlli'Y dos supplontes 
na maneira acima dita. 

cc Art. 23 .. Have1·:í. um officinl do jury nomeado 
pelo jniz de diraito para a:; suas ordens o dili· 
gencias da justiça, o o escrivão será aquelle do 
juiz de paz, cujo processo fór a senteneia1·, e na 
sua Í>llta . outro · qualquer do termo que o juiz 
de direito l'Pquisítar. . 

<c Art . 2!. Ao juiz de· .rlii'eito ó licito levantnr 
a .ses;;ão quando os jurados peln maior parte se 
declanlt'em em estado de coa·cçlill · .ex ter:-~ a, que 
se não po;;sa .vencet· naquello · momento por meio 
de requisição de força. armada aos juizes de 
paz. 

cc Art. 2J. Feit•• termo de declaração alli ou 
em outro qualquer luga1·, comtodas as circnm
stancias e mot;vos da coacçilo, será enviado ao 
juiz de . paz ou a qualquer outra autoridade com~ 
petente, para fazerem comprimir e castigar os 
coacto1·es. 

11 A1·t. 21). Fici'Lo revogadas todas as leis em 
contr.uio.- O deputado Paula A'llmqteeJ·que. ,, · 

E s.endoju\gado objecto de delíbemçlio se mandou 
imprimir. · · · · · 

O S~. MATA. mandou {L mesn uma felicitnçiio 
da cnmara municipal' da .villa do Sabará, pela 
abertura dos trabalhos da 2a legislatura.- Foi 
recebida com especial agrado. . · 

O Sa. CARXEIRO DA. Co!'mA mandou igualmenie 
dnas representnções da cnmara municipal. da villa 
d'Alhandra· na . província da Parahyoa, pedindo 
- na 1a- a mudança da dita villa para a povoa· 
çiio- praia do Petimbú. da mesma freguezia da 
'rt1coára:- na ·2a- que se lha conservo a ot•di
ual'ia . que desde a cre~~e!io da villa lhe .foi 11rbi· 
trada, e tem. sido pa~a pelo cofre da thesournria 
geral úa provincin, CUJü pagamento . agora se. lhe 
recusa fazor;-A' commisslio especial das camaras 
municip11es. · · 

ORDEM DO DIA 

Entrando em discussão o .profecto de ltli para 
a extincçito do tribuual .da junta do commercio 
não havendo tlebatfl se julgou finda a primeira 
discussão, e se approvou que passn~:~s~;~ para a 
seglmdu. 

O Sa. GE:av.A.sio:-Peço a pah~vra.' 
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O Sn. J,.INO CouTrNuo:- Pat·a que é ? 
O. Sn. Gr~nvAsro: -Para pedir a urgencia. 
Foi apoiada. 
O Sn. PAULA. E Souz.A.:-Pede-so a nrgencia para 

entrar. já em 2a discussão? 
O Sn. GERVASI.:> : - Sim. 
O Sl". L.lno Cou'tlnho:-Opponho·me ú. 

urgencia; o nc.gocio não é tiw símple~ como se 
pen~a: temo H que RC!lbnr com um trihu11al com 
attribttições quo exi~tem por lei : é .prtJt:isQ fi ue 
nós eslivessemos prapa1·ados, que V . .E~. o tive!lse 
dado pnra otdem do dia pnra que nós fim nossas 
cnsas fizesS•lmos nos~os estudos, nossns obser· 
vaçues; ao menos euconf!lsso que não posso. entrar 
bem nesta 2• díslluss:io: quanto {t primeira é 
obvia, é facil sobre a utilidade ou nüo utilidade 
do p1·oject.o e pilS:ia á 2•: mas agora entra1· na 
2a discu5são, artigo por artigo, não é negocio tão 
singelo ·o. tão simples como se pensa: opponho-me 
que já" passe . á 2• discussão, e peço a V. Ex:. 
o dê para orJem do dia. 

OSr:. GE.I.l.VA.sto:-Desisto da urgeneía, Sr. pre· 
sídente. 

Entrou em discusaão a resolnção n. 22, pela 
qual se autorisa o ~ovcrno pa1'!1 mandar tra
duzir o Digesto dos Estados-Unidos de Gordon, 
otrerecida pelo Sr. Hollanda Cavalcanti. 

O SR. Luxz CAVALCANTI .mn;ldou a seguinte 
emenda.: 

<< A' palavra traduzir accresccnte-.se-e ·imprimir 
para mandar pôr á venda.-Lui.:: Cavalcanti.. ,, 

o Sl", Rebouças:-Eit ·voto contra este 
decreto . até ·por ser emittido co1u o nome do 
resolução; ao. tnilno:; n:iu sei qc1e merecimento 
tem ello para se mandar t.1·aduzit• o imprimir, 
na mesma .razão me parece quo está .a maior 
parte dos Srs. deputados; nós . não sabemm1 ela 
utilidade, e vamos pen~ionnr a nação com a 
despcza . de uma traducçiio, cujo objecto est(r. 
reservado a certos jtu·isconsultos, e quo nnda tem 
do utilidado; mas no caso de ter .alguma não 
será ella do tal monta quil faça o· objacto de 
uma lei, que occupe a assembléa geral e que 
de mais a mais onero a nação com uma despeza 
que nuo sen\ pequena. Portanto suu de voto · qne 
não passe este decreto que está com ·nome de 
resolução. · 

o Sr. Y:Xollan.da Cavalcunu:.-0 Sr. de
putado oppõe,se a nue este decreto tenha o 
nome de resolução l Tenha. o nome qw.l tiver, o 
que eu quero é estab_eleceL' u_m neto legi~lativ~ 
que pnsM com a ma1or brov1d11de, por 1sso . e 
que lhe chamei resolução; nccresee que os legisc 
ladores do Brazil ficão conhecendo· melhor esses 
objectos; som.:.s com efi'eito mui novos na carreira 
rep1·esentntivn, mas já temos sufficiente numero 
da annos para conhecer aquillo que os Estados· 
Unidos ilzeriio independentes da Europa., e que 
tôm chegado 1\ sua perCelçiio, e se ·o honrado 
membro quer . fazer uma ídóa do quC) isto ó, 
podia dizer-mo que o queria ver, o eu com multo 
gosto o mostraria, não sou ou s6, hn mais hon
l'ados . membros nest11 ctlmat·a que des(ljari.!o que 
passasse esta ·rllllohtoii-u; se ó por rnzor .dcs~zns 
â. nação, ellns süo para utilidade publica. · 

Sr. presidente, se os hom·adolll mcmbr.1s lives
SAm o cuidado de pt·ocurar as constituições dos 
Estados-Unidos, desta nação livre, havilio de ver 
os princípios aqui npresentados ·na cámara que 
lhll chamão pouco philantropicos: haviiio. da ver 
q11ando se tratasse dos negocio!! militares a mnrcha 
dos collegios criminnes, e () que é .a disciplina 
miíitar em um estado livre; não haviüo. nqui. esta
hlecer philantropias . em .umn legislação que as 
não admitte; e que não 11.ttende s~não a desor
ganil!ar: qut\ndo se tratar do11 negoc1os de fazenda 

haviiio de conhecer qual é o systoma federativo 
dos Estado;;-Unidos, naçiiQ mui ciosa .das pre
rogativas doi:! seus o.;;tado_., conhecendo. o ver
dadeiro r~ystemrt de administração ue finanças; 
quanto {t rondas publicas aqui se fnlla muitas 
vezes coutt·.t a unidade da ndmi11istraçi'io de fazenda 
cn:no pL·cjudícial á;; províncias: é som duvida por 
faltft de conhecimcnlo das finnnQas dos E>tados
Unidoi!. Aguclla nadio sendo federativa o sys· 
toma de flnnnça é 'unitario, nem póde deixar 
d•l ser; nós vemos ali i idéas sobro organ.ísaçiio 
do thesouro; nós vemo~ ali i i.Jé:ls sobre aJactura 
rlfl nosso,; codig!ls nu judicial, no politico, no mih· 
ta1·, na marinha etc., nelle se verá o codigo 
militar do exercito da terra e d!l exen:ito de mar 
dos E5tadoR·Unidos, que nii:o têm senão apre~ 
sJJntnr-so ú. camara, é o melhot· projecto qu,e 
conheço a respeito de codigrJ militar e de mt<rinha, 
mai~ pn>prio ás nossa:~ i~stituiçõcs, mais accon~
modado 1\ nossa econom1't : e por consequenc1a 
a · traducçfio desta obra não é uma despeza inutil, 
antes é muito necessaria, devo dizer tambem 
que nào se imprime isto com um conto de réis; 
ha d•l andar por 8 .ou 10 contos de réis, não 
é a despeza só da pre11Sa e do papel, .6 prllci.so 
que isto se encarregue a ]101J?Ons mu1 habe1s, 
para mio sefazct·em traducçoes me~actas, é neces
sario que se. p:1gue com gi!uOrosJJaJe a que:m 
disto se enca1·regu,1: e nem nós queren1os que 
se traduza tudo quanL~ es~ivel' r.qui, deve t~r 
preferencia. v. g., a orgaDJsoJçao do tbesou~o, adm1~ 
nistração das rendas, •.~evem ~et' preferen_cJa aqu~l
los arLigos qur. nos sno _ma1s neces;;~rJ_?S: lfssJm 
praticanio os Esta,!os-Unulos, e o pra~1cao quando 
ilppareccm obras mte~ess_ant.es .á na.çao, .As quaes 
mandão compr11r e distribUir. pela ma1or parto 
dús empregados publicos quesã.o dedicad?s !lquel· 
les objectos, tal aconteceu com a estabsuca de 
qne se pas,.ou um neto do congresso, m~md!lnd_o 
comprar não sei se r., mil ex,.mplares c d1stnbu1r 
pelos empregados publicas, pelos represen.tant.es ; 
tHio qu.,ro tanto, quero pagar cc~m. m~u dwhe1ro, 
todos nós pagaremos, porque l~t? e para _uRo 
e· para ínstrucçiio do povo, e de utJhd.ade publlc_a; 
demos assim um passo para .ellll ; convém n1ulto 
qu•.l se :lespencla. o:;,;e dinheito, não ti por aqui 
que se fazem economi•JS, uiio é daql.!i que. ha 
do. vir prejuízo, .os conhecimentos 'l!;le nó!!_ tll'!l_!'· 
mo:~ sobre admiuistraçiio tão perfe1ta nao s~o 
compensados com a dellJ?eza d~ 10 contos de ·ré!s, 
nem ainda com outra mutto mator. 

o sr. R.obouQas :-Sr. presidente, aqui l!ão 
se trata de direito publico de qualqUI:;r naçao; 
pelo que respeita a.> projecto direi q~e nem 
todas as pessoas estão na razão de ava~ar esses 
conhecimentcs, mas aquellas. qu~ estao nes~e 
caso o poder4õ ler na propna bngua, demats 
poderãõ ler na língua frnnceza. 

Ulu. Voz:- Não ha. 
0 Sn. RenoUÇAS :-H a do haver logo, os francezes 

.híio de ter o cuidado 4e traduzir; e para que se h a 
d() occupar a assemblea geral em ~espende1· grandes 
dinl1siros, etc. o Sr. deQutado d1z qu~ com lO:OOOH 
talvez niio se faça estas despczas; _ct·ewque lO:OOOH 
ser1\ para pagar a quem a traduzu·, n1esmo pelos 
argumentos do Sr. deputado sou de voto que 

.. niio se trato deste negoc!o, que não deve passar. 
os ta resô"Tumttr,' q_uenr--EtQ.~~pr~cure a obra e_ a 
leiB · niío haverno tantas pessoas . que tenhao 
into'rcsso em a ler, que hnj1io de c?mP.rar tantos 
volumeri quo ubrangu a out·a por mtetro. 

o liii' •. cunha. lUC\tto" :-Sr. presidente,_ 
pouco nccrcsco•!tnrel .10 que dlsstJ o 11lustro depu· 
tado o Sr. Upllanun CuvnlcnnU. 

Eu uão . tive . nolic.la dest11 .. ol>ra antes !]ll!l o 
illustre deputado mo ti vos11o J'oiLo o ol>&OCJUio do 
emprestal·a; acheha do ta.ntll mereclmonlu o Llto 
uti\ aos interesoes . do povo brazllelro, quo manllol 
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immndbtrtn1P.i1to vir nrn cxr.mplnr clc.R · EaltldOS· 
Uuid •. o:; dil Allléi'Í<.:;c. 

SI'. Jll'tl ~id..rlt~, cliMH•·Sil qcHi (: nrnn . tl"IJf it·Zil 
mui r:;ran<./:1 'l'll! sa faz ;í J'uz!"fti •I:L (llllilrcrr, (lf!l'· 
g;u;lO cu, ni•o · t~nl n ~'!"' : run •io . J;rn7.~l 011 (! 
nuligo g;,veruo elo Brnr.1l o _:r.ntn~J;nl (•:lt•J mUI 
gmnd•J!l dcspnzus nn \In prnsSH\1 !In o a lm,.; tJl>l'll~, 
tnlvt:7. dn rll!:n fts menciHH:nl.o, como JHrr t:X•:~l'q)\o:>, 
as obl'llll . do parlroJ Vl:llros .. , tJ crei11 qne foo:·;io 
i1urwc~Rns i'L cn..-"'ta rln u:~çfi~,? ~ l , dia d,! ],nj,_· ú 
cnsln · drt nnr;r'1,o ,,; lc· nr f· :it•J u i;rr !'''"i!R;,r, •la Plo,•a 
l•'lumincn,çc n lnuíLH:i 11Uit'1l~ ,J,ras fr.t•;j,, ltlllll· 
dndas Ílnp•·indt· {• cu_sfn. do gov,:rno; é fu:c·. ·~'I"S íH'io., 
Sr. pl'C~iolenlc , ulls:11 mns .;<!111 nouÍf,Jl ultHI•;itn 
pnrn o D.igcsl•J de G .. rdutl J'lrll'll Scl ~conf, ~ l:o•l' . ~o . ~o • u 
mer~cim,uto: ·ll'nln <l c,: nma· 01'fll\111~ , ,~,"' nnlilat', 
trata da ntltuiui;;trn•;.i1n n:llit.ar, <!tos dll<l"H pnm. 

•uma orJer1 •111ça tntliL ·II', 'JllC Jll'fJUVc!t'll :1 Dco:< <JIIIl 
nÓS udo ,\ pl:lSS l: !Hi!S r10 ÍllJill!l'Ífl, l.r:d.Jl .do • 11111:'< (!I' • 
dcnauc;r• para n tw•rínl!ll, tJ., t:ooligo rHilit;n· • . c01n 

· as leis. 1hl faunda; liuulrn<; l!t•_. , ::)1·. pri!:il'lt, l<t", 
traz ·uma r.olit ·cçii.o . C<imP1•·ta riP (mia a lo•p;í.-la<;:io 
de.:; . E~tnd~_~:::-Unidt'•S, e nfiv ~e rlL c:o:1Yí:niP1•tt! q'nn 
nós · lo-itltfLucos tooti..:in de t.u!.la N ls;• lq::(is!;L•;.:o(o, 
noticia da · l••;::i-lilçilo de 11m g.,v,.rno '1"' ' t•:m 
n.uila nnaloglll emn o IIOS!ir, ? Por \' I· Utn· a o 
Sr. dCpltt:uJ., . H r•lliurd :•. 0:;\':olcrl!iti · qU<' I' I)U•· s•j!l 
intJ.•rcs;n toc:llt dl) n!lln w•z t . Quo·l' qne -~!l v:'l 
i:npriuoindo p;r;,~ ·;iua11H<'.Ul.- tuc!o, <o itllé 'flH!l' •J q ufJ 
srj ;; iuopru>~a (L eu~la d•• faz«ll<ll\ pu~lrca, •: do ·ft"'"' 
pôr-se t'l vcuda ne:;sn typügra p!Jm . ott nr;ciS•J 
r.rmazcnt. · · 

;5r. prcsidcnt;1, nó; c~tn'!'," to,los os _<1i!.1\ a 
I'OilbSCl'IJVCl' ()111'0. olJriiS (cU J OI'llf\t1S CJLl f: naú tt:lll 
t~Hll•• · IIJt!reciulo::rto ct~wO isto. E . 11 ,-,, dnm•.õS J ~: :r 
bem rnnpr.,gu•f., o n•.ss•> rliuhdro? ::;" o:sln obt',l 
estivesse n.• lh"ull fntnC•JZII, diria .IJUtl. u~.') Li· 
tl!HuHos uecc~s"tadc de trnuuzínuo.; ; . poriÍIII a 
lingnn ingl<:za rn\o csli'L muito ~~~~crnli:;n d' l 11 (• 
l3razil, n .; 111 l•J<I::ts ns pcsso:ts a sabem: o Sllh•)m 
quasi touus os homen~ rle ínstt·ucç:lo · o frnnct,;:, 
que é Utila lin~1111 qua;;i ~'H';Ü '' m t"drr o Í111.IJCrio 
r11ns o inglez 1>iw é ::bsim, p•>l' ennse-;u"m:ía rm· 
tendo qu., a t·csolu~:rw tlcv•.: pa-sa r : •p:o ,., runít•1 
conver:i<:11le . iõt:pt•i•uir· SI! P·•l' cont:\ ol ;l f,,z.,u.ln 
vublica c c! Ppois P·•f' COi!ln da tu.,;;nw f"v."u'l:i 
})llblh:a põr·'!_•1 :'1 v•:nd_n, pOI'· JII~ t ·<llls ~~~ h'"".''tlS 
dr; letras, 1rao lla \:·~na llilllhiiLII.IlllL.ta l' lllstt' tuof,, 
J~o:n!IUm h.outo1HL finan~odL'O quo u iio quir..J~S f: (üt' 
pet·nnle si Lll!LIL coll• •cçüo. ~:io lJ ,-ll '• c<o;cll) <Í a 
co;llec•:•iO rloJ l"is . publi~: :nln~ . pm· G•or:l.on no seu 
J)ige;t•l . da lE,gisl:!r;:·to dos Est;lClos-Umd·•». 

O :':in. Lt.: t7. U.w~LC ;\:-õ 'l't : -0 Sr .. d i! puta clo> h;m!Jm 
qu•J devemus_ e,;pcnn: qu!l u:s fmiiC\•ZúS t<~'l·lt~z~o, 
po>r qnc r ... zao quer esrr .:: rar pela tra -.l Ltc <; ao _lrnn · 
t:eztl, qui:r Ler o gtJSL.u d e v~r a - traduc.;iLO .na. 
li ngw< [I'IJ.Oceza u u:io) tlllill' ttlr a . gloria ull ler 
t.a lingut1. u:tcion al uo 13rnzil 

o St-. J?aut.a o Son•·-'L :-A<:ho ele ~ummn 
utili ,lnd<J que p-1sse . t.J:;tn rcsnluçiio ; _a uuica 
r:tz:1o qne se. oppôz .ó . n dn .do::;pczE, n:_w pr.>sso 
achat· qnc S~Ja tanta"com_o se Sll('[loe, atnda que 
f,);;s.•, estn de~pcz \ .nan pode ser C •W1pCu~adn !•ela 
v.::ndn ?. N:h) ha nnçito nlguma qno n~;o tenh:l. 
CS5tl.S UCSpCZflS, porque todas agot'fl lelll·SO qttfJ · 
rido dr.t' ao e.oludo ; . c ltn f:(rando falta desses 
linos, mesmo c1n !'ra':lc_e_~~-p_ois de snmn~a 
utilidnd il c uc snmmn lmpon.-mc•n"lJU:: os hnJa 
!lO corpo lcJg! ;;lalivo o 'lU f- ns Pr:wi.,cins, j nizcs 
de p:<r. c t.-oclos em gc·rnl os po:;.-;ao J0r, c me.s 1_uo 
que o" hccuvesse em francPZ, nem2t·1c!os o sn\Jm•), 
o · est~r.do nn lingua pntl'ia a to.l_os . inter,•ss;L 
Snppnnclo nws:no q niJ a de,:;peza rwo !' pe<:'j.tteml, 
TlllO t P. tn O J31'tl7.il gn~to tllHW dmllell'ü CO :I\ O 
Anal!fSia, g.,zet~<s, etc;? Gaste-se com ?Utras obras 
boa,;, uo 1neuos qna1Hh1 ' os conh•!Ctmentos 11t1 
Dt;nzil s.io inni;; . theorícos. qno pratico:; ; agol'l\ 
pabsemos a te1· conh~c1meutos pmticos . de;;su. 
naçito quo nos é a inais aualogtl na administl·açãu. 

Nãn conhnço n~i.n obr~, mas tenho noticia dali~; 
r• · "' 'l{llldn ~~~ ínfoii'Hinc;nr.;s .q1111 t0 nl~ • 1 é d~ n~usla 
Hl.ilida tl•l : c portnnt.11 Couto n llnii:U ubJoc;r;ao ó 
:1 tl11 tl •!Rpex:• ll jltl,qo quo a dospllza nito, hn dll 
so1· .tan1anh11 quo se niio compense, voto pela 
rc~wlur;r1o. 

Q s~. 'Lino Coutinho : - Voto .pol<l raso· 
l11t;:ii" qull se nrn~st.eJI.a •. Ora, St•, prcsiúcntr,, á 
p (JS ~ÍVI!l (fi!() li d igüHtO l'OIOfL110 lnnlrn lUOl!L VUfl!L 
na E~tr•qHt, f' que · p111' IJI!r, ~~ t1:11h~ rcgulnd1~; 
r.: I) dig-o :;;to rl•r 11111 pai~ elus ,.tco •h ltbdl'dadc !}tiO 
s n IJII •:Íra i:uprimír uo Dl'(lzil? E11 cru!o (jiiC CJ o 
d i ~~:~to 'l'lor duvo clll'l'<!l' por to<ln a . A<~ : anc;r, Jl"rquo 
toda a Amnf'ic:n é lin·r., .<:tub,ra corr·a o drgH~to r!? · 
m c: n n nr~ EUI'flt•a qu•J t\ e;:cmva,ma,; nu Atu o l'ICll ~ao 
cJ ,, y,; curret· clle, não. Diss., S•: qtll: n''" é p~emso 
porqn<~ '1"(!111 quizm· i~rklntit·-.sc.>, lcn-o na lwgua 
P.lll I{<Je f.-11 eS~l' i pt<J: Já Ro! tl1R~C . qnc nem t<JdOS 
co~ bra;:illlir•H ,.,alwm oi língua mgt•:zn; ~ .este 
dig•·~t .. é utttito rwc•'S:illl'Ío á mocidqtlr: bra,ul~n·.l ; 
nós 'vr .. uols I.) IH: toJd ·•S o,; nnuufl Ira nffiuP.ncJn de 
P~l!tda< c t•·S •.: ltl <rit•uíto, . no tnCIII)S acalJn-sn de 
HLLllri cular 1111 .cn r·so jtui•lico dn cidad~ ·d_c Olín<!_a 
eent•• <l tant<J" n1o<;<'•o; na cscoh1 . Ele dll'tlitO :. llolC'I 
{: UCJll opta r.xi--ta . :o a liugu .. lll!lltJI'õl!l o dif;CStO 
do.; gsrados-UuidoJS, cle.i,;o: · paiz tfvrc, o queremos 
nind.t g.<-la1' tempo em r ... lhear essn . l!ig<:stv ran· 
,·.,,; •• d •Js .-.. manos? N1io, ::;r. prestuentc, ::té 
:,w:; '"' ' para iu:slruc<:;iiv tla mociJaJa nas ·escolas 
di~ dÍl'Pit '• 

Al'gu :no.·ntn·!Ú\ c:111n a tle r.pA:~a ; niio fallenic.s em 
,J , ~p• · r. :., ~o; u!J .. r,-1!, u:h1 vent t.>S ns d~spczas f}llo! o 
,, ,ver: ... tn111 fi.! r to com in1prr;ssr1s ele outrns obrn:;? 
Ón w uti!:.la oi•l t"m vinJu ·? Ncmhumn. N :i.u vimos. o 
/i.:-iut.-nd··nt. i dt~ p;,Jicia clnr 000 pezos pal'<L n rcdac· 
1;fir1 cla Ga::ela l:to n,·a::il, que. :-:ii1, drz rn.il cruza· 
d11 s ·? X :io .. Úull d <' 7. nril <:l'ur.:ul()i! pm•n a Ga::cta c!o 
JJ,·a:::il, qne ntilidnrlc fez ao 13mzil '? Dc.:mloralis:u·, 
iu:mllul'·n"s, upprindr a úussa .. lillcrdade pnra 
qll•H'•:l' ·:~CI'<L\'ÍSill' u .Bra;:il : c agora que se t!·ttta 
tle u:arHlar tra.tuzi1· o uif:!~St•l !111s E5tndos· Uu1dos 
dc:;s c p•1i1. cl:l!hiC•'> Jc \iher•ln•lc; porque; a meu 
Yd' , cs.;a liu~plag.:m ofll_'l nind ~ h-lj<l . s•: usa de 
qu•J a Iugl.. t,!rr·• (· o pa::: clas,Ico d:• llberobclc, 
é llht •)ngitnu, polrqlw o pttiz classi~O da ltbcr.\adn 
r·:-:i.<t•: 11n Amm·icll, uos Estt~•los · Uilt.los; por c~n~ 
Rco.tlú·ncia u s •m <li~esto •lcv~ ·C01'Nr p.elas_ maos 
tlC lodo:; OS c ' •lpregaJos publicos flUO $C QUIZCl'CliU 
instl'llir ~~~~ \JO;IS lds. 

Approvv n l'tS(•lttção. 

o Sr. Ct<nncn.tc Pereira:- Todo o 
muni lO ;;nb.} qttc o mnior . inimigo Qlte teve a 
G,::;dn elo lh•tt:il f1ti Clt, muito Cl•tbora el;e 
ti \'é.ssc cssn lom1l>rnnçn, nem clle · tf>VC cs:;o dl· 
,,)t .: il'ol, n cin I!Ll o . potli:\ do. r; õ publico que ello 
mo insultou ; e eu tive muita coragem pnr:~. não 
mo ;L balal·pot·taln~dactot· ; é preciso quo o .Sr. 
d e(lnt:r d.1 niio f~tr;n caso do calumnius, que penso 
n~o est:'L nutol'istt•lo pam dizct· isto . 

o ~r. L .ino Co1.1.tínho:- Eu cr(;iO quo 
tJStou nutorisado, q un•Hio vejo um papel impresso 
dizendo. que o iutendente ,A'~ral da policia F. de 
fnl ciclt 00() pesos para a redpcçiio da . Ga;;eta . . O 
illustrc depntndo creio que niio póde. duvi.dar 
di;to; o que . !mccc:!eu ·? O que succedeu com o 
illtt,;trc deputado ox~ministro . e ex-intendente da 
policia patrocinando n facci~o_rosos, calumniad~~-~71_ 
•> ··.l!•a-ick\~ qunndo brtgno ))OI' alguma cous!\, 
qnanJo esses pervllrsos, es8e;; traiclores brigii?, 
succedo o mrsruo quo succt:deu .; por consoquenc1n 
uiio pt'OI'll nnda o que cli;o; coutrn o Sr. ex·iuten· 
dente da policin, pot·qull Q malvado c perve~so 
f~lll:1 sempre contra o seu patrono quando bnga 
c.:-u1 c~lle por qunlquet· cou~a. 

O S1(. Cumr;x·rE P.e:nEÍM :-Posso }ustificar-mo; 
a indisposi<;t1o contm João :1\Ial'i:l pl'incipiou nos 
primeh·o:; dias de inteqdente geral da policia. 
· o S:t". Cal:m..on :-A Ga~eta . nada tem com 
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a resolnçiio; Levanto-me para. a sust~ntnr em to1la 
a sun extensão ; pelo menos uma Parte desse Di· 
gest•>. de G,.rdnn impr8.sso . Am 1827 toda a pal'ta 
relat1va a alfandega:~ Já está traduzida, e outra 
parte esse1ocialissima que se deve traduzir (J 
aquella que diz respeito á administraçi'.io de f11· 
zend11 em ,:teral, organisação do tbesou·ro etc., tudo 
isto se acha neste digllsto com muita clareza pal'a 
:o;e poderem tirar todas aquellas partes do dige~to 
qu.e !orem precisas p~ra !! estu!lo, das . quàcs al
gum?R po~em ter appllcnçao ao Brazil com alguma 
mod1ficaçno ; ma:'! sobre essna P'IJ:tes posso asse· 
gurar á camara que é de summll utilidade man· 
dar-se tráduzir .e imprimir-se. A parte relativa a 
alfaudegas se não ostá já impres!ln, ó porque esta 
dl!speza estaria alóm das de~pezas q11e se poderia 
dar. 

O Sn. II!ÉLLO MAT'l'OS:- .Sobre a utilidade da 
. impressão crsio que niio h a duvida, se a difficul
dade {J de niio se tra·luzir todo o digesto, agora com 
esta parte já traduzida pôde-se augmentar a resolu· 
çíio que o governo fará. as despezas para imprimir 
todo. · . 

o Slt. CALliON :. - A imp~essão por conta do 
g<Jverno; se o governo mandasse imprimir obra 
por sua utílídatle e commodo, teria grande cl'· 
tracçiio se contnsso com a venda della, sem duvirJa . 
sllria a bem do Brazil ; mas a typog~aphia nacional 
niio tem grnndes r.ecursos, gasta-se muito dinheiro 
para !:121:1' a primeira impressão, apenas snhem as 
primeira!! folhas, a prime1ra parte, i á nas typo"ra· 
pbias particulareR s;:Lo impressas 1:om a reducçiio 
de 30 por cento; pol' j~so não se pôde contar com o 
pro)du.cto da venda. 

O Sr,. OLIVEII!A Ar.v,\nEs: ~Trata-se clli obra de 
Gordon, a pnrtM relativa tanto a militar corno a · 
mariuba tenho a honra de dizer que ·tenho tradu· 
zido. · 

o St". :nol.landa. Ca.vnlcan't1:-Muitn me 
lisongeio que seja augmeutado com o trabalho do 
Sr. ministro . da fazenda. Um Sr. depntado . que !ol 
ministro da · guerra; tem jó. a part~ rel~tíva á ma· 
rínha e guerra, o governo não tem mais que mnn· 
dar imprimir, isto é uma grandª econom1a para a 
nação ; queria que esta resolução fosse feita . daqui, 
que aquellas co usas que primeiro se apromptassem 
8e fosse mandando imprimir, independente de se 
traduzir o resto, v. g. aquillo que é da marinha 
está p1·ompto, logo impresso, etc. · · . · . 

Sr. presidente, eu não po~so dizer aquillo que 
é melhor. nesse digcsto, digo só que nada ha que 
nlto seja utíl, e deva ser conhecido no Brazil; digo 
mais, se os bra:.ei\eir,)s vissem as instituições .dos 
Estados· Unidos, teriiio. dado mllior merecimento ás 
nossas, veriamo!3. quanto a uossa constitniç•io é 
sabia e livre, quanto é capa:~: de formar a felicidade 
do Brazil : . não ba co usa . alguma no . digesto dos 
Est~dos-Unidos qua uiio sej~ ba>l, e quP.ro quesósa 
encarregue ao governo dest!lo impressão, que não 
se espere que tudo acabe, mas á pro,Porçno que 
alguma parte se fór acabando, se vão Imprimindo 
aquellas que já estão promptas; . 

Agora · direi sobre as despezas ; eu não · di~:"O 
q!le se vá só impriminpo n~ t:ypographia nacional, 
d1go qtte se mande . 1mpr1m1r naquella que fór 
mais · commod11 por emprezn, ponha·se annuncios 
a quem for :nais barata c melhor com modo fizer: 
peP!{llS ser*" upnte a typ,o,graphia nacional c"mu 
esta montada com !!rande o numerosa auüi'inl1-
tração, empregados ·etc., ha de ser . muito cara; 
a · talvez .:onvenha extinguir eSS!\ . typographia, 
nbolil·a ou reforma\·!!. ; no digesto dos Estados
Unidos vem um projecto que nós podemos adaptar 
sobre a iypographia çbamada política dos . l"e
presentantes, e que 1!6 adaptar no Brazil póde 
extinguir.se · aquell~ typograpbia ; suppónhamos 
mesmo que se . perde essa propriedade da typo
gmphia nacional, eu P.!io quero essa propriedade 

'l'OMO 1 

para. o ~overno, as ln:>:lls são pr·onriedarles da 
nação iutrJim, S•l 11 n111;ão intci!'a cõr,hecer tlldo 

. c so~tllct· tr1ilo que ntl!la contém, não se p!!l'de 
na;la ,IH?tn isto ; por con;;equencia n:to sou dos 
pnucrp10s do Sr. depu lado . . 

o Sr. Vao;~conc<"Hos:-A questão já está 
muitn debatida, pare.:e · me que a indu niio se tocou 
em um ponto que fJ qu11 r;a mnn,Je imprimir a 
parta qu~ j{l est;L traduúrla · pot· ordem da cll
marn; ni'io ha neces~idado pois desta. rcsolu•1ão. 
O .Sr. deputado olfer~:ceu uma parte ( A o 'Sr. 
Ohv<#1:a Alvares) respeito .ao quo . di;r, ao exercito 
e ma1·mha. Um dos ramo!! . da . nossa admínis· 
tr;lçii.o quo. muito nos convlim reformar, para o 
gue nos hão de prestar muit'J r.uxilío estes. tra· 
l:ialho", c assim HscusamoR a rr.solnc;iio que t(Jm· 
se consumido na ·sua discussão não pequena. 
parto da . ses.são ; em minha opinião é que a 
parte o1Ierccida p~lo Sr. deputado se mande 
irnprimir, quo tambcnn so mando imprimir -

.esta parte . ua le:;islaçilrj d·l3 alfande~as . • 
qu,.; se acha na commisf<:io de f11zonda e depois · 
o re~to, nisto se satisfar. ao que quer o Sr. 
deputado nutor da re~oluo<iio, que qner .. que se 
vá distribuindo .a pnrt~ do dig<:sto !1 proporção 
que . se fôr imprimindo; . portun!ó ilesneeesJaria 
é a resolução. 

o sx-. Albu().uct'q_uo: -Sr. presidente, 
voto contra a resolnçíio, ll · a razfío em que. me 
fundo,. é que •> govP.rnc, nih1 drJVQ ser eroore· 
hondedor, · dP.ixe isto no:~ · e!llpr'!hendedores 'que 
lhe hiio de dat· extmcc;iio, pO!"t.tue ell, . .; vendo que 
tem . extracçito . poero . á . venda . . Urn s.·. dt!pULndo 
ufiercce uurn parte ji1 trwlr,ziúa, outro outra 
partr·, · se . clles ·quízet·e•n. talvtr. :i.em. resoluo;iio . 
mandem impdmir : esperemos qn•: os Srs' depu· 
twlos mand<:lll imprirnir, o ::;-wern•> nãv deve . ser 
de manl}~t·a n~nhuma emprehend.eJ•u·, deixe isto 
aos pnrhculares. · 

O St·. G<>irvü.sio :-St•. m·esitlP.nte, sobre o 
que . disse o Sr. Vasconcellos sobre a parte do 
digesto dos Estados Uni1)os, n•io . está na com
missão, está. nn minba miio em confiança o.la 
commissfío, mas creio que niio haverá duvidl!o 
nlguma de sa entregar pa commbsüo para se 
mandar imprimir. 

O St". Vas()oncollos: .-St·. presidente, re· 
conheço que é muito exacta c:sta proposição de 
que o governo não deve ser emprehendedor, por 
que todas as vezr?s ·que o governo empreh~nde 
em vez de promovera 1·iquezn nacional, a diminue; 
mas, Sr. presídcnt~, esta é n I·P.gr·4, temel'ccpções, 
e . tal é o caso clo·qJlll se trnta : se ncas;o, Sr. pre· 
sident.J, nós pudr:ssernol' snppéo1· que a obra fosse 
impressa· pelos pnrticrllares, ~e ·pudes;;e ter alguma 
·extr>lcç.ito, entii.o ueviatnos ,1,~1Xar isto nos inte
resses particnl:ire~, não viria mal, antes utilidade 
pela tra.tucçiio de uma obra · tão importante, 
mas nós já vimo;; a um St·. deputado, que é mi· 
nisLro, dizer que n obra ha. ·de. ter pouca extracção, 
c estou pela rn()sma opinião ; e J>Or consequencia 
tendo ella pouca extracção, que deve fu~er o go
verno·? E' mandar . imprimir e to111nr sobre si 
este :tegocio ; é muito bom que se distl"ibua peh1s 
camaras e con~elbo:; geraes. afim de que a camara 
fosse n•lrnittindo ·deste dii);esto o que fosse inte~ 
ressante uo publico. Port11 nto não . podia .. vogar 

. neste . caso .a regra· geral, voto pela· empreitada por 
· - t~nniara, sem .ser nccessario uma 

resolnç:io, (\ .camnra · po c n' · : Y imprimir como 
tem feito muitas vezes, 
. O Sl". :EI:olla.nda Oavo:lcunt.J.:-Sr. pre

sidente, o honrado membro que me precedeu, 
estou pcrsuadi<.lo que ni.'io !ie oppõe á resolução, o 
que quer é o que nós todos queremos; mas que 
seja impresso pela resol-qç~o, é a que se oppõe, 
por estar da nossa parte mandarmos. imprimir, 
como se tem feito com outras cousas ; mas niio 

47 
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ha paridade alguma de um11 idéo. ít nutra, () que o 
Sr. d.:pntndo diz ó. daqunllc,; t.rabnllws qno a cn. 
mara manda imprimit• <l que está na :sua alcada, 
o mnnda. os im primiL· pela dospczn do !leu expe
diente ; o quanto a de os ncompanbar por toaos os 
cadinhos, já por aqucllc qne está ao nosso alca:oco, 
já por . aquclle.> do senado onde pôde· sct· que não . 
passe; oppõe-se o illu:!Lrc deputado qnc .sP.ja 
por e.ste meio•: mas nt'io admit.to a idéa de nao 
pasoar no srmado, c . se não . pnssar no so;mado 
havemos mandn1 .. imprimir aquillo quu jú esLá 
traduzido ; mas tendo nós jú e:;te trt~balho vP.n· 
cido, quando se apt·ese11tar a t•esolução no governo, 
se irá trabalhanuo . por diante; por ventura no1o 
é· isto ganhar ~ · alargar os . conhecinu:intos sobre 
a mnrcha . dos negocies ? ·Nós estamos vou do todos 
os . dias despezns que pczi'io sobre a nação, a im· 
preRSãO deste uigcsto . não irnportn Clll . muitos 
co atos do réis; •l n tl'nllnc1;iio on·erecida pelo:; 
Srs . . depntr.dos é já uma gran,Jc vantagem para 
a nação. Demais, o ~;overno 1oüo man•la fazer outrtlS 
muitas obt•as? Estí• na Eul'opn uma Flor·a Flu· 
mi?te?tse a estam[Hll'·se, o . que não tr:m custado á 
rJação! . 

S('bre despeza csquccin·mo . clizc:r . que · c•s dois 
cadernos apresentados . pelo minist1·o da fazenda 
cuslar:'io nãfl ;;e i <JUnnto,; · contos. de réis, 5Óor:ente 
o papel c p1·cnsn, quanto mais a tradueção I 

Te1·minada a ,J~cnt:são, foi adaptada a r~sa
lução s<1rn prejud1Ca1· a emenda qutJ se approvou, 
indo tnclo á conllnissii•> de . redacção. 

Participando-se a cheg.1da elo ministN . ga !a· 
zenda que fõra convi!tlld<' pa1·a assistir á 2" 
discu.;;sào ua pl'oposta do governo convertida era 
projecto de lei Pfll'll serextincta .n mesa do .des
pacho . marítimo, com as cmenllas da com missão 
de razenrla .tia . legislatum · pa•sad!L : o dito mi· 
nistro ·. foi introduzido no salão .na !órma pre
scripta· ·pelo regimento interno. 

Aberta R discussão, leu o Sr. secret:lrÍo 1\Iar:.. . 
cellítto de Brito o art. I. o cc Fica extincta a mes:1 
do despacho uJaritirno, etc. » 

o Sr. ::\Xp;.:-ti>n. Y•"rancl.;;c<> :-A commissão 
teve em vist.( combinar o bem doí! particulares com 
o interesso d11, fazenda publica: a commissiio vio 
que. exi;;tia um cousnlado, uma rep~rtiçào que 
tinha a seu cargo o rccebimenLo dos ·direitos de 
sabida, era o lugar mais proprio para se cobrarem 
os direitos. 

A commis~ão teve outro ponto de \-ista, a eco· 
nomia da fazenda publica, porquanto na. propQSta 
se creaviio outro,; empregados, o eis uma dupli
cação de dcspe:t:1, pelo contl·ario agora passarão . 
esses empt·e~·tdt):i ·para a administração a que 
perteucem. Forão pois as bases que dit·igirrio a 
commíssilo na ·mudançn, em ·lugar d.1 · alftnJega o 
consulado ; e pura quo os o1I1ciaes tenhão o 
mesmo resultado com menor dispendio do · que 
aquelle que se exigia pela proposta. 

o Sr. Ca1n1on :...;.Nüo me opponho á emendll 
da com missão, le\'anto·me pnt·a. lllO$tro.r que não 
se afasta tanto da proposta como o nobre depu· 
ta.do indicou. (Leu.) 

Eu entendo que a administmção das ·diversas 
rendas do consulado é a ·mesma que. a da a.l
fandegrt desta cõrte, e nesta expressão generica 
podia o governo comprehcnôer · uuJti ou outra , 
por isso não ha a graude diff.;rençn que parece 
á .~· havr:;~ • ...a._p.~:.Q~lQSta e à 
em~nda .da commissuo, P.mbot·a seja no coosulnilo 
ou na alfnndega, é indifferentc, comtl!ol\tO que a 
mesa do despacho marítimo seja ext\ncta; hoje 
não é tempo de dar as t·azões, cu as expandi •> 
anno passado quando se :opresr:ntou . esta mons~ 
truosa emenda da comu1íssüo. passada. 

Disse-se, como ainda h1\ despacho de sabida 
deve haver . arreeadnçiio, e lJUO se teve em vista 
e. economia, isto é, qtle estes mesmos empregados 
fossem alli servir, quando. pela proposta do go· 

vorno outros tantos empt·egados se crell.viio : per
doe o nobre doptttado ; os mesmos empregados que 
pudnssP.m remover-He para a a!fandega, a saber, 
o escrivão c o thc.;;oureir.o, porque qunnto aos 
outros era forçoso continunr a pagar·Sil·lhcs esses 
pequenos ordenados, pois que o consulado não 
carece .de fiscaes nem de contínuos ; mas que fez 
n . propost11? Queria aprovoitar esses dous indi· 
viduos c colloc:~l-os na alfandega, e acautelar esse 
onus, 'sómente augmentando~se-lhes os ordenados, 
porque snbemos que com GOO# "não se póde ser 
cs1:rivão . no Rio •I e . Janeiro. 

Não me opponho á. emenda, . toJilvia se a ca
mara P.xaminnr este negoci•> mnis fundamente, hrt 
mniH razão para se 1:stabelecer dentro da. alfan· 
dega, quanto mais gue em muitas províncias não 
ha ndrninistraç:io ele diversas rendl!s como na 
cõrte; por ora hn na Bahia . c Pernambuco, não 
me oppondo pois . á emenda da commissiio peço 
JiC"ença para propor urn . artigo additivo a este 
mesmo .artigo da proposta . (Leu.) · 

Quanto ao artigo emolumentos, tenho aqui as 
tabella:~ de diiT.mmtes emolumentos, são excessi
v•-,i!, primeiramente nas provincial do norte, Bahia,. 
Pemambuco, etc .. nesta: província gasta·~e no 
d11:'1pacho marítimo. cento e quarenta mil réis, e na 
Bahia outro tanto ; mas não é só ésse peso enorme 
de emolumentos que . amofina o comml'rcio, é do 
mais a maneira . por que Sll pagão esses emolu
mentos, as diiTerentes casas a que é necessario 
ir para se pagarem, e nfinal para. haver um recibo 
de cr.da um:l dessas casas, . sem . o que não póde 
tirar passaporte~ E$tes emolumentos graveª como 
são, quizera. que fossem isentos dellet~ todos os 
navio,; nucionaes . empregado:i no commercio do 
costeio, e é debaixo deste ponto de ·Vista que· o!· 
fereço o artigo additi vo. · . 

o Sr. l\J:a.rt1D1 Francisco :-Pedi a pa
lavra para ·fazer alg11mas observações ás que fez c 
illu:!tre deputado o Sr. ministro dos negocias es
tratigeirr.os, que é conforme, e . não leva a . mal 
que passe o pagamento desses direitos da alfan
dega para o consulado, por isso . mesmo que a 
mesa em que se pagão direitos . de sabida deve 
ser preferida á mesa dos. da entrada, comtudo a 
com missão não ignorou que havia algumas nlfan
degoas aonde não havia mesa de saliida. 

Quanto a di;~;er-se que as vistas · da proposta 
era empregar estes homens, respondo com o art. 4o 
da ·proposta. (Leu.) Ora, o fiscal da mesa do des
pacho marítimo, quo sup;J~Jnho um : magí.strado 
e conselhcil'o qtle tem outros empregos, só porque 
foi fiscal deva continuar a percebe1· tal ordenado, 
niio entendo : a conservlição de ordenado para 
mim é salario do trabalho, ou então recompensa 
dtl . grande tn1balh'>; mas quando o individuo 
tenha outros exercícios pelos quaes vençrt outros 
ordenados, um empregado poderá accumular mais 
ordenados, quando tal equidade é bo11 para 11,quelles 
que n1i0. tenhii? senão aquelle meio de suhsis· 
tencia? 

o Sr. Vasconcellos :-Resta a. dizer de· 
pois da · explicação quo acaba de fazer o illustre 
deputado, todavia a emenda nã.o d.i?: o que en· 
tende o illustre deputallo o Sr. Calmon, a emenda 
diz : na~ províncias serão esttls direitos pela au~ 
toridade quo arrecada . estes direitos de sabida, 
e· não falla em . mesa de-eensulado ;. por canse,_;_ 
qucncia suas retlexões não têm forçá; combateu-se 
o quo niio existia · na emenda. Emquanto ao mais, 
parece-me que a · proposl·a tinha em . vista. crear 
novos empregados, ficando os actuMs da mesa 
do despa~~o mari.timo vencendo os ordenados que 
percebem, e isto é o que a commissão. julgou 
que não devia ser, . mas que se deviii:o empregar 
esses. mesmos oflicia.es . do despacho · maritimo ; 
p,is o que 11, commissão teve em vista. 

Accresce mais, que a: emenda da commissão é 
mais generica, comprehonde todos os· impostos, 
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contribuições, qualquer que aeja sua denominação. ' 
Nilo trnta~ei do artiª-~ udditivo olTo:lL'Ocido por não 
ser propna . a occaswo. 

Concluído pois, . quo a emenda da commissi'ío 
de_ve ser preferível, niio · só porque ó mais econl)· 
illlca, com•.> por'}Uo a sua redacçiio I; mni11 genel'ica, 
mni:; clara e. mais c•>mpreh~Mivr.l. Pelo qno l'~S· 
peita n. outros empregadoH de que fallou o íllustre 
deputado, podem ftcar nddidos a urna dessasrcpa•·· 
tições de fazenda, para ·serem empregados quando 
houver ulgum lugar vago. · 

O Sti. L1no Cc•utinbo : - Supponho sor 
inditl'erente que os direitos que pagão os navios, 
sejiio pagos na nlfançlega ou na m<lon do consu
lado, a dift'erença não é do grande pezo, o caso 
é quo . haja . uma estação que despache os navios 
sem .· grande íncommodo e sem que padeçiio os inte
resses da naçii.o, é o fito da proposta do governo. 

Mas pergunto eu, para que croar · mais dous 
empregados, quc;r seja na alfandega ou na meRII 
do consulado? Eu · julgflva . que o recebimento 
de:>tes direitos poderia ficar a cargo do escrivão 
e thesoureiro que ba em qualquP.r destas reparti· 
ções, e como o tr!lbalho naturalmente deV•l ser 
mais complicado, augmente-se·lhes os seus orde· 
nados, e assim . farjªmos alguma economia setn 
que seja mister crear outro !!scriviiu e outro the· 
soureiro. · 

A minha opinião é, que tanto importa que estP.S 
direitos se paguem na alfandega como no consu
lado ; todavia entrarei na analyse se esta medida 
poderá ser extensiva :1. todo o império. Nem todas 
as províncias marítimas têm mesa de consulado, 
na Bahia. não a ba. apenas .ha um projecto a 

·. este respeito, em que se designào grandes otde· 
ni>dos, o qual já veio a esta camara ; o qua ha 
na Bahia é mesa de arrecadação de direitos ; por 
conse<J.uencia par~ s.e . 'Íilllt~r em .mesa de constt· 
lado, e preciso · que · se mandem . crear mésns .. ele 
consulados . aonda uiio as houver ; pelo contrario 
aeterminando·se que . estes direitos se recobão 
nas alfanclegas, nãv ba este tl·opeço; porque tvda;; 
as províncias têm alfandegas : é verdade que aonde 
não houver mesa do consulado podem:se co'brar 
estes direitos pela alrandega ; . mas daqui reJ:mlt" 
uma irregularidad!3, e p~ri~so tâlvez ro.sse o melhor 
que pnssassem estes duettos a cobrarem· se J~as 
alfandegas. . · . . . . 

Ora, como se tocou na mataria do artigo qunrto, 
parece que o gavernQ tinhfl em vista nomP.ar outros 
empregados, deixando de parte aquelles que estão 
comendo o dinheiro da nnção, é verdade que não 
era . de esperar um tal escandalo da parte do 
governo, mas caso $e aJopte· n idéa que sejào 
os . mesmos escrivães e thesoureiros das alfnndegas 
que se encarreg11em da tu·recudação de;:;tes direitos 
não . haverá remedio senão continuar a pagar-se 
os ordenados a estes homens que estavão empre· 
gados na mesa do despacho m·aritimo. 

O Sr. Castro A.l..,·es: - Qaer S'Jj!l na . 
nlfandega ou no consulado é indifferelite ; mas se
gundo o systema da alfandega, 3cho que a pro
posta do governo e mais .conforme : porque na 
alf'andega . se ha de receber o despacho que. 
ãutorisa a embarcação para sahir, além de que 
na mesa do consulado recebe-se unicamente 
o · imposto da .sabida de alguns genercis ; mas 
o despacho é dado pela alfandega , por isso 

.. -;-atgo qua u" ·governa- oerett eem con~o. 
· de causa. ·Quanto a idéa do Sr. deputado que 

me precedeu, julgo ser impraticavel. porque os 
escrivães e tbesoureíros das alfandegas já . se 
achão muito sobrecarregados e não é justo que 
lhes adclicionemos mais e.ste trabalho, que resul
tará em prejuízo das part.es, e então rios .desviamos 
do fim proposto. · 

() Sr. Duar1;9 Silva:~ Não entrarei na 
queRtâo se será melbor na 'alfandega ou na . cnsa 
do consulado. O illustre deputado que me pre· 

ced.11u já mo provenio em . parto do . quo esRr, 
trab'\lho d•J <les12acho maritim•" não póde cahi ,. 
sohr•! os flSia' iV:iP.s· o thclsoureiros de qualqur:t' 
das~as ditas repartir,Õefl, a sr•guranvmto esta 1111:

dida ~eria muito prejudicial ao cornmorcio, porque 
será preciso e.~perar mais tempo <lo que a~om 
nas dt/Terent'ls estntiões que SI) tlnn de correr, 
por ·conseguinte . ó indispcnsavel que sr: adopl.u 
o pnr~Jcer da . c•lmrníssão 011 mesmo o quo propõe 
o governo; para h avaL' um os cri viio e um thl)· 
!lOUreiro encarregados particularmente desta a r· 
recadação, o é preciso vêr que este escrivão o 
~hesoureiro hão ter sua npplicnção. E ' certo. qt1c 
em m1titas províncias .não haverão mesas de 
consulados, mas é certo quo em todns as províncias 
ha estações · onde se pagão direitos de sabid!l; 
por isso nessas eiltac;õe~ ·se poderáõ pagar or-; 
CJireitos do despacho marítimo, o caso ó quo seja 
só em · um ponto, porque a · e.ste respeito náo 
t~nha receio o ·nobre deputado que fique mancu. 
esta legislação quanto ús províncias, 

o St•, Cai:m.on.:...;. R espomlereiá répiíca quil 
me fez o nobre depntado dizendo quo a proposta 
do ·· governo não ínculcava que . algum desses 
empregados pas:;assam para a .nlfandev,a , e firmo~
se na materi •• do art. ~t . • (Leu.l Ora, o honrado 
deputado sab.e peJ'feitamcnto qne jámais si'J po
deria imaginar . que o governo lanças~e mão . do 
outros ·hornens para os empregar nesta nova. 
tarefa, exclnindo a•JtLeltP.s . que servirão e . estão 
ao facto da man~ha do despacúo marítimo. 

Em quanto ás outras reflexões .quP. se fi:<.erão sou 
inditl'erente quo . a collmnça desses direitos seja 
no consulado ou na alfande:p •. porque não ha 
duvida f!Ue J.tiJ. :Bahia ha mesa do consulado, . e 
em Santa Cathadna o em .muit11s províncias já 
se têm estabelecido . f;Ssas repartições, e algumas 
províncias ha 11m q~w a cobrnnço. dos direitos 
dtJ snhida est~ incumbida a CClrtns estar;ões. 
Quanto á emenJa aprP.scntnda, aliús muito eco
nomica, mas que ·cuido. ser imprntieavol, por ·. 
isso !llP.smo. que j{~ .:10 difiS•J qua se hia ·multi· 
plicnr o trabiilho aos e:1crivüos c thesour•:iros 
das alfandegas o que seria em pl'ejui7.o dns. 
partes em rnz1i0 da demora qué nece:;snL·iamente 
devu succcder sobrecurregando-se esses empt·e
~ados com mais trabalho, quo o escl'ivão do 
despllcho marítimo tem a · fnzer difTerentes . pro· 
ces~os arithmeticos sobre a~ tabo!ltJs dos emo
lumentos, o que é sulliciente trabalho pnrn ocupar . 
um empregado, atirr, de qu'l promp~a.mente . sa
ti:~fa"iio ás partes, do contrario iremos a obrigar 
as pnrte3 a mendigar dez. ou . doze dias o seu des- . 
p~cho. ·por niio ·haver quem despacho prompta
ment,1; portllnlo o governo assont1111 que estt• 
zueuida era desvantajosa no bem do commercio. 

Opponho-me pois á . ema nua apresentada pelo 
honrado mern\.lro. 

o Sr. GoJ.•va,;oln P l r9"' :-Está visto q1to 
a clitl'erença . não é grande, o como membro da 
commissão darei a razão da convnniencia pRra que 
sejão cobrados . este:; direitos . pela mesa do con· 

· sulado; e o mesmo il!qstre d~putado autor ·da 
proposta fez ver que os escrivães das alfandegas 
estão . sobrecarregados c\1m trabalho, . most1·ando 
a · necessidrlde de novos escrivães e tbesourP.iros; 
como desgraçadamente fui presidente da província 
de Peruamb1tco na. occasi:lo . em que · se formou 
estL-mesa chnmad(l de ~izim2J_S. expariencia fez
ma ver· qt10 11m só escnvao era bastante, ~ ver
dat:!e que ti maior parte dos generos não pagavão 
maiores direitos. Ora, veja V. Ex. que direitos 
de entrada fazem di:tlerençl\ de direitos de sahida; 
são dois objectos differentes ; por consequencia o 
que é que c.anvém mais ? Parece-me que na mesa 
do consulado é o lugar proprio para a cobrança 
destes direitos . de sa.hicla, e esta é a minP,a opi- · 
nião. . 

o Sr. 1\:l:inistro da Faz:~nd.<\. : - O ob. · 
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jectoprincipnl dn'propost11 ó fixnr 11 tlclministrnçiio 
dn justiça igtwl em torln!l a>~ pt·uvineitls, n f,1vor 
do colnmcrcio a me:m do dc~pacho facultou •J se11 
exprHiicntt!, o o que ficou prív:otívo pur:l o Rio de 
Janeiro, f,7.-~ll CXLr.nSÍVII ÚS OUtra~ pl'OVÍIICÍIIS, e 
por c.mscqucnciil .os vl'xames o abusos l!IVrnriio 
nas províncin:-~ mnritimas ; cnnse~;uintcmontc era 
preciso para desLt·uil-os 011 extinguir a crcaçüo da 
juntu do dcspach•J mnritiuw 011 dar outra-; provi
dcncins, c ~sta nlttortHltiva lembrem abolir a mesa 
do despacho mariti111o, p:.~ssnndo o dospacl10 ma
rítimo pan1 as nlf.mdegas, afim do '1116 nesta 
mudnn~la rie con;;egnisse S•!gurant;n nn arroc:Hiaçiio 
dos. dirúitos c o melhor expediente a bem do cs· 
tado, tendo no mesmo tempo em vista n sorte 
dos empregados. 

A comrrdssão do fazr:nd:~. propóz que a. cobmnça. 
destes dirdtos seja feita nú e:>tnção d~s diversas· 
renda~, mas, ou seja ua alfandega ou no co~;sulat.!o, 
em ambas as .::asl!s o do~pach•> .é exnctamr.ntc o 
tncsmo, c tfLnlo . em uma como em outra, o tbo· 
sourciro . c ·escrivão nc:;tP. cidndn é mh;tcr que 
:fiqnom incumbidos desta nrreca•.\nçãn, 1: p!lrf!ce:me 
que em Pcl'JJnmhncn c !\·Inrnnhãtt si•J indispensa
veis estes empreg,dos, · cml.Hra. nas outl'lls pro
víncias n~~:n·i Lt nn;; de menor commercio se in
cumba cstr• tui"•!Íit oos . empregtd(~:;; dn alfnndega, 
porque o capitão . ou d•~spnchu,.tc, .:ntes qu13 vá 
a parte. nenhurna ·. devi) ir :\ alfnnJ<!ga parn t·~. · 
cebHr o seu nilh•:t•: de finnr.;n, e é mais f11cil que 
ali i haja outrn m·~ sa que fina Use o seu de~pacho 
result:lndo unif•>rroidnue do deRpar:ho, uiórn do qtul 
nós ternos :•lhtnd•:gns 11m toda~ as pr·ovineia:<, 
mM; ni'i(r t..:urus rnc::!llS de consulnd•J em todos o;; 
portos mar i ti mos, e demais e :o ta ti a pmtica geral 
em outras nnçíies, onde o~ . desoMhcs dos navios . 
pertencem á. t'eruwtiçii•) da :1lfundegc', havendo 
nos portos grandes.otnciaes destinados p1rn odes
pacho maritim•J. · 

Finda . a clis·cussãó, c posto o artigo i votaçlio 
foi approv:Hlo.. . 

Entrou em discussão o are. 2•. - <r Dentro da 
alfandega etc. >> 

O Sr·. Va.!'!con.ccllos :.-Que a proposta 
do governo . não pôde passar é claro, basta ler o 
art. 4•. Entn'u em dis~ttssiin a <:!mendrL dn com: 
mis;;ji,) que comprehende este 2• e •1• nrtigos. 
(Leu.) Na gP.neralidade . da disposição deste nt•· 
tigo n:io fica a nrbitrio do govarno empre,::ar ou 
não empr~g-ar e~tes officiacs; isto é incontestavel. 
Sendo o arbítrio prejudicial porque póde o governo 
abusat· delle, dctxnndo ue e1npregu1· estes .oai- . 
Ciaes e emprcg :1 ndo homensque talvez niio estejão 
nas circumstancias. ·destes, e au:::mentar assim ns 
despo:~:as publicas ; não se ticvc fazer alteração 
nenhuma, nem mesmo dos ordenados que perce~ 
bião, continuem a perceber o . mesmo, e . qtundo 
se fizer a reforma geral . então se lho uará o or· 
denado que devem ter. . 

Dís~e-se que se devia pagar· os direitos c des
pachos ao mesmo a quem se pagão .;~s díreit•JS 
de sabida, e disse-se que nas outras nações assim 
s.e f11zia. Eu creio qull a alfandeRa o mesa do 
consulado é n · me~ ma cousa dividida em duas re
pat·tições: uma. em que se pagão os direitos de 
entrada...! outra em que se pagão os de sahida ; 
mas_ na.Q se deve pagat:_ n:t alfandega, _por_gue 
aq'U1llo é a casa dos errog- e-dm; .. prevllllcil:~ees, . 
alli todos os dias ha· innovações e prejuízos no 
commercio; a ·alf,tndega do Rio de JanP.iro me· · 
rece a exHcraçüo publica, o ministro tem Fmgmen• 
tado os direitos, tttdo paga, tudo é clespnza, até 
os cõ~s da Bahia paglio; . prevaricações e mais 
pre"aricaçõos ! A reparliçiio das diversas rondas, 
posto que hoje · c!ltejn .muito rliversll de sua pri~ 
mitiva instituição, eomtu<l•J parece-me set' uma 
estação mais bem regi(ln ; por esta razib creio 
q~e devo ficar esta. mesa nll administração deis 
dlversrJs. rendas nae~onaes. 

A emenda d~ commissão diz qne na alrandegn. 
'se pa~uem oq direitos do ontmda; não sei so 
esta é a pratica, o que liei ó q1tea lei determina 
qtte · depois dtl . dusorn unrcaclo, o juiz da alfnnde ga 
mande o escrivã.:. da 111cJsu grande dar um bilhete 
no c.<pitiio, nssign,ldo pelo rne~mo juiz, em que 
dP.claro que o navio está. desembarcado, com e~ te 
dP.~pacho vai á ma~n o ahi paga. os emolumentos, 
500 rs. por cada caixa, o 40 .rs. por cada pessoa 
ela tri polação, dQpuis que faz a compete11te ma
tricula passa par11 fi · J01J:!Il do despacho marítimo ; 
daqui desta . adminístrnçfio pa11sa í1 secretaria de 
estado, para àlli t(;r passaporte ou uma portaria, 
não sei :~e para as fortulezns não pôrem obstaculo 
{< sabida ; 1sto ·.é o· que se pratica, o que se ha 
do praticar daqui por diante não sei ; ~nas na 
fôrma da lei o juiz da al!andega di o bilhete, 
com este vai-se á administração elas diversas ren
das ahi despacha. c vai á intendencia da ma
rinha; dcp•Jis vem ú. mesa das diversas rendas, 
c sempre lla de ir fóra da alfandcga para ir á 
intcnd•lncia :da marinha ; dàlli lia do entrar na 
nlfandP.ga, ir no consulado, c fazer-se ahi o que 
até o present,J se fazia na mesa do . despacho 
marítimo, ultimamente vai-se á secretaria. pagar 
mnis 7~ e tantos rs. , se é navio brazileiro ou 
inglcz, porq~e sendo de outra naçiio p(lga 10~. 
Não· soi par11 que vai r\ esta secretaria soulio para 
p:tg-nt• estes tantos mil réis, . de sol'te quo cada. 

. official faz um ordenado con~ideravel, pareco-me 
que faz alguns .setd ou oito mil cruzados só de 
emolumentos, A proposta da .commissão deve pre
fo:rit· n propv~ta d ·> governo, porque esta está 
concebida de modo que lhe dá arbítrio pelo art. 4•; 
tambem · deve pref~1·ir, pois que em sua generali
dade comprohendo todos os impostos; pagão-se 
os impostai! no consulado incluindo o despacho 
maL'itimo. · . 

Ainda . ha mais um ri raziio pnra ft.:ar a pro· 
posta do governo repNvada, a é que sendo abo~ 
lida · esta mesn; 110 deve dar nma providencia para 
a arrecadação. dos direitos de Iai.\00 por cildfl uma 
embarcação qu(l sae fõra da província, mais 3$200 
que alli se recebiiio para n seer!ltaria da junta do 
comrnercio; além de;;ta obrigação da junta do 
t:ommercio, tem obl'i::;-ação . de pag,lrGfi•lOO á secre· 
taria da mnrinlla, 6$720 quando o .n~&vio é 'brazi
leiro ou inglez, se é de outt·a nação paga lOHOOO, 
o se a emb.u·caç!io é brigue, escuna. ou corveta 
4fl200 o os que ião 1\. . cost11 d'Africa 4H360, e diz 
ll · com missão que por esta repartição sejão pngos 
to:! os estes impostos, comprehendendo assim todos 
aquelles que a proposta .do governo não comprl.l· 
hendia; bem se vê que por. estas razões deve ter . 
prefcrencia . a . emenda dà. commissiio. 

o Sn. VASCO:-iCELLOS como partencentu á ccm
mi~~fío de fa~enda de 7 membros oflerççeu a se· 
g11inte emer1\la : 

« Todos os omoh1mentos, exceptuados os da 
intend~::ncia da . tnadnha, e · os . impostos e. contri
bllir,;õea, qualquer que seja a .su11 denominação 
e npplicaçtto, serão arrecadados nesta córte pela 
repartiç1'io das diversas rendas, e nns povoações 
pelas repartições. em quo . . se arrecadão os direitos 
de sahida.-Vasconcello.1. » 

Foi apoiada e abrio·se a discussão sobre o ar-
tigo c a emenda. . 

O...Sr. Cal~Qn:- Se a proposta do governo 
não era economica, . podia ser emendtlda sem -
todavia passar a administração da. alftlndega para 
o consulado, e podia a commissiio augmentar ou ' di~ 
miou ir os ordenados ou deixar entrar para a alfan~ 
dega os mesmos empl'egados, sem nenlluma alter:t· 
çi'i.o ·de ordenados; entiio estava tudo consolidado; po
rém para mim. é a mesma· cousa • . Emquanto d.izer 
o illnstre d.eputndo que ·· a · proposta do governo 
não abrangia todos os impostos, eu tenho a dl~er 
que n palavra amolumêntos ó . o termo que. a lei 
designa; tudv isto que o. bonrado deputado acabou 
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de dizer, · tudo .isto catá lfn tabella o pertence ao 
estabelecimento de corporação dos empregados 
que têm flmolumentos pura ~:~ua subsístenci11, a 
lei lhe dá o titulo de emolumentos, niio foi 11 
propo~tn ·do governo que lhe deu o nome de 
omol.umontos, ella seguio as expressões · que t.ratn 
a lea. · 

O Sa. C},L~toN mandou oc.tL·a emenda como ar
tigo addítívo: • 

cc Artigo additívo depois · do art. 2•. 
cc A~ embarcações empregada.s no comrnercio do 

cabotagem, ficiio isentas · do . todo e qual,luer em o· 
lumentos, á exccpçiio dos que pertencem ás santas 
casas d!l misericordia, e ás Hecretal:'ias por onde 
se expedem os seus passnporte~.-OaZmon. ,, 

Foi apoiada, ficando para delle ·se trat~r em 
lugar pl'oprio. · · · 

O Sn.. Lt~o CouTtNIIo otlercccu tambem a se· 
guínte emenda : 

cc Que o escrivão e recebedor da alfandega fi. 
quem incumbidos do recebimento . de todos os 
emolumentos, . irnpostol!, etc.; (los desp'lchos das 
embarcações, tendo pelo acc1·escimento do tra· 
balho mais metade do ordenadJ quede prusente 
recebem.- José Lino. " 

Foi apoiada. 
o Sr. ·Llno. cou.tJnho:-Arninha ementla 

q'Ue ..... otrereci é muito . bon, .taut.o que o illustre 
deputado que contra e!la falln11 disse quo o go· 
verno desejaria p<il.a na sua proposta : porém na,; 
circumstancias em que estão estes dous nfficiaes 
da alfandeg~&, o escrivão o o ·recebedor, não .pó .le 
ser ~dmittida a miuha emenda. Não duvh.lo que 
isto seja ernquanto ás grandes alfan(lega8, porém 
emquanto á;; pequenas, o mesmo illustra depu· 
tndo concordou commigo, e não p6do deixar Lio 
pas11nr; a minha emenCla nfio traz comsigo ec<~· 
nomia . nenhumn em geral, e antes parece vai 
prejudicar algum:\ cousa á nação, pois que vai 
dar a do~s h~mflllS que D~,SI . forão <:tnpregados O 

. meS!l\<:> dtnhmru que receb1ao; em quanto ao pre
sente minha emenda é prejudicial á. naÇão, porém 
para o futuro ella é boa, . poupa o · dinheiro ·da 
nação, porque para o futuro morreudo este . em
pregado fica só mente o e ser i vão· recebedor . da 
alfandega com accrescimo do ordenado; por con· 
seg11inte a minha emenda era boa; agora não, . 
porque (azia accrescentar ml)ior ordena.Jo ao es· 
crivlio e .thesoureiro da alfandega, deixava ficar · 
todo.s; os officiaes exísten tes da mesa do despacho 
mant1mo recebendo ordenado. Nós não dtJvemos 
olhat· ·só para o presente, porém para o futuro. 

Aqui se tem dito ·que se . dev:a crear mesa de 
exportação, etc., e se disse que na Bnhiajá tinha. 
Ora; Sr. presidente, isto é argumentar . com uma 
cousa que não existe na Bahia, isto que alli ha é 
anomalo, é um exces;;o que o governo .::ommet· 
teu, . pois que ni\o a podi& crear. Q11em disse av 
illustl·e deputado . que exis.te esta mesa? Nào ·ha 
nenhuma lei qu~>a approve, o governo provincial uito 
podi11 · crear novos am pregados, e era pt'eciso nova 
lei para creur esta mesa ; por. const~guinttl nii:Q 
se argumente com a Bahia, dtlvem·a considerat· 
sem esta mesa, . portanto é preciso · creal·a allí. 
pprque alli não exi~te nada ; e esta mesa é H
legal, é anti"constitucional, craada pelo governo 
provincial. 

o Sr. Maria. do Arn.ara.l : -Disse o Sr. 
-deputado que não ·havia esta mesa; havia, Sr. 

presidente, ur_na som·ente mU'daR~I\ ele gome e.Jie~ 
lugar. Já havta .mesa de des~acbo de exportação, o 
que se mudou foi a admintstração e . empregndos 
com nomes novol>, porém · a consa já existia na 
Bahia.. · 

O . Sr. ~~no Ooutlnb.o: -O . illustre de· · 
putado diss~ que já existia; porém conio fazendo 
um braço da repartição da junta 41!- !azenda, e 
aUi na junta da ·fazenda se il\ pagar despacho 

da altandega,. ate . Sr . pr13.~idcnte , creou~se causa 
nova, dm1-.•o mais attribuições, creo1t·SO novos 
empregados, oste.; mesmos que errtfJ da juntn. en· 
trnrlio . para dentro, vencendo dOilf! or.ten!ldos. 
P!lrgunto, . esta Cl'eaçii<l é l!;gal ? Quern antorisou 
a ;unta da fJ\zenda a fazer um tribuno.!.? Quern 
autol'isou a c:reat· . empre'lado>~ 'I Quem autot' iS•lU 
a dll.L' ordenado o orr.len11doil todos grande; como 
estes ltomens.têm liam ter proporção com as outras 
estações da Bahia 'l E~tou certo que e~ta camara 
niio ha de approvar Rerti iJlhante estabelecimento 
da sorte em que está , · · · 

Os,.... Calmon:- Sr. presidente, o Sr. de· 
putado em p~rtc tem razão, e. em parte não· 
t~m raziio f~llal)do do abuso _que fez a junt!!.: 
nao tem razuo f,•\lando da lea . qtle habitou as 
juntas em ·um ar~igo para .tomar todas a !I me· 
didas necessarias para bem da arrecadação. Entiio 
o que f.:z a junta do Mat·anhão, obrou em re,.ra 
orr.lt:nou e fez isto em ponto pequtmo, e algnm'às, 
outra;; executariio desta maneira ; a B:ahia fez a 
!Ut!Sma cou;;a, porém tez co,m muito apparato ;. a 
JUnta flstava fir1nada llffi · ter, .excedeu sim, .mas 
o qu~ ~e pode ri~ criminar fúi abuao. 

O St", l\J:arttm. F.l."anclscQ:-A primeira 
co usa que · se consídero11. f,)í . o beneficio que se 
fazia ao despacho d:1s embarcações , Isto c1·eio 
.qu.r já tem siJo delnti-lo ; nó~ de~ pach~>mos q·uer 
sej~ em. uma ou ~utt'd. parte, não .S<~ augment>t 
o ?mhetro, c · dtl b:uxo deste ponto de .vista, não 
se1 como se pódll atacar a emenda da commís-
sãr.. . · . . · 

Vej .1mos agora nlgm:~s razões que te1·ia a com· 
mis:Jdo para ,,s mio . qrlerer na· alfande~ta; a corn
missü:o olhou p!lra o estaolo actua~ della, para 
esta massa ímmensa, duvidou augmental·a ; a 
cocnmissão olhou para a ftscalisação; e não sei . 
para que ó jniz da aLCandega ; n;!<J sei rara quo 

· magistr1ldo feito fiscal c.le rend11s ; . o quo .set é . 
que isto ó antinomico aos princípios constitu
cionaes, ei~ porque a. commissao não quiz na. alfan
dllga a ad10inistraçiio o arrecadação desta renda, 
porq u~; Sr . pr .. -sídente, não posso combinar como 
na5 estações publicas se ten luio ain.:l•l hoje ma· 
gistrados liscae" de rend:1s, magistrados arreca· 
dadores de rendas, i:~to ataca ao principio da 
indtlpendencia do poder · judiciarb; demais . isto é 
supp,ór o magistrado homem . pam tudo. Eis-aqui 

·a · razão por qu•r a commísilli !> ~utendeu que era 
melhor ·no consulad->; a cam.1r,a resolver~ em sua 
sabedoria. 

Terminada .a discassilo e posto á votnçiio foi 
rejeitad•J o nrt. 2• da propo>ta, approv"da .a 
emerida da comanissào e prejudicada a do Sr. 
Liuo Coutinho. · · 

O Sa. 1• SEcn;muno leu o art. S•- O juiz da 
alfandega sel'virá, etc. . 
os~. O ••Jm.r>n: -O art. 3• está manifes

tamente prejuo.licudo, . aqui . marcava 11 maneira do 
fazer 11 cobrança o. artigo s a venceu, encarrega · no 
Rio de Janeiro aos m0:1srnos officiaes que sel'virfio 
no desp·lcho mariçim,,, e nas províncias o;; mesmos, 

·em consequ~ncia es&á prejaidicado o 11rt. 3•. O 
vencimento da camara ó muito util; por outra é 
ntil para o Rio dtl Janeiro, porém para as outras 
provincias reCilio .u111 poucCI para o ccimmercio .• 

. O Sr. Lh1.<> Oouttnb.o:- N iio ha duvida 
que o art. 3• está prejudicado. (Mostrou que es· 
taVtl ,prejudicado por outras razões, .as quas, ·por 
esta1· Qln ito_bo.r.rad!l a tachlgraphia, não se pu-
deriio decifrar e transcrever.) "-· 

Posta á votação, venceu-se que o art. 3• estava 
prejudicado. · . 

Entrcu em discussão a emenda da commissão 
de 7 membros otrllrecida pelo .si·. Vasconcellos 
nestes. termos : 

<rOs escrivãs:;, thesoureiro:; e continuo da ex. 
ti neta mesa do despacho marítimo, · !lliO eucarre· 
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gados do trabalho· necessnrio pnra a nxreuçiio do 
artí~o antecedente debaiJ<:rJ da ftscnlísa~ão do ad
ministradrll·.- Vasconcello.~; ,, 

Posta .íLvotnç:io r .. ; approvada. com a suppre~são 
da palavra-contínuo. 

Passuncln·se a díRcutír o art. ·1• da proposta. 
-.Os officiaes da extincta rntlSil, etc. 

O Sa. VAscoNCELr.os mandou A mesa a seguinte 
emenda: 

11 Os officiaes · da extincta. me~a serão adcliclos 
ás c:o;tações de arrecadação t.la córte, para que ú 
governo oa nomear fl cmqunnto não for!lm do novo 
ernpregadrJs, ou não tivcrilm outros vencimr.ntoR. 
- Vasconcellos. " 

Foi apoiada. 
Posto á votação o art . .to da proposta foi re

jeitado, e se approvou a emenda do Sr. Vascon
cellos. 

Dando a btH'a .ficou n discussão adiada para ·o 
dia 1l ao meio dia. 

O · Sa. PRBSIDENTE declarou pa1·a ordem do dia 
11 : Di:>cnssão du parecer da commis:'liio <lil porleros 
ácerca do Sr. Jonr1uím Marianno de Olivc1t a Bt:llo. 
Discu~s1io dn resoluçãf! n. 22 ácerca das. viuvas 
dos militares. Díscu!isãn da rP.solução n. 13 vinrlo 
do senado. Discnssãn da resoluç;'io n. 15. Con· 
tinuação da 2• lli~cussão. da proposta do governo 
que extingue a mesa do despacho marítimo. 

Levantou se Jl sess:io pdas 2 hora~ da 1ar.:le. 
-José de Costa Ca,·valho, presidente.- Joaquim 
Ma,·cellino de Brito,. 1• secretario.- José Joa
quim Viei1•a. Souto, 4• J:~ecretario. 

Sessão em t. t de Junho 

'PRESIDEXCIA DO SR. COSTA CARVALHO 

Pouco depois elas 10 horas, fa;;:encl•)•se a chamada 
achnriio-se prr.s.mtes 78 Srs. deputados, faltando 
com pnrticipnç:io os Srs. Bello, Calmon, Alves 
Branco, l\f:ende,; Vianna,. Ornellas, Deos e Silva 
e Vellasques. 

O Sn. PnESIDExTE declarou aberta a sessão e 
lida a actrt da antec,}dcnte pelo· Sr. secretario 
Souto foi upprovada. 

O ~n. SF.CRE'rAnro MARCELLI~o .DE BnrTo leu os 
se'"nintes otlicios: 

D·J ministro de C!ltado dos negocias do. im· 
perio sobre não continuar a servir de otlicial· 
maior dR secretaria desta camara José Cuper
tino de Jesus.-Ficou a camara inteit•arln. 

Do mesmo ministro, participanclll . ter S. M. 
o Imperador ficado sciente d<L eleição dos mem· 
bros da mesa desta camara no corrente mcz.
Ficou a camara. inteirada. 

Do mesmo ministro, enviando uma represen
tação do conselho administrativo da p1·ovincia 
de Goyaz sobre o projectf) do padre Hermogencs 
Casim1ro de Araqjo Bronzuik, para explorar os 
se1·tões de Caiaponia. -Foi á .commissão de minas 
e bosques. 

Do ministro de estaJo da marinha, participando 
que pela sua .. se~retaria de estado, a nenhum 
outro americano do. sul vindo de .proximo pat·a 
o Brazil, ~->e. tem dado pensão a titulo de orc1e-

~-nado, senao a Domingos Allendes Salazar, \iU& 
percebf!"ãü'ãStei'Ç~IS · ptu tes do. ct clenado .c:JQ....l'i.lgar 
da apontador, que exercia em Montilvidéo~ fun
dando-se esta· disposição no decreto de ~O de 
Julho. de 1&'22, de qne remettia. incluso um im~ 
pressa, e no aviso da secretaria · de estado da 
marinha de· 2~ de Setembro do armo passado, 
junto por cópia,-l?oi á secretaria. 

o MESl\10 S.t~. SECRET.I.Rl<) MARCELLINO DZ:: BRITO 
ll!encicmou uma felicitação á esta calllt~ra>. cliri· 
g1da pela camara municipal aa cidade de Ma· 
rianna, outra por cada unta. das cumaras muni· 

cipRAFI dns vi1111s de s. Joiio d'El·Rei~ Pitangui 
e villa tio Principe.-Forão recebidas com especial 
agr•~do. 

Acnbndo o expediente o Sr. Fdíjó maudou o 
se~uíntc requel'imento ; 

cc Constando haverem desembarcado nesta cúrtd 
o nuucio apostolico B mais algun~ ecclesiasticos, 
requeiro se peça ao gr)Vel·no. . . 

<c 1.• As credencia:; O!.! lm!las do d1to nunc1o, caso 
elle venha com desígnio do exercer jurisdict;ão 
ecclesiastica neste imp~río. 

<I 2.• O numero dos ecclesiasticos, com declar.1ção 
de serem seculares Oll regulares ; de quo religião, 
de qne nac;iio, se farão convidados. pelo govern~, 
e para que fim, n .á custa de quem, e onde sao 
consel'vados. 

cc Paço da camara, 8 de Junho de 1830. -
Feij6. ,, 

o Sr. FcJjó:- Sr. presidente, pela consti
tuição o govorno é. obrigado a mnndar aqui essas 
bullas do summo pontífice que trou:te e~se 
nuncio pnra exercer o seu emprego no Imper1o, 
quero prevenir· por este meio o que já tem acon
tencido, o ~overno ter dado bcneplacílo a bu llas 
qui) siio .injuriosa~ ao Brazil, . em Roma está-se 

·JP.gislando pam toda a parte, e o governo do 
Brazil tem concedid•) cousas que sõ a.assembléa 
lhe competia conceder, as. quaes eu calo, pnrém 
quero prevenir o minisLP.rio para que niio haja 
de approvlir .tal b.;neplncito que tenhfl. causas 
contrarias ao interesse da nação. (Apoiado.) 

o Sr ... FXoll<:L~4a. Oava1cant;l :-Sr. pre
sidente, eu opponho,rne a· este r"lquerimento ; se 
o governo tiver de executar quaesquer destas. at
tribuições sobre . qne informa o honrado membro, 
que tem dado o b!lneplacito, é de sua compe· 
tencia, agora se tem havido abusos \1 governo 
obra mat e á cr~mat·a cumpre accusal·o. No caso 
actual não é necessaria essa prevenção, ha muito 
pouco tempo e h!\ 4e sa logo rc:squisitar, a ca
mara não obrará com moderação em mostrar-se 
desconfiaJa · com assas cou~>as, se fór preciso o 
governo cá a.s mandará, eu niio entendi bem o 
requeriment.o, mas .!!'Q.pponho que h'1ja . al~tuma 
prevenção, o governo deverá mandar ú. ariBfHnbléa 
com.:~ lhe. cumpre, independcnto do nós mand11rmos 
pedir, eu sou de voto que não se peção. taes 
papeis. 

Posto á vo,açiio foi appro-:ado. 
O SR. HoLLANDA CAVALCANTI mandou o seguinte 

requflrimento : 
u Requeiro que seja dirigida ao throno uma 

supplica em nome de.;ta cau1ara, a · ravor dos 
cidaotiios brazileiros sentenciado~· por criu1es po· 
liticos, . desde . a proclamação da independon· 
cia até a installaçiio da assembléa geral le· 
gislativa em 1826, e que uma commissão es
pecial seja encarregadn de. reiigil·a para ser 
discutida. -I:lollanda Cavalcanti. » 

Foi apoiado. 
O Sr. Castro o) SU.va:- Sr. presidente, 

parece·me que a camara tendo em si. os meios 
era desnece:ssario o pedir aquiUo que .o Sr .. de· 
putado quer. Devia a camara fazer um projecto 
annutlando .todas essas medidas arbitrarias do 
governo, como· as com missões milita.res que têm 
sido o fiagello dos brazileirõs. e . se--rí!ãmara 
pôde ftlzer isto, para que o ha de. pedir ao 
throno ? Quando a assembléa o pôde fazer; 
declarar-se quo são nullas, irritas e de nenhum 
effeito todas essas sentenças dadas por commis·. 
sões militares, á excopçiio dos que soffrerão a 
pena capital, porque já n!'io tem remedio, porém 
os mais cidadlios que ainda estão sofi'remlo devem 
ficar no go!!o dos seus direitos, como so nuuca 
tivessem sido julgado:'!. 

O Sa. 0ASSIANO :-Se já estão julgados e sen· 
tenciados não se póde fazer mais nada. 
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O Sr. Pauta c SouY.a. : .- E11 acho que toridnrles que n tôm cumprido ·assim têm enton-

este requerimento trata de um object.) de muita dido tL letra rla lei, e nós dovernos fazer esta 
co'nsiclerar;ão e deve-se reputar como uma moção, declaração (leu}, em beneficio dos povo!'~, o sem 
e é minha opinião que vá a uma commiRsão, e prejuízo da utilída.le p1tblíca.· 
pótle ser n de constituição por exemplo que dê E' bem sabíil" o incommodo que os povos soí-
o seu parecer para servir de base á disc11ssão, fram com as repetidas eloir;ões parochíaeil, por 
pois que isto não é um requerimento, é uma isso o!f~reço a ::~eguinte indicao;ii.o:-que na pre-
lndicação. sente legislatura so fação as oleir;õe . .; na conror-

0 sr. uonanda onvatoantl , _ Ell rnidE•de das instrucções de 27 .-Eu as o!fereço taes 
apresentei essa moção a título de requerim~nt.o, quaes a~ úa eleição· da legislatura passada ; é 

assim. (Leu.) 
porque parecia-me a maneira mais facit della ~cr cc A assembléa ger'll legislativa resolve: 
discutida, mas não deixai de considerar que o « Artigo unicrJ. Os el(,itores nomea(io»•para a 
objecto não era de simples decisão. Este o\>j~.:cto pl'imeira eleit;IÍ•) de qualquer legislatura sejão os 
é inteiramente. novo na camara, é um neto n1io 1 d - d 11 ·d· 
prescripto pela comtituiçlio, corno já pareceu á competentRs em tor rl a uraçao e a pa1·a pres1 1r 

_1.·nt.eltí~rencia de um SI•. deputfldo, é necessario ~s eleições or,lcnadas pelos nrts. 21) e •H dn consti-
-- 'íi tuição, mas que . nas províncias em que para 
. ver-a- i visão tios poderes prcs .riptos. na consti- este fim já se tiver procedido á no. me. ação de 
tuição pnra os pôr em harmonia, pal'<' a boa 1 · ·t f f 
execução da . mesma constituição ; se 0 honrado novos e e1tores, comp1 a ·a estes o . azer as re e-
membro ~sse altenção á~ palavras do nosso ridas eleições na present>~ legi,;latura. 
regimento verin ,1ue um poder náo snpplíca cc Paço úa camara dos deputados, 11 de Junho 
a outro poder, eu não argumento como po- de 1830.-Vasconcellos. " 
der, é como procurador da nação, como con- o Sr. Va<;:conccllos :-Esta resolução 6 
selheiro do. coroa, ns representantes do. nar;ão copiada do decreto de 29 de Agosto de 1827, por 
são o.s conselheiros do governo, é por is~o ur· conseguíntil par•Jce·me escusaao imprimir-se, aqui 
gente. que os represcnbntes do. nação d~vem e~tá tal qual (leu); por ist'' é o que peço á. co.· 
aconselhar a administração e assim vem. no co· mara, que dispense a imprcilsàQ, visto que é uma 
nhPcimento das .uecessidades da nação, é n i~to cópia das. ínstmcc;ões que já servirão na legisla· 
que chamo conselho dado pelos represcntante5 tura passada. 
da nação, porque isto decide da sorte d~ grande o S~t, HoLLt.ND,\ CAVALCANTI: -Parece qc1p se 
numero de cidadãos que forão sentenciados e conciliava melhor com 0 qua qu~r 0 Sr. ·deputado 
que. se acltão ainda • sotrrendo e as suas famílias diz~ndo-se na r~snluç;io-que ai instrucções pas· 
do mesmo modo, ainda duvidosas do seu estado sadas para as elaiçõ~s serão exte11sivas a ~odas 
pelas grandes distancias que sepa.rão :um;~s pro- as legislaturas. 
vincias das ouLras, e portanto privadas de imrne- Julgando-se objeeto de deliberação, foi dispen·· 
diata comm11nicação, sem poderem prestar soe· sada de ser impressa. 
corroi! a seus parentes, estes males e incommodos 
não têm sido ai•lda conhecidos .do throno, estou o Sr. Fcrrclra de MeU.> :-Sr. presi-
persuadido que se ao throno chegassem e:;tas dente, eu peço urgencia dest>l resolução para entrar 
circum::>tancias, já teria feito remove•· todos e:;tes já em discnssào: é necessario que se expeçiio 
obstaculos e os teria remediado; mas. uão são qnanto ant,..s r.stas instrucçõcs, pois qae na pro-
sabidos e como havia .saber sem que ii!eja por vincia •le Minas Geruea se vai proceder á elei~ão 
meio de um!l supplica, portanto suppliq:uemos da. vaga do Sr. Lu.ci" Soares Tt:cx.eira de Gouvêa, 
como procuradores dc)S povos, nesta suppliCIL não toda a camara sabe da urgencía distn, porque se 
ha ingerencia d:'l parte da. camara, é uma sup- julgava que os eleitores dura vão por toda. uma 
plica muito justa : mas convém qu.e este negocio lt;!gisl:ltura, quasí tudos e~távão nesta intP.lligom· 
seja tratado com toda a moderação, e:u. expuz a cia, portanto. pedi a urge;•cia porque me persuado 
moção succintamente, não entrei no detll.lhe que que .. a .câmara está bem inteirada deste negocio. 
serill preciso para a convicção da sua utilidade; Posta á votação,. foi approvada a u•·gencia. 
cu concordo que vá a uma cornmissão para dar 'Leu-se o seguinte requerimento do St·. Vieira 

~o:::m~~r~~e:ere ;!~ s:a~ ~~~~~~tição itnpede que .. s~~~o:m~ membro da commissiio de marinha o 
guerra, requeiro que 1>e mande imprimir as ordens 

O Sr. Vasconcoll.os:-Sendo cr.rto qua este quo regllh\o 0 monte-pio da marinha, que ha 
requerimento deve ser. uma indict~ção, requer a pouco vieriio a esta cnmara o. requerimento da 
ordem que seja . nssim considerado, o· se dõ por commiilslio. para serem. destribuidns. 
feita a primeira leitura, que se peçn urgencia e « Paço da camara dos deputadoR, S do Junho 
seja approvada sem q11e haja discussiio alguma, de t8:30.-.Viei1•a; Souto. " 
e vencida a urgencia faz-se a seg11nda · Jeil.tu·a, Foi approvado. 
e põe·se á votação se é objecto de deliberação, Leu·s igualmente 0 seguinte requerimento do 
e vencendo-se pela atlirmativa, então irá á com· Sr. cunha Mattos: 
missão. c1 Achando-se extincta a commissão mixta, no-

o Sr. Pau1a e Souza. : ..... Parece-me que meada por esta Cilmara para examinar o projecto de 
estão abolidas as segundas leit11ras (apoiados) ; ordenança goral do exercito, em consequencia da 
deve-se votar que. vá á com missão sem havet· falta dos tres Srs. deputados da legislatura passada, 
discussãc, este é o meu voto. que não·f(lTiio reeleitos para a actua~, requeiro que 
Po~to em votação foi remettido á commissiio se p~ção ao governo os trabalhos d.a sooredita com-

de constituiçii.o. missão mixta, e. que se nomêe :uma de sete membros 
o sr. vascon:.=:êllõs :-Sr. p1·esidente:-, l'Jil1'1i-+-'""ilitares e tres membt·os magistrados. desta augusta 

a palavra para otrerecer as i 11strucções sobre as camãra para~narern aq.aelles trabalhos, e o 
eleições que· me parecem :urgentes ; pela resolução projecto de ordenança com assistenci~ do seu autor. 
de 29 de Julho de 1828 se determino11 que ns elei· -Cunha Mattos.» 
ções parij a presentâ le~islatura se fizessem pelas Foi approvado. 
intrucções de 18 de Julh•J de 1827, e por esta o Sr. Ernesto :-Sr. presidente, conformo· 
resolução .I[! e tem entendido qu!l quando se pro· me com o requerimento d.o Sr. C1.1nha Mattos, ex-
cede á eleição de um dep:utaclo que deix~Ar vaga a cepto quanto a dizer que serão tantos membros 
propriedacl.~ do seu lu~ar da . camara, por ter militares, tantos membros magistrados, não . é 
sido nomeado ministro ·de estado, ou conselheiro uma cousa tão difllcil, muitas v!l:zes um que não 
de estado, o supplente o deve substituir, as au· é da profissão sabe mais do que ~esmo alauns 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 11:39 - Página 3 de 11 

376 SESSÃO EM 11 DE JUNHO DE 1~30 
membros dolln ; portanto haja . total liberdade na 
ascolhtL dos membros. 

o sr. cunha 1\Xatto~ :- Sr. prP.sidente, 
!uríio nom(!ados dous membros militare• desta cn· 
rnnra c um ministro mn~isirado, e foriio nomeados 
mais sete · membros militares que nãa erão desta 
cnmara paril a revisão do codigo penal militar. 

Disse-se qun era causa do muito pouca monta, o 
que qualquer pessoa p~e entender disto, não sei 
como se posstL dízllr aqui quo uma pessoa que niio 
6 militar saiba ll1ais do que um militar. Sr. preRi
dt.·nte, que se diria se eu quiz~sso npontar cstylos 
pnm a casa da relaçã~J, ou apontar est.ylos para 
qualquer magistrado, eu o que ~aberei dc~te direito 
romano ? Como se pôde dizer que uma pess(,n que 
não fór militar h a de saber mai~ do quo um militar 
o r.; ue h a de decidir de fortificacões, etc. 

Eu. ve.io, Sr. president~, que h a diversns serviços 
de engenharia, de infn11taria; de cavRllnria, etc. 
Quanto á pnrtc admínistL·ativa do exercito, St·. prol· 
sidente, tenho •10 annos de serviço, tenho alguns 
trabalhos da parte civil da administraçiio militat•, 
sou muito fandlíari;;ado com .· isto, P.ntrotanto j{L 
em uma occasíiio pedi ·ao íllustre deputado. Sr. 
Lino Cnutinho para mini~tt·nr-111e as ~u·os idéas 
a respeil·1 das a.Jrninistrações do:; hnspitaes mili· 
tares, que é uma das partes da repartição 
civil do exercito. mas o qnc · disse ó que nn 
commissíio qn!l fosse nomeada para o exame 
desses ·LrabalhoS", nó11 apr~Ptreitnssemos cs conh"l· 
cimc:ntos dos íllust!'eS •lr!plltados qui) temos dentro 
desta cn~a. ; nqtti ha offi.cinP.s mni hnhr,is para Pn• 
trar01r. neslt\ rnnteria, tP.rnos nqni . officines do torlns 
ns arrmts, temo11 .nm t .. ní;e dn ncadt'lnin :nilitnr, o 
temos muitos oO!cia•!S do1 muila instrucç:'io d•lntro 

·desta catuarn, nilo precisnmo,. d<:> conhr.cimnntns tio 
fóra, nppnrHçn o illustro .tepulndo·com todos as lHII\S 
rc06XÕ<!II, IIÓd a11 ndoptarolitos com muil.o bon vnn· 
tadc, o !juo detwjo .•I quo haja or~lonn_uçn do exm:
cito. O lln11lro ut.lputa,);• o .Sr. Matn fo1qnem pcd10 
quo B•l tmtnsKo tll'Sla pnrte da orolcnano;a do ox .. rcito, 
nóa todos dl!tf,jumoR que nppat·a~n o~emliii!Brtte or· 
dou~nçn, nlndu nnt~R o.le Jwnt~m paS:ilou n idéa de 
se mllnt.lar tt·nduzlr o projocto nu · Dígeat.> de 
Qordon, . o o lllu~tl'e doputrulo o Sr. Oliveirn Al· 
v11ro~ olrow~ceu·IIO n opre~entnr csta traduc•.:ão, eu 
o qll•l dctlujo ó concorr·cr para estes trnbaluos · na
qulllo que c~ti\'er nas minhas força3; mas dizer-se 
que 011 :.irs. dcputndos quo niio Siil) da mesmA. pro· 
nssilo sabem mais do que aqudles qua o são, 
11erlo1 o IIICKIIlO que. dizQr quo um militar snbi11 mais 
da legh1la~i'to do quo umdesetnbnrgndor. 

o .sl'. J;:L·nc,..to :...:.. Ahi ''ai· o reqnerimento e 
ver·se-ha o que quer, cu niio digo que os . quo ni'io 
si'lo do officiu :~aibi'io mai~. o.lig" que os que sabem 

· tambem I'Stiio mnis Srljeitos a 'prt~juizos, do r1ue os 
que niio s1io da mesma arte, niio tenho ~enào boa 
'I:Onlade, com o que est.l. da minha porte farei por 
desempenhar o meu cargo, estou sciente dos ta. 
lentos t.lo illustre deputado, . torno a dizer eu só 
tenho boa vontade. 

Mando n emenda â mesa. 
" A nomeação dos membros não fique .restricta, 

como pretenJe o requerimento, mas seja de qunes
ctuer Srs. deputados que se jnlguem para isso 
habeís.- E. F. F1·ança. >> . 

o sJ:"_ vasco:ricouos :-Sr. presidente, ·a 
P.menda contém o mesmo que eu queria diz~r, isto 
é, que nãose restrinja n liberdade que compete a 
c11do. um dos St·s. deputados de DIJffit'lll'SS p~-:s .ioas 
que entendt!rem· mais hnbeis p11ra deseml'onhnr 
r,stes trabalhos. Quanto á in'licnç,io p11rec•l·tnll que 
níio 6 objtlcto de uma Jiscusstio mo longa; tanto 
faz .~rgume:ntat· por uma pano como po~ outra, n 
cnmnra ha de nomear as pessons mai~ babeis, 
por isso parece-me que. nüu deve ir no officio essa 
rnzi'io doillustre deputado, isto é- que nchand.o-se 
extincta a commissão, por que niio !oriio reeleitas 
as pessoas nomeadas na sessão passada- faço só 

est'l reflexão, porqun desrijo quo não haja mnis 
di:~cUR!:Pio, que •:onsidero em prute de alguma im· 
portnucia emqunntoao regimento, mas de neubnma 
im(i~Jrtancia om minha opiuião, para que s~ peça no 
governo os trullnlhos.de~sa comn~issiio .extincta; nüo 
se diga- que n commtssao ost(~ dJ~Solv1da em consc· 
qu.encia · de não terem sido reeleitos os Srs. depu· 
tados desta comm issi'io: e:;ta razão ni'io ó verdadeira, 
é isto o que tenho a notar, .nM mcostenderei.sob!e 
o requerimento porqut:~acllo qui) a sua materw f!llO 
é. de trunanho interesse como se tem quenJo 
considel'!lr. · · · 

o sr, Cunua. :M:aHo.!iJ ::-E' uma verda· 
deirn razíin, foi nomeada por esta augusta ca~ara 
uma commissão mixta composta de sete offi.cutes 
J:(enemcs do exercito e marinha, ê trc!! membros 
destanugust•t camara, estes tre~ membros . traba
lhnrfi.o emquanto d1lrou a_ ses~ao passa~ fL; p~rém 
lortQ qne so fechou a sessno nuo tornarao 111:\IS a 
fazer ~essÕ·)l!, pnra mim 4 indiff~t:cn ta Q!le, V. Ex. 
nomóe officiael! militarell ou . nno, notc1 1sto em 
conseqnencin do quo se . pt•aticou o 'llnno passado, 
tndnvia d<Jsejava ·!ler ouvid·Ynessa commi~siio, creio 
que ist(l. é de ja,;tiça, podem appnrncer Jdé,ss con: 
trarias h!! minhas q_ue eu <leva refutar ; apresentei 
oste r~Qllerim~nto · em conseqnencia do que ·a ca· 
mara ft:z n tmno passado. 

o sr. :M:ul~ :-Opponho-me ao reg_ueri.mento 
qae jnl~o que .-:o ao póde ter lug~r; e nao po~e ter 
luga1· p~>r'lúe~·esta camara nnn ha dd ped1r no 
nuvurno o 'l u'e é pro prio e priV'ativo della, se 
;:lLCll trnbalhos estiveriio em n!ii<ls d<!S membros 
que su nomearão para a comrn1ssão externa, de· 
vem estar na sccrcL11ria desta C!lmara ou na müo 
donl membros dn cu1nmissiio internn desta camara; 
não vnmus pedil' 11\l S•iVerno aquíllo sue deve 
oiltnr na. nossa · ca~a ·ou na" nossas :mnos, e se 
mio cstlí., o St·. secretario deve-se d!riff_ir aquellcs 
quo f,,rtio . . uon.1oa. dos pnra a comnussao externa 
do anno pns!lat.\o, e exigir delles todos os papeis 
quo estivçrem em .seu poder. 

Deste moüo mandarei emenda ao requerimento. 

EllE~D.\ 

u Que o Sr. sccretado exija dos membros da 
commissão externa todos os papeis e trabalhos 
relativos no extl.tnO ·das ordenanças militares, etc. 
-•\laia. ,, 

Foi apoiada. · 
Posto o requerimento â votnt;i'io foi reiitadn a 

snn redacçiio, sendo approvadas . as emendas ; 
rosolvendo·se que · a commtssi'io !OS$e composta 
do tre11 membros-

Leu-se o s~~:uinte · parecer da mesa com o voto 
s~pat·aclo do Sr. Corrl!a Pacheco : 

'·' A mesa a quem f,,i remettiJo por determinação 
desta camara o parecer rejeitado dn commissão 
de constituição sobt·e o modo de discutir as re
soluções dos conselhos geraes .das províncias, e 
os respectíV'os requcríme11tos dos ,Srs, _depntado.s 
Paula Souza, Hollanda Cavalcnnb; Lmo C.:.>Utl· 
nho, Luiz Cavalcanti e Castro Silva, tem a honra 
de offerecer á ·consideração da camara os motivos 
em que funda .seu pnrecer .sobre as quatro ques
tões . que a. mataria. comprehende : 1•, . se as 
resoluções .dos conselho.s aeraes podem ser emen· 
dadas pela. assembléa; 2•, o oLjecto da unica 
tliscussão ; 3•, .a formula com que devem ser en· 
viadns ao senado taes resoluções quando obti· 
verem n npprovnçii.l) · desta camarn ; ·1•. se convem 
officiar an sen~~o!lo afim de se reunir umn com· 
mis~tio miJÇ.ta das duas C!Lmaras legislativas sobre 
a intelligunciil do art. 85 da constituiçii.> na !órma 
l'equerida pelo Sr • . Castro e Silva. 

P,·imei1·a pa1·t~ 

" Pelo ~rt. 85 d~ constituição compete á assem· 
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! 
bló~t gernl approvar as rcsoluçõrs dos conselhos 
gerneH das pro·1inciaR, direito ig-ual no rpw é ••U· 
tor,:t11do · ao poder modurnrlor pelo . urt. .JOL g) •la 
onde se usa ua mes1nG. palavra npprovflr, quo 
no art. 86 se define mandar executar. Se pois 
approvar neste ca~o, é o mesmo quo mandar 
executar, como o dizr,m ns proprins palavras drt 
constituição claro estú que approvar uíio é emen· 
dar; e se contra o sentido dns pal11vras se qui· 
zesse dar á assembléa o .direito de .emendar, 
então o ·poder moderador tamhem t•lria esse clí· 
rdto, porque a mesma attribnição de appr•.1vnr lhe 
compete. !:iuppondo-se que llstl.\ camara póde emen· 
dar, entlio o senado tambem o podr:ria fauJr. E 
que resultarin daqui ? Sendo emrmdada 110. senado 
uma resoluçfio já approvada. pela cnmat·a do:l de
putados, teriiio tRes emendas de voltar a e~ta 
camarR para serem de novo di>;cutidas : ahi 
teríamos 2• discussão em de~prezo dv art. 85 da 
constituiçãn que prescreve uma unica. Alóm de 
•qu~, sendo o privile~io da unica discussão dado 
pela constituição sómente ás resoluções dos 
conselhos geraes, as emtmdas de ·qualquer das 
camarns podem soiTrer na outra o num~ro de 
discu:isões que prescrever o respectivo regimento. 

. Demais 0 as emendas de uma camarn sendo re· · 
jeitadas na .outra, podião produzir a rennit'io 
das duas camaras; o que seria multiplicação de 
discnssõe;;, e nãº uma unica como a constituiçrlo 
mnnda. Conseguintemeute devemosen~ender que ns 
resolu~ões dos conselhos. goraes têm ·'dll ser nppro~ 
vadas ou sanccionnd•\S pela nssembléa, nssim 
como pelo poder moderado.1·. Esta g.P.nuinn intel
Jigcncia da constituição r~:ici diminue os direitos 
do m!lnarcha, pl)r isso que ~em n 11uà sa••ccão 
não· . se executiio ns r.;soluÇõe~ do:i conselhos 
geraes; mas no contrario, se a assemblén pudos~e 
emendar torla o monarcha do ver emnnrlvdas 
as resoluções que elle tivesse mandado execu
tar. Não prejudica aos interesses ge•·aes da 
nnçiio, por isso que a assembléa geral tem . o 
direito do fl.sealísar quo o conselho provincial nii.:> . 
exorbite •. A · quem fa~ mal estn determinação da . 
constituição 'l T!'lntn questiio consiste em dnr sem 
tJtllidad(l mai!l ttmn r!lgBlíll nos r!lpresQnt•lntcs 
da naç1io sobre os repre11entantes r.ln i11·uvincia "l 
Nilo s1io todo>~ representantes do povo ? O!l<la 
11ma da~ camar,4s ó quvicln de novo sobro ltfl 
orn(lnd!IS que sq~H i:)olil:l•n·a•;i:ills soiTrenio na uufrn 
camnrn. As propostas do podar o:cocutivo da pois rln 
emendadas pela nssembló!l niio recebem n. sunc•;1\o 
som ser·em . ouvidos de novo os conselh•~iro:; do 
pQder. moderador, que siio O$ mesmos cou!lclheiros 
do podo.r executivo, e ja nós vimos C!Xemplo de 
sor pri\•ada da sancçiio imperial uma proposto. 
do governo emendada peln o.ssembléa geral. O 
conse~ho provjncinl, depQi!l do envial; ~ . ~lliL re
soluçiio ntio torno. a -ser ouvidQ sobre · eUa, . 
e se ri<~ . desigual VAr-se . obrigado n obedecer . a 
emendas que alterando a. sua res1JlUç1lo . pode· 
rião merecer a desapprov&çiio do çcmselilo pro· . 
vincial. 

Segunda parte 

<< Posto que a nttribuição outorgada á assem· · 
b!éa geràl de approvar. as resoluções dos conselhos 
provinciaes pareça ter por fim sómente . fiscalisar 
que o conselho geral não exorbite ·e que os 
ministros de estado não te:::hão demasiada facili
dade em referendar .a sancçiio interina dns reso
luções; comtudo a constituição não espP.cificn os 
motivos da ·. approvaçüo ou de!wpprc\'at;r"IIJ da 
redoluçiio por quue:~quer fundsmento~ quo o · cou· 
vençiio. · 

Terceira parte 

u As resoluçõe~ dos conselhos provinciaes têm 
de ser promulgadas com uma-formula diversa das 

'l'C>llt(l 1 

lciH w1racs dn na.;iio, pa.·a quo SA percllbB que 
~-<lia R obrigiin sónu~ ll to a uma província. Tnmbem 
du. uma 11111"!1. outra can1a1:a logí:<lntivn . precisão 
tar.R rnsr,lltt;õcs rir. serem renH:ttirlas c.an .uma for
mula, quo as diff<:rcnce dos projectos iniciados na 
RSsP.mhléa . para a cnmnrn quo as rec(Jbo poder 
conhecer qual a resolução qun tem . o privilegio 
de ser uma unica vez discutida. 

Quarta pa1·te 

tc Para que as · resoluções . dos conselhos provi ri~ 
ciaeR não soiTrão emrmdns dn. assembléa gr,ral, 
baRta que uma das camRras legislativn:J asMim o 
ent~nda, pois nesse cas .. se a outra cam·1ra emendar 
tit:o. a resolw;rio sem a.pprovaçfw . . Para que é pois 
consultarmos · o senado, se qualquer das camnras 
por si decide a quacstiio ? Pód" uma camara en· · 
tender que na unica discus~ão se deve ·examinar 
sómente, s& o consr::lho prnvincíal exorbitou de 
suas . attribuit;ões. P a nutra camnra det~rmínAr 
que na rnr)Srna díscuss:io SP. trate conjunc:tamente 
da . utilidade da resolução ; entiio diversamente se 
ficará .discntindo em cadn c:trnara., porque a dis· 
cusslio é acto de rP.~inwn interno, nm que nma 
camarn · niio pódo iulluir sobr•J a outra. 

cc Portanto · é a m"sa <lo parecer : · 
r<l.• Que se não admittãl) emendas ás resoluções 

dos cousp,lhos g•Jraes. 
<c 2.a Que a uuica discussão sc·ja sobre dever-se 

approvar ou rejclitar rt resoluçáo do cnnselho. 
cc 3.• Que taes re<tolu.;ões obtendo a npprovnção 

dest.a cllmarl!, sejão envint:!as no S1Jnad11 .a :-~o•gJiinte 
formula. -'-O consdho g~ral da província de ( tnl) · 
rcsolven, e'' assemblén g1-ral apprr:va. · 

cc •l.• QurJ se n·r.o officie ao senado a respeito ele 
commias:io mixtn dns duns camams sobre este 
objecto. 

<c Paço da camarn dos dllpnta!)os, i do Junho 
do .18:30. -Joaquim . Mm·cellino de Bl·ito.-L~'i:: 
Cavalcanti.-Viei1·a So1~ .to .-Costa Can;alho. , 

Voto scpai·ado 

· '' Obrigado a dar. o meu voto :iobt·e o pare!!er 
dn commissão de C11nstituição, e .1·cqu~l"imentos do 
nlgnns Srs. d~put:\dos n respeito do modo de 
di:;cutit· as resoliv;ões dos cous~lhof; provincines, 
•:ujos .Papds fnrãu remP.I.tidos {l 1111"!-':1 pam d11r o 
SrlU pflrrlcnr; ,;, qnn:,t,, a mim, induhitavr::l que 
as !"llsoluçõe,;dos ceaselhos pi·ovincin•JS. rhmcttidas 
(~ assembléa gernl nlin pa,s:io · 1lc s•·r- projectos 
do lei.-ni\o só porquo assim 11'> qur11Hica a. con· 
stituiçiio do art. Sii !liiS pah1\Ti\S- parn Stirem 
propostas como pr .. j·~l!los ,-j,. lei-; c d•~tr::rmitHI. 
no · nrL SS quo .!;.,j:i.o discutidas il ddiber,,Jas 
pela R~semi:Jléa g~ral; mas tambem porque •> poder 
legi ~ lativ<l é ddegado unicamente :\ assembléa 
geral com a sancr; tio do imperador. . · 

ct tio:nclo pois projectos do lei nec.;ssal"io ó convir 
que fidio sujeitos ao processo e disposições de~ 
terminadas no cap. '1" do tit_ 4• para os pro
jectos . de lei; ondo bem se vê que o direito 
de emondar é um consequentP. do direito de discu· 
tir; c salta aos olhos . a differençn entre o poder 
moderador e ns camnras leg-islativas, porque estas 
como corpos coller.tivos .é quo tem O· direito do 
discutir, e · por isso o de emendar, pelo contrario 
o. poder moderad,w como uma pessoa unica uii:o 
discute, . e por isso nem emenda. 

<c Igu!!!roill!i9. necess·n·io é_ reconl!ec~e os 
direitos outnrgn1los ao pn.Jer mouc1rador polonrt.l(ll 
no Si 3• e •1• sli•J dironos mni dístinctos ontro .11i, 
quo se ml.o dovr}nJ cunfullllil"; pois . o neto ·do 
sanccionar os decr •. tos o l"csolt~t·õ•! S dn assl)miJI•\n 
g.,rnl, ó o cornpleri:Jo•nt,J, o pa.-a Úsdhil dizor, o ucr
rndeiro processo J· 'nm R formnçtlo da lei ; o polo 
c .. ntr.uio o neto e npprovur, o mandar prov1so· 
riam ente executar. :lR resoluçõe!l dos conselh<•s pro· 
vinciaes ó um neto intelrnmente estranho para 

·18 
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a fornHit;1io dn lei ; c tonto qun n~sim ns llpprr.va· 
da!l como nH susp(!nsas 'siio Íf.(llllimHJll! l'(!llH:ltidus 
á nssF<mblé;• pnrn Hr;r.;nJ dit;cutidus (' dchbcrat.lns 
sem dill'erer~r;a alguma. 

« E claro ficn. 1:omo julgo, que n detcrminnç1lO do 
art. 8fJ - por umu unicu tliscus~~o éi\J cad11 cnnwra 
-6 uma dr:ierminação regimeutal CJUfl uüo importa 
outro .prece i to >Hmii.,, que ns r<•sohlf;Õ•:S dns con· 
selboll provincincfi passe1n ·por uma só discu~~ão 
em cada ·uma d11s r;amarns Jt.gil!lativa~. todas. ns 
veze~; q11e forem sub!llellidns {L sua dc:liiJenu;ão. 

cc Concluo portnnto, r~uc siio in,ustrmtavCJis 11s ar
gumentos dcJ\i?.iclos tlCJs direitos c netos do poú"r 
moderador, ,,m. que fill fuudnmcntu o p~:rccer. em 
c:ontrario doR outroR illustns mc1ubros da mesa ; 
o por consr:gninte, tend•> ns cnnwras lc·giRlntivns 

. o dir~Jito de discu~il' ns J'esolu~õcs dos consdhos 
provinciaes, niio se lhes pódc ·disputar . o dirdto 
de omendal-ns. · 

·cc Outvrgnndo os arts. 8G e SS ás cmnarns legis-.. 
lativns o t.lireíto de clíscutil' ::s re:;oluc;ões dr,;; 
conselhos provineines, s ~m espeei!ic:nr n !'Ó• ma da 
diszussão, entendo que ella ni\o póde deixar de 
V•~rslll" sobre ns vantugens <.u d!lsl·antugen:-~ do 
projecto em geral, c sobre cada .11m dc·s seus 
arti,::os fm particular, como a mais conducente 
too fim de se conl~ecer se o prc.jecto é ou 'não apro· 
priad o 11 promover CJ int~;resse da provi11cia. 

<< A formula . com que depois d•l npprovn•lns 
por t::sta camara devem ser <:uviadas :;o senado 
não pC:.de ser outrã senão a .que determina a 
constituição 1w art.. ü7 w,Ja rnul;cira sr·guinle: 
- A camara dos d~putados en 1·ia ao senado a 
proposiçiio junta do consE:!bo g<•I'IÜ ele tal . pro
víncia (com emendas ou sem . ellns.), c pensa 
que t&m lugar pedir-se ao inlp(:rad•JI' a sua 
sancçiio. · 

<! Reconhecendo flnaltncnte que os f\lndnmcntos 
expendidos, quanto a mim evidentos, não senlo 
todavia conceituados como tae~ por todos os 
honrados membros desta camara; c rcc<.nh&cendo 
por outro lado os grAndes inacnve1oic<:utc·s· que 
resultaráõ se nüo marchare:m as camarllfl legisla
tivas em barmouia sobre este importante obj~cto; 
inconvenient~s . que siio cnpazes t.le inutiilsur os 
trabalhos dos conselhos provin.:iac•s e ató de os 
aniquil\ar, e que do . pan:c>:r de uma commissão 
mixtu poderá c:olhel'·:ie ~randissimu milidaúe, 
como a de facilitar n dcl:IJerac;tlc• d(:sta calllnrn, 
entendo que · a ·o:HÚIOra . d~ve . nomear un.a com
missão c convidar o senndo pai·a .neomear outra, 
as quacs reunidns dl:rú o Sc!U · parecer. . 

" Paço da canHcra dCIS deputadnH, em 11 de 
Junho de 1830.- J. C. Pacheco e Silva.» 

Ficou . núiado, e se mandou imprimir com 
url:(encia. 

Leu-se igualmente o seguinte parecer dn com· 
missão de fazenda: 

" Seudo apenas approv•ldas duas pequenas 
emendas de 1·edaeçiio no projecLo . para a abolição 
dos officios de provedor o do escriviio. dos seguros, 
a commissão de fuzenda entendendo que por 
motivos de. taes emendas se .. não fnz preci::a a 
impressão, propõe que entre em 3~ discussão o 
projecto sem que se imprima. · .. 

'' Paço da camara dos deputados, D da Junho 
de 1830 . .;...F. de Pattla c Sott::a.~B. P. deVas
concellos.-B. Lobo de . Sou;;a.-M . F . .R. de 
And1·adá..- G. Pi!·es Fe1Teim. >> 

Foi apprOVtldo. · 
Leu-se tambern o seguinte .parecer: 
cc A commi8são de . fazenda e orç.acnenlo vendo 

quP. a proposta do governo junta, é só um 
ndditamente :\ outra proposta parn .crenção de um 
hnnco nacional, e que por isso deve acompunbal·n, 
romoLto~a portnnto 1í mcsl\ para ter o dr.stino 
qutJ so dor 1\quella outra proposta ·que foi já 
l'om!llLI!ln As comtnid&Õ:l& ue constituíçtio o c.om
merclo. 

IC Pll~P tln CUilll\1'11, 11 do Junho do 1830 .... a. 

Pi1·e.ç Fe1'1'CiJ·a.-:Dtta1·te Silva.~ Vasconcellos.-
11. Loúo de Sou::a. '' 

Ip:unluoentc foi lido o parecer ~eguinto da com· 
mis;~:"1o de cousl.itaiçJiCJ e commercio: 

<c As commi~siiHS de conHtituição . e commercio 
cxnndnoriio u prCJposta do governo sobre o esta· 
beler:imento elo um IJnnco de desconto A deposit,,, 
<: llntc,,dem que deve ser impressr~ para entrar 61ll 
discu:1são conforme o nrt . . G3 da constituição con-
vcrtid" no s··~uinte projecto de )ei: · 

cc A assomhlóa ~era! 'legislativa decreta: 
cc Art. J.• Poder-se·ha estai;lelecer na córte e 

cidat.lc do Rio d•l Janeiro um banco. de circulação 
c cJ.,posíto com o capital de <1~:1: mil contos de 
rt<is divididos Hlll ncc;õer~ de :~00$ cada uma. 

cc Art. 2. n 0 .valor dns acçÕe$ set•á entregue Ú. 
companhia qur: se propuzcr a f11n<lar o .banco en1 
dóus pugan1entus ig~<ni:S a seis o doze mezes con· 
tndos do dia d .• assignatum das . mesma:> acções," · 
clc:vendo sc:r o primeirn reali~ado da maneira se· 
gninte :· 4 pc.r cento em moeda nacional da ouro 
ou prata, 1 por .c-mto em moeda de cobre do cunho 
desta cõrte. e 5 pot· cento em notas do extincto 
bnnco do Bra?.il; e o 2• da mnnt:ira seguinte : 
r. 1:or cento em moeda nac1oual de ouro ou prata, 
l pot· ct:nto ·em moeda de. cobre do cunho dest~ 
côt·tc, . e •1 por ccnt() ern not<c;; do referido extincto 

· bnnco. Na falta de moeda nacional de oaro ou 
prrtta, a companhia poderá re.ccber em pagamento 

· barras ou IniJeda t·Strongeira de qtlalquer destes 
metacs pclo ··'Preço que tivP.rcm em relação á 
mesnJIL lu(ledn :•acionai. · 

cc Art. ;3,n As opcrnc;ões do banco limitar-i;ie-hão ; 
1" • . :w desconto de letras de cambio ou papeis de . 
credito mercantil realisavcis a curtos prasos e fir· 
rondas · ou eudossndns. por pessoas de reconhecido 
c,·cuito: 2•, á ~missão de notas ou .bilhetes pa~ 
gaYeis ao portatlor na moeda corrente ou em 
barras dtJ ouro ou prata, e em moeda estrangeira 
pelo valor do mercauo: 3•, ao cleposito de quaes· 
quer alfaias e especics metal\ica~, mediante a com· 
miss1io de 1 por . cento : á abertura de contas 
co'rrentes com · os particulares que lhe confiarem 
seus capilnl!s, bavenúu e pagJndo jnros recíprocos: 
r.•, ao recebimento de dinheiro a juros com ajuste 
dr, !Jruzos para a sua restituição : e 6•, á compra 
o .venda do metnes . preci •• sos em barra ou em 
moeda da cunho estrangeiro. 
· cc Art. ·1.• O banco será administrado por uma 

.junta directoria nemeada pela assembléa dos seus 
accion~stas. Os estrangeiros poderáõ ser membros 
desta JUnta, comtanto que uiio formem a maioria 
dello. 

<c Art. 5.• O banco começnrá as suas operações 
logo que tenha em caixa. a . 5• parte do capital 
que deve constituir o seu fundo . 

~ Art. 6." . O banco puderá · estabelecer caixas 
fihaes para suas operações naquellas províncias 
do imperio, onde ·o julgar convemente. 

u Art. 7.• O banco . nt\o fará emprestimos ao 
governo sem autorisação especial da assembléa 
geral legislativa com a sancção do imperador. 

·" Art. 8.• O banco gozará dos seguintes privi· 
legíos: 1•, de qur:o . nenhum out1·o banco será estabe· 
lt>cido. por lei: 2•, de que os seus bilhetes óu 
notas pagaveis ao portador, · seriio . recebidas em . 
todas as estnções publicas destu côrte e das . 
prc.vincins onde exist1rem as suas caixas filiae~: 
<~•• de. que os fa\silicadc.res das suas notas ou 
bilhetes incorre1·úõ nas penas dos fabricadores de 
mot:da falsa: . 4•, de que poderá receber juros na 
rnzao de G % ao anno: e Ú", de. que as suas acções 
possui das . por estrangairos não sorão sujeitas a 
S!lQU•,stro ou represalias no caso de guerra entre 
o B•·azil c as nações . dos respectivos accionistas. 
Estes privilegias duraráõ por espaÇo de 20 annos, 
contados do dia em que o banco . começar. as 
suas operaç.ües. 

u Art. o.~ Em compensação dos privilegies con· 
cod.ldos no urtigo p1·eceueuto o banco obrigar· 
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se-ha: lo, a entregar ú caixa da amortísaçiio ~a 
dívida publícn, depois di! . carimbadas pura nno 
entrarem mais em 1:irculaçiio tantas notas do 
extinctr> banco do Brazil, qua1ot!lfl · receber em 
lHI"amento das suaR acções conforme o art. 2o, 
ha;endo em troc:u apoliccs_ de divirla !llí par que 
TP.nccráõ o juro annunl de :J %, pago pela mesma 
caixa e _serão amorti'Sadas n arbítrio do corpo 
legislativo: e 2o, _a passar tle umas . pnra . outras 
.provinc:ias ou destas para · fóra · dn 1mper10 todns 
os capitaes ou generos que lhe forem pn.rn esse 
fim entregues pelo governo, percebendo sómn~tc 
metade da com missão que fó1· de estylo commcrc1al 
om casos . tatJs. 

'' Art, 10. A· junta directoria dn baneo pub.li· 
cará annualmento.uma exacta conta do ~eu c~e~hto 
e debito; ficando todos (oS s~us membro;S R?Jeltos 
ao rigor - das leis por qualquer cornmJssao qu•J 
.nisso haja·ou por qualquer fraude que se de;;cubra 
e justifique na a'lminístraçiio do mesrno banco. 

" Art. lL A companhia que se cncarl"úgar da 
fundação . do banco, organisará cuídadosamc~te 
os seus estatutos, ma1·condo o numero de accJo· 
nistas .que devão furma1· a sua a,;sembléa nnnual, 
definindo as qualidades e a r~sponS tl.bílidnqo 
·que devão ter os membros da sua JUutn du·cctor1a 
e todos os seus empregados ; regulando a s_ ~ll. 
administração interna, c a sua cscri[Jtura~~o e 
contobilidàde, fixando a pruporçiio qnc. dt-V•,rl\ 
inalteravelmente gunrdar-se entre a em1ssan de 
suas notas _ ou bilhetes e o seu fundo capital, e 
tomando todas as cautelas que a <:xpel"iencia 
aêonselhar, como tcndeut.es a cons.enar n· regu
laridade, :1 manter o credito, o a promover _a 
prosperidade do mesmo banco. Os c~tatutos serao 
apresentados ao governo ·lO (lias antes daquclle 
em que o banco honvnr de c()nlflt;nr . as suas 
operações, ··para qne sej<iô examinades e.interina
mente approvadcs, c. depois lo·va_dos . :\ tina! ap
provação . da nssemblea geral h'glslatlvll. 

''Paço da cama1·a dos depu tudo;; 8 do Juuho 
de 1830;-Aleucar.-D. A . I•'eij6.--..,.T. à'A{IUi(u·. 
-J. A. de Lemos.-E. F'. França,- }r!. Z. dos 
Santos.» 

o sr, Gcrvasio :-Temes uma pl'oposta de 
um banco, e por consequencia deuma a::;s?ciaçiio 
merclu!til privilegiada . nu classe da socJed:~dc, 
e portanto privilegias a transac~ões commerc1aes 
que por sua naturezu siio ·oppostos A cconstitui~~o. 
Diz a constituição uenhum genero do comme!cto, 
agricultura, etc. (Leu.) Tod~ o nPg(oCJante. P. un~ 

. banque'iro, eu mesmo que nao S•lll pada, Já !m 
banqueüo emPernambuco: á proporçao do crédito 
e da pontualidade com que ~ nego~innte pag~ os 
seus bilhetes nesta proporçao esta o . s~u . . g1ro, 
está o estabelecim~nto de um banco: prolub1o-se 
aos nenociantes individualmente fazerem associa. 
ções particulares e sendo ~stc contracto m_ert:n!_!til 
prohibido por todas as loJs, e pt'ln constJtulçno, 
eis o por que digo que niiotem luga1· e3tn propoosta 
lêa-se n coiJstituiçiio, niio eutrarei na .unalyse 
dos males que provêm dns bnnco~. bust.1 dizer
se que é uma associação privil~giada; um _pri vi. 
legio que considero uma sOCiedade. pnrt1cular 
com direito de alterar. as moedas cJrculantr.s ; 
pouco mais idéas é· preci"o 6xpende1· para mostrnr 
a i nconveniencin · de tal proposta ; nws se fór 
preCiso· escrever longamente, e~c1·everei. 

o Sr . .t>aula e Souza:-0 honrado mem
bro_ entende que já se está na materia e expõe 
idéas pelas quaes tnmbem estou; mas o que se 
trata é de se m!!ndar imprimira proposta segundo 
o parecer da commissão que julga que é objecto 
de . deliberação, por isllO 9ue a rnateria é tão 
interessante, como o ·honrado membro reconhece, 
deve-sE! pois imprimir para entrar em discusdão 
e cada um dos Srs. deputados argumentar melhor 
sobre ella. 

o l!i!iJr. 1\-tartim. Franolsco:-Approvo que 

so imprima qu;1ngo tratarn~os de artigo . por artiJ:;O _~ 
vcrcmoR· qual dos dou R prOJCcLus devllmos· adaptar, · 
quando _ tratarmos de:lle r, qae nó>~ varflmos de se 
atacão princípios cnnstitucionaes; rna~ po1·-ora 
não sr1 t1·ata disto, trata-se de da1· destwo a esta 
proposta, . e. u ~1r:stmo 6. nwn.!ur:se imprimir_: 
n1andou-sc ~rnpwmr nma, appareçrw toJas •luas, 
a camara fará o seu j11izo, se acaso julgar que 
devem ser dcsp~ezadas decidirá; mas agora trata-
se d!l mandar imprimir. . 

o Sr. Gorva~;Io:- Quando rne lovnntei não 
pensava que se tratava relativamente a impri· 
mir-se, pois que eu já vi impressa a proposta. do 
governo ; tuua:via ~rJ se eutendc q!le ~e dovo 1m: 
primir tudo, Impnma.so _tudo, . nao me. npp?rP.t 
á impreSdllo, porq!le entno . melhor se d1scutu·á. 

Pr,sto em votoç:io íoi approvado, o" se mandou. 
irnprintir. · . . . · 

Leu·S•) o projecto de lei da commissão de ma
rinho, da fixação das !orças navaes. 

Pn01ECTO DE LEI 

Fi:caçao das fo,·ças navaes 

u A asscmbléa geral le~í!!lativa decreta : 
" Art. 1o. As forças navaú activas do imperío 

do Brnzil no anno que h a de · con·et· do dia lo 
de Julho de 183l a ~O de Jtw!Jo de 1882, cons
tnró.õ de uma fraga~a de G2 peças, uma de 36, 
uma corveta .de 2G, G ~rigues com 9G, ;J escunas 
com -18, e G trnn~portr.:;; ; •J :;erão tripolados por 
duas .mil pra•;ns de todas as classes. . . . 

'' Art. 2o. Os oostos, emprtlgils ·e . praças d'offi· 
cines do corpo da anriada, guardas-mat·inhas e . 
ajudantes, capelliie!l, oflicines ~c · s~ude, . fazenda, 
uauticn o apito; nrtiti.c~s e martnheLros occupados 
em qu·1esquer repart1çoes navacs, e mesmo os 
posto~, emp1·egos ~ praça_s daq1!elles _que não . 
exist1r~m oJm serv1ço actlvo, nao . serao preen· 
chidos quaudo vug;lrcm por n1ortc, demissão> vo
lunt~ ria, bnixn. por deser•;i:io ou _em virtude da · 
senteJH;a, salvo nos casos da. ma1s extrema ne
cessio.lade. 

"Art. 3•. A · co111pnnhia dos guardas marinhas 
não terá for,;n e:tcodento do seu estado-maior, 
um chefe . do brigada. trinta · gua.rdRS·marinhas, 
e cJui11Ze aspirantes effectivos. Ag.uell!!_S que actual
rncnt,l _passarem d!lste nume1·o ncar:io :.ggregados· 
até entrarem r: a classe dos effectivos, a qual com
p~tir{l ao,- mais avan~:ados nos estudos militares . 

cc Art .. to. No corpo de artilharia da ma•·inba 
cons.-~·vnr-se-hiio pelo menos vagas oitocentas 
prar.ns do soldados. 
") .. rt. 5o. Os nonl"inlJeiros que forem necessa

rios para consen·ar complP.tas as tripolações dos 
navios de que troto o art. 1° e.m. falta de volun~ 
ta rios serão rocrutauos pelos J mzes do paz, se 
tiverem pg-ra esse lim · ordem · por escripto do
lloinistro dn mariahn na cürtc, e dos. presidentes 
nns pt·ovincia,:; n que.~os 'navios .aportarem com 
faltn Jo marinhn~em.c/ . . 

u Art. 6,• As reqnisi•;õas de recrutamento que 
excederam 110 numero de prnças de marinheiros c 
grumQt<is vagas pnr n_1otivo de morte~. deserção 
o bnixns p•~rn os hu«(ll,tlles por mulest1as graves, . 
se1·iio ··~putadns e purwlnR corno nbttsos d~ poder. 
· " Art. 7 .• Ficdo uQrogadas too.lns as le1s e o r· 
dens em contraril1. 

c< .}?aço da comarn <los deputados, 1• de Junho 
de 1830.-J. J. Vit:im Sfluto.-R. J. da Cu11ha 
Mattos~-J. M. Pinto Peixoto. » 

A-!nndou-se irnpriurir; . 
Leu-se outro parecer da commisl!ÃO de guerrB •. : 
cc A commiss;ío de gu.•rra examinon a petição 

documentada com que João Evllngelista de Al
varenga, professor publico de hltinidade da villa 
da Campa uh a · da_ Pr1~cez11, · mostr11 a · grllnde de
lapidação que soffrêrao os bens <;lo cusp.l ela ~eu 
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pni Rr·quo~trn•loR pr11' lCI' r•lln Rido prr•;o de .r.stndo 
na :llll.•ga ~nnllnJa r.,yúli"."'o dn i\Iiun!l, '' Reli· 
t.·nciwlo a um dt•gredn :-w:dinrlr, .p ,..~· i.-• s.o :o estn 
!\Ugn~lll 1!:\Jllfli'H-l" , IJII•J ~·: l]j,;po·IIR I• llfi),.J, fJfii:R RO 
pod"'' dur culll.fll'Ím• ·nto nn tn'ÍH" •·xpedido c::u !J 
de Dezembro de lS:!S ptln :;r•r;rr .. tnria du estado 
don n~gncios dn. guerru, permít.liiii.IO que :;cus 
dous fiiiiOS · mr:norli:-~ Ignndo .JosiÍ de Al\'t:ll'enga 
o Cnn•lido .To~,; de AI ·nmmgn . assc•nl.•:m prar;a de 
c:ntl o lc~ 110 :!o rrgilll<'lllO I] r: c;rv:dlarin <lo' lu linhn 
do ex•·n:itr•, Jicaudn úbpt .. usnd<JM dri ~PI'vir; .. pnra 
Sr•guirc·lll I!S f:~ludn<; 2"1 fJlltJ . Sé lho lll011de le· 
'\':LHtill' 11 lJ ·i<~llCÍnlHld() SC:f.jllt"ll'O de Sl!llR bCIIS, 

rc N:io c .. ~armtir•<lo ú Ct•lll•nbs:io du gur.rrr. in
terp•ir r. sun. opiníi\o ~ r .brc a SC:;{Illlda pnrte do 
l'C'JIICI'illlr:ulo, qun pódC tN' O de11ti110 .'-JUO Cst!l. 
r.ugusta ca1nm·n honvc:l' P•i l' bem únr.Jilo; quanto 
ít pri111dra pu1·te .a r:onu:Ji;;sf•o é do pnrecer (jUe 
p~·· il~q;ul 11âo tem tugnr u que prctcntlc o sup' 
pl1en n ,e. 

rc Par;o da carnnra cJ,_;s deputados, S rio Junho 
de lti::!U.-l'ieü·a Souto.-l'into Pei:.coto.-Cunha 
:Mattos. " 

Foi uppruvado e rcmr.ttido á commissi:io de 
justi1;a c•:minal . . 

L·m·sc outro parccF:r r!a mesma commissão: 
((Os r.o ronP.iS da z~ linha •lo r:xenito na pro

vincía d~:: S. P,mlo p~dem a f.sta augusta camara 
que seus soldos sejiio igualados aO!' dos coroneis 
de 1~ linha, c q1.1e r1uando isto. niio possa ser, 
ao n.eno;; se lhes co~:c~:dn um d<-sca1u;o dec<:ntQ 
e honroso, para que dr,pois .de havr~rern servido 
á. pntl'ir• com honrfl, achlllldo·so c~rrcgados de 
anno;;. niio t.:nliiio de luinr c:ontra n indigcncia. · 

<< AllP.~iio qn<l uns V•: ncem men~a!mr.nlrJ u .soldo 
de .JiJ$000, nutros o· .de . r)o;woo o outrr.s o ele 
55~000, o que üUtr'nra já era m•·squi .. ho, c hoje 
insufflciente á \'btn do n uglllento pr•1gress:vo 
do custo dns cOLIS>IS da primeira e absoluta neces
sid~ole. 

<< Lamentiio o esqu,Jcimr>nto em que :ficarão ja
z,mdo quando se prornul~:n·:io us l~:is de Hi22 
e de 1i':i2!l, qne tm:to mdhornrão a condiçiio da 
ela~~;" dn~ :nnjo1·es d•: 2• linha. · · 

<< Not:io ainJ:t 1nn•s . n grande dilfurcnr,a que 
ha enr.r.i os soldos, grntificaç~es c cl\vnlgadurns 
dos cor·oneis da 1• !inlin c nR -.dos da 2"; quando 
o c.nuR, o serviço, a rcspciiiS!lbi!idacie e de:;pezns 
igualmente )JC!Ião (;obre uns <: outro:., se é que 
nüo pesiio. n1ais sobre os coroneis da :2" do . que 
sobre os da J•. 

<< Considerão einfim a desvnntagem com qne 
a lei co11cedc as reformas aos coruneis da 2• linha 
em relação ás. que se concedem aos da 1•. 

<< A commiss:io reconhecendo que existem nesta 
c~nlara projcctos de lei _que satisfazem ás preten
çoes dos supplicantes, c de parecer quo nutlu ·so 
lhes \!~fira por orr. . · . 

" Paço da camara dos· Jei)utados, !) tio Jun h•l de 
1830.- Vieil ·a Souto.- Pinto Peí1;oto.- Cunha 
~1/a.ttiJS. 11 
· Foi approvado. 

Segue-pe a leitura de outro parecer da mesma 
cornmissiio: 

<i A commissiio de guenn para poder dar o 
seu par~cer sobre n requ.:rimento dP. Antonio 
de Barros Falcão de . Albuquerqu~ Maranh;io, 
2·• tenente do 8• corpo de artilharia de posição, 
requer que se peçü:,J informaçõ~.:s ao g._~vr;rno. . . · 

cr Paço da camara dos deputadns, . 8 d•· Junho 
de 1830.-Viei1·a Souto. -Pinto Peixoto.-Cunh(l. 
Mattos.» 

Foi approvarlo. 
Leu-se outro da commiss1io de justiça civil: 
" Peln . comnlissiio de justiça civil f.,i visto o 

rac!tttlrimentQ de Bernardino José · de. Bitancourt 
o outras, en1 que so qucixi'io da misei'ia que hn 
mflis de 11 Rlll)ns pade•:cru,. por <1111 o;canrlnlo~o 
o horrlv<'l ll"lf"' llo propol•·ncln qu., ~obJ'O os 
SUP!lllcllt•lCII uQscnrrognu o ex-governador dn pro. 

vincin de Santrt CnLharin11 Joiio Vieira Tovnr, 
~~ qunl rc.uhnntlo·!hc; us torras .IJU<l por jurito c 
m:~:ro,;r' tiLulv possuiito o cultiVIlViio ·no lu~ar 
das Cahhis do C11hntíio darpHJlla província, · !ar. 
d<illar; pn~sento . a um seu p•·.,t·:gidwliyppolito Josó 
de i\fn:wzos, IJII•) as te1n po:;~llitlo com a sua 
f11milin: c requo•·crn pela· segunda vez á camara 
(visto n:io snbe:rem uondo plll'ilO os pnpeis relativos 
:\>; informações c:ocigida~, e terem sido baldados 
os srm!:l requerimentos no gcJVi:rnO, que tem sido 
illudido. pclnf! autol'idndcs informantes, como o 
será pdo actltr!l pre~idnnte da mesma província 
quo é genro do dito Hyppolito, P. clesfructa uma 
parto dari tnrra:i dos · supplícantciõ) para qu~ ,haja 
de os attendcr com. as providencias que JUli(ar 
:•<!cessn•·ias nfírn do os salvt~r da tal oppressiio 
,j rniserin. 

. " A commissiio. tendn r:m vista o documento 
quo os s•.1pplicantes juntüo, e pelo qual se mostra 
quo esta cr1mara em Junho do auno passado já 
exil(io do governo o's esclarecimento:> neces~arios, 
e dependentes do conselho da fazenda, é do parecer 
qull nova:nente se officie no governo sobre este 
objecto, no . caso de não terem ainda vindo as 
informações exigidas. · . . · 

cc P •tçn da camara do;;· deputR,dos, 8 de Junho 
de !8:3U.-'-J. O. P. Almeida To1·1~es.-H. J. · B. 
Paim.,, · 

F'icou a<Iiudo . por se pedir a pnlavra sobro 
a sun mat.:rin. 

Outro dn mesma comminsão: 
(< Antonio .José de Oliveira B!lrreiros, cidadão 

brazileiro, inte:rpõz perante o tl'ibunal supremo 
dP. ju:>tir;a, o r·~curso . de revista ·dos accordiios 
dn casa da supplicaçiio que o julgarão carer,edor 
dn .acção pela qual · pretendia h1•v.or da fazenda 
nacinual a in·l~wnisaçâo dos prejuízos que . diz 
ter su1Trido, nã., só pelo aprezamcnto de um seu 
brigue nas ogua~ de Mo11t~vidéo; carregado de 
viveres, em qu•J trafiCIIVtl . para fornecimento ·do 
exerl:ito impari"l, mn::~ tambem pelos roubos, saque 
e incendio perp~:tr:1dos na s11•1 cas~ de no~ocio 
no lugar do- Salto -pela gnarnjção commandarla 
pdo coronel Beuto Manoel Ribe11·o: o qual como . 
que de p1·opu~ito havia recu:;ado certos . meios 
pecuniarios que . ello supplicãnte c outros nego
ci:lntes tlili estabelecido:; offerecerão por empros· 
ti mo, parn de alguma m~neira evitar-se a consum
maçiio de~~es .excessos criminosos que os proprios 
soldad01s ha muito ameaçaviio pela razão de se lhes 
não pagar o soldo l1a muitos mtlzes . 

cc O supplicante no tribunal supremo de justiça, 
foi provido no sell recu•·so quanto ao aprezamento · 
do. brigur. sómente, mas n:1ú quanto aos prejuízos 
cnusndos por aquella tropa insnbordinada pelo 
fundarne .. t\•-de nüo haver l<.!i patria que :1·espon · 
sabílise a fazenda nacional pelos í11cto~ illicilos 
dos soldados, os quaes · estão sujeitos ás leis cri
minaes . e militares; bem como os chefes pela 
faltJ da necdssarin disciplina e subordinação dos . 
mesmos · solchtdos:- e por is,;o pede a \'Sta augusta 
camurn as pro\·idencias conducentes a .uma justa 
reparação daquelles prejuízos assim caUS>\dos. 
Em · taes circumstancias a commissiio de justiça 
civil, tendo exnminado maduramente o requeri· 
memo do supplic.'l.nte e os documentos que o · 
instruem, é .de parecer que a pretençiio deste 
supplicante deve correr a mesma sorte que esta 
augusta camura e11tender em sua alta sabedoria 
justa e adequada ás circumstnncias de outros 
cidadãos prejudicC~dos nns outras províncias do 
imperio por igual motivo, como já se acha preve· 
i'iido por um projecto ácerca dos prejudicados da 
Bahia, que foi organisado em U'lla das sessões da 
legislatura pas:;ada. · 

« Pnço da camarn dos deputados, 11 de Junho · 
de 1830.-H. J. · B. Paim.-J. C. P. Almeida 
Torres.-J. F. A. B. Mun~ Bart•eto. » 

Ficou n~iado por se pedir a palavra sobre a 
sua rnaterta, 
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Outro da mesma r.ommissiio : 
"Pc lrll Afronso ele Carvnlho, ela cidade da Bahia, 

por si, e por cabeça do seus filhos munoros r.xpõf1 
â consideração desta augusta carnnt·a os· conti
IIUaclos tr.•balhos c•m . quo ba 2·l annos so acha 
cmvolvido, para •·civindícat· n sua herança paterna 
das mãos do i11truso p(ISsuidilr Francisco Lniz 
de Souz!l vnlgarmento conhecido naqnella cidade 
pelo dizimeiro : o qual aproveitandn·ee rl!l au
sencia do representante que então se achava est-a· 
belocldo na Hollanda, fez habilitnr a mulher com 
quem é casado, por filha natural de seu fallec:ido 
pai,. e como tal se iutroduzio .no sou cas!ll, apo
derou-se, e está. no goso pl•Jno de· todos os bens 
da mesma herftuça: expõe mais ter alcançrulo do 
governo em diversas épocas algumas providencias, 
as · quaes com tudo nrio têm sido bnstuntes para 
desembaraçarem o labirynto intxtrincavel da chi
cana forense; e que. emfim cansado e j{L desti
tuído de meios, affecta o seu negocio a Psta augu.;ta 
camara, a quem pede que mande avocar os autos 
originaes para sr,u inteiro conhecimento ; seques
trar todos os bens daquelle intruso possuidor e 
castigal·O com todo o rigot· úas leis. 

« A commissão de ju~tiça civil a quem foi 
presente este. requerimento o os documentos que 
o acompanhão, acredita facilmente quanto expõe 
o represemante ;. mas ponderando ']Ue os meios 
que elle indica exorbit:io. das attribuições desta 
augusta . camnra, é de parecer que nas leis 
existentes que devem set· observadas relígior.a
mente, ·se enciJntr1io os recursos de que Q mesmo 
representante deve lauçar mão para reivindicar a 
Sllll herança .que diz usnrpada. 

« Paço da .::umara ·dos deputaãos, 11· de Junho 
de 1830.-I:l. J. B. Paim.-J. C. P. Almeida 
To,·res.-J. F. A. B Muni: .Ba1•reto. " 

Foi approvado. . 
Entrou em discussão o projecto de. resolução 

sobre as eleições, offerecido pelo Sr. Vasconcellos 
nesta mesma sessão. 

o Sr. Paula o Souza :-Julgo quo a reso· 
lução deve passar cem melhor redacção, e que se 
deve entender que esse decreto não está revo
gado. 

Mandou a seguinte em11nda de redacçiio : 
cc Que na redacção se diga: Primeira parte.-

A resolução de 27 'de Agosto de 1827 não ·foi 
revogada pela de 29 de Julho de 1828, antes 
está em seu inteiro vígor.-Pat~Za Sou:za." 

Foi apoiada. 
O Sa. AuRELIANO oppoz·se á resoluçtio, . mas 

nada se pôde colligir por faltar muito baixo. 
o Sr •. vasconcellos:-S•1U de diverso pa

recer. Eu entendo. que pela leltu1·a das instrucções 
de 29 de Julho de 182l:J, está revogado o decr~;to 
de 27 de Ago~to de 1827• O que diz esse decreto? 
Diz que as eleições para a presentn legislatura 
e as que se houverem de fazer durante 11 mesma, 
sejão feitas na conformidade Jo decreto d~ 2ti 
com . as declarações seguintes; e •tuaes são as 
declarações 1 Que se proceda .uas eldções que se 
houverem de fuzer para . a presente legislatura, 
e as que se. fizerem durante. a mesma, pelas 
instrucções de 2-l de Março, logo, foi revogado 
o decreto de 1827, as instrucções são muito 
claras. 

Disse-sE> que ·o decreto quiz dar outras provi
dencias, mas já disse que a m~nte de q1.1em fez 
a lei era que se revogassem as instrucções >~nte
riores, .. a---i-ftfmlivelmente se revog~decreto 
que manda'fazer as eleições que se bõuverem de 
fazer durante a legislat•na, pelas instrucções de 
24, é ·pois claro que fica· revogado o . decreto) 
anterior a essas declarações pelo decreto de 1826. 
Mas disse-se que não . está revogado e que · o 
conselho de Minas procedeu mal; todavia 11 meu 
ver procedeu muito liberalmente, e n dizermos 
a verdade o seu proc.edimento foi mais confo1·mo 

á letm tln constituição mandando que se fizes· 
scrn novos ,.leitQres. 

E' pnia clm·o que na letra do clncrcto está 
cornpl't<henclida a rr:voga•;iio cto d•lcrc,to de 2S,. o 
ora ·mais liberal que · HO prt.ceueaso · a. uovos 
eleições, isto é, qur: so .JizcR~ern novos r:leitores 
quo íizessém estas r,loir;üt:E, pois que setHlo menos 
conhecidos do que os anteriores enio menos acccs· 
siveis a qua(Jsquer. tentntivas: 6 verdado que o 
conselho não ~e fundou em lei expressa, mas no ... 
quo em mnis liberal, e que pan:cia f:Xigir o es· 
pirito da constituição; não que1·o increpar ao 
conselho nem o defendo, mas se tivesse exor
bita,lo seria eu o primeiro em accusat~o. 

o Sr. Maia:-Nesta mataria é preciso hnver 
muita circumspr:cção e madureza. Não supponho 
inconvenir:ntes quo. possão viL· desta resolução, 
antes é necessaria para r.vital·os, hem como oe 
prejuízos quP. já se manifestão; mas para que 
n:io fiqtta sujeita a assembléa ·geral a .Precisar 
de muitiplicar rosolu•;ões de actos legislativos 
para emendar erros de qualquer autorirlade, sou 
de parecer que a resoluç1io de 1827 não foi de
•·ogada pela cutra de 1828, e a. razão que. tenho 
para este conceito é,oue a primeira rt')soluçiio tratou 
de .estnbelecer oR direitos dos eleitores· de. qual
qunr legislatura, e a ·outra resolução posterior 
tratou do modo pratico <;\as elP.ições na fôrma 
da constitaiçiío ; nssentou-sc quo era necessaria 
uma IP.i para as eleições, mas não have11do tempo 
coot~ntou-se a assembléa geral em approvar as 
instrucções dll. 26 de Mareio de 2-t ; por conse· 
qucncia us . artigos desta · resolução não podem 
prejudicar os .direitos que já se tinbão .dado aos 
eleitores. · · 

Pur con~eguinte entendo que seria melhor 
mandar dizet· a•• governo que participe ao con
selho geral de Minas qne nestn parte não teve 
b11m accordo, que não se conformou com a le
gislaçtio actual, que se devexegular vela legislação 
de 27. 

O Sr. Paula Cava.lcan:ti :- E:>tou per
sundido que o conselho de Minas Geraes deixou 
de executar a lei. O d6crt!tO de Julho de 28 
manda que as instriicções de Março de 24 fução 
parte desse decreto com alterações? Não ; con
Silquentemente. o d·;creto e as instrucçõe~ de 2I 
abraç1io-se com a nova lei de 28, porquanto nessa 
re&oluçiio só se dítise que ficavão revogadas a~ 
leis em contrario, o clecretn · ou resolução de 27 
não diz qu.=: ficão revogadas as leis sobre este 
objecto, o decreto não se oppi'\e ás leis exis
tentes. 

Errou o. conselho do Minas· e mandou contra 
a lei, niio e'tou persuudido .sr,não que obrou 
anti-liberalmente, ao g11verno incumbe mandar 
executar a lei fl me conformo com a opiuião do 
Sr. Maia. Caso porém houvesse necessidade de 
estabelecer a lei votari.L pela emt~ndu que está 
na mesa; mas votarei sem pr•l que se declare ao 
guverno que diJa ao cnn<elho que não obrou 
coufurme ·a lei, de outra . fôrma estamos fazendo 
resoluções a cada pas~o para mandar executar 
leis. Portanto se não obedeceu á lei o conselho 
ele Mintts, é da obrigação do governe fazer-lhe 
esta adverteucia. 

O SL•, 'Ferreira. da Voigu, :-Estou per
suadido que o. C••nselho de Minas Gc:raes não 
obrou tão precipitadamente como se .quer indicar; 
se nos cingirmos ás palavras dessa resolução de 
1828 llÓS":""VC'lemos · que -dtz;-para as elei'çlTes de 
deputados durante a législatura se regularáõ 
pelas instrucções de 26 de Março, portanto ficava 
excluindo n resolução de 1827. Por conseguinte 
sou de opinião que passs a resolução tal qual 
se apresentou com a . emenda de redacção, P'liS 
que por ella se salviio todas as du\·iJns, porque 
na realidade o conselho teve fundamento, . se é 
q~e errou. 
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o Sr. Ca.IH;Jnno :r<::sn•·:rl<llüo :-C;•cio que 

o conselho rlo. Mina;; 11:10 t:nmmcttcn erro no· 
nhum. E' pdncipio d~ legi~>laç;io quo a l~:i po~~ 
tnl'inr det·ogll n rwt~I'IOI'; ora, o <lccr·eto d11 2S 
<liz qnn se fnr1io as clw;.iius para. n prnxima 
Jegíslatnra etc., por conscJ•)UellcÍn este rlRcrc,to 
niio quiz mais quo oiJ1•inr nlguns inconvenientes, 
o ~e c~to decreto so limitasse n r:stcs defeito,; 
então estava em s~u vigor e~Re outro, porém 
Cfite outro decrc;t,, di;r, qno niio · só se f.1c;rio 
aquelltts eleiçõrs para n pr.~sento lllgislnturn 
como as que tivt:t·em lugar, portanto ficou S•'lll 
elfeito nenhum esto dec•·cto do 27, o o conselho 
procedE'u muito bem cxc~cutnndo c~ta. lP.i, porque 
não sei como á vista de~te decreto poss•1 sab~ 
siKtir o outl'o rlocr.:to; é n~t!essario quo tenhamos 
attençfio ao melhor cnmmodo dos eleitot·cs. Por
tanto o meio de. prevenir isto seria então uma 
resolum1o c qtw dissesse qltfl a asRembléa re· 
sol v e "qtre fiquem os . eleitol"e~ por toda a le
gislatura, llr:nnllo para isso revogado o decreto 
de 2!) .de Julho de 1828. 

Mandou a ~eguinte emenda: 
r< A assembléa. geral resolve: 
« Fique <m1 seu vigor a disposição do decreto de 

9 de Agosto de 1827, não obstante a disposição 
do decr<lto de 29 de Julho de 182S, que tica 
revogaria para e;:; te tffdito sórneli te. - }.{ ello e 
J.vlattos.» 

Foi apoiad:r. 
o Sr. Rebouças :-0 il!ustre deputado que 

acabou de fallar prevenío meus argumentos e 
sõu de voto qne passe a resolução; e quanto á 
redacção sou indifferente; mas Sfl' se declarasse 
ao governo, mandasse ao conHelho que cumprisse 
a lei, rocommendava·se a•) goJvern11 qul.l fizesse 
o que if• fez, porque o governo cumprio a 
lei. 

O que diz o decreto dca 2!) de Julho dtl 1828? 
Diz que todas a:> ehJiçõ~s da actual legislatnra 
se. fação da· maneira. estabelecida no mesmo de· 
ereto e que diz o decreto ? Que em um dia 
determinauo se fação as eleições . primeiras ; o 
conselho não podia demaneira nenhuma conciliar 
esta obsP.rva,;cJa com o d~creto de 27 que não 
quer que se fnçiio assim: por consHquencia o 
decreto de 28 r.wogou o decreto de 27 e reve~gou 
o mais. positivamente, qunndf"l contempla as ins
trucções de 182-! e não contempla este decreto 
que manda proceder 1ís eleições parochiaes . do 
modo que o decr"to . não manda proceder; por
tanto aquelle at'tigo e tf"lda!i as dispo,;içõ~s do 
dP.creto de 27 é em contrario ao decreto de 28, 
visto que manda fazer primeiras eleiçõ~s paro· 
chiaes. 

Portar:to a re~olução é necessaria parn declflrar 
que o decretJ) dP. 29 de Julho de 28 niio exclue 
a hypothese do dect·eto de. 27, e tanto é necos· 
saria es~'l resolução, que mesmo nesta camara 
ba duvidas, os mesmos Srs. deputados que en· 
trarão na factura da lei tluvidão, como niio farà 
duvida· ao conselho? Entretanto . o conselho de 
Minas obrou muito bem. 

Q Sr. Vfl.sconcenos :-Quantlo offereci a 
resolução . transcrevi o deereto, porém apparece 
outra redacçii.o melhor, e para niio haver discussão 
sabre esse objecto quero retirar a minha re· 
dacção. 

o SI.'. Erncst.o :-Existindo as instrucções 
···- d~4. suscitou-se duvida_sohre -o--odo por 

que se devião f;~zer as eleições, de quo resultou 
n resolução de 27, mandando que esses eleitores 
fossem llS mesmos ; . tal decreto não fez. mais 
que intcrpretnt· as instrucções de 2,1; porém .em 
18~8 RJ~n•·ece outrn re~olnção fazendo essas 
dflclnruc•ués, c.onriorvcLn<lo essas mesmas instruc
cõa~ etÍt vigor unqulllo que niio se opput~ha a 
llllllll · duurnlo ; porluntn o dcureto de 2i está em 
VlKIJr t O UuQrlltu UO :l7 (j UQ faz parto dessas iDS· 

trucçõcs do 21, o d'lcreto elo 27 quo niio fnz 
seniio explicar a doutrina rias instrncções ele 24, 
e dizendo o dcr:rcto de 28 que ficav1io !lm vigor 
as instruct;õos de :H não. so porlin entender quo 
!ica-<~o som vigor o dccrtJto quo declnrou as 
in~trucções J'cful'ida.s .. 

Ao corpo legi~lativo cumpro fuzer n lei como 
interprr<tul·a, mas julgo dt•snecessaria a reso
lução. Di~se u1o íl!ustm deputado, t•wto não ó 
clcsnecesRaria etc., c ·depois passa a dizer quo 
o con:lelho de Minas fóra Jiber!ll conformandú·se 
com a constitnição, mas so o illustre .. deputado 
julga nssim como propõz uma resolução contra 
isso·? Não o posso entender. 

o Sr. Paula. Cavalcanti:- Disse-se que 
a lei p11sterior deroga a antel'ior, não ó assim; 
n lei posterior deruga em contr.,rio a !111terior, 
mas d~er-se que a deroga sob1·e o mesmo objecto 
é uma falsidade. 

Por ventum a lei ãe 28 ou as instrucções de 
24 têm algum artigo que mande nomear novos 
oleít.n·es? Onde extste iss::l nntes · do decreto de 
27'? Appareceu .essa doutdna na eleição dos se· 
nadores, houve provinci:ls em que se mandou 
elllger novos eleitoras, mns honvH províncias em 
quo se não mandou antes de existir o decreto 
d•J · 27; houve províncias que nomeárão senadores 
com ns antigos, como pni~ se diz que agora depois 
de não exi:;tir. tal resoluçüo· devia proceder-se a 
n•:JVos eleitores? Quem foi que autorisou o. con
srlho de .Minas a mandar contra· a lei? . Creio 
que a questão· está muito clara. 

o Sl", Cletncnto Pcl.'eira.:-Toda.a questão 
é. sobre a verdadeira intelligencía que se deve 
dar a esso .decr11to. QuanJo Btl vê o contexto do 
decreto de 27 fica.se em uuvidn, e o conselho 
obrnn btlm, .porque quando se examina. o decreto 
de 2S, se vé que se manda proceder ás clleições, 
não só para ·a legislatura, mas para to•! as as 
eldções que tiverem lugar, entra-se em questão 
se fica derogndo aquelle decreto e muito bem se· 
entra em questiio, porque . se1·in necessario que 
este decreto tivesse feito menção desse decreto 
em sentido que se procedesse nessa conformidade. 
Os senhores. que querem sustentar que está em 
pé esse decreto têm alguma razão, porque a 
assemblóa niio devia revogai-o. . . r 

Como pois hainterpretações, para evitar du~idas 
votarei pela redacçã., que fui á mesa de .que esse 
decreto . mio está rrJVOg'ldo, e . todas as razõe~; de 
conveniencia que se têm produzido é para sus
tentar a cc)nservnção dessa legi~laçiio, mas não 
é para dizer que o conselho de Minas obrou 
bem porque. decidio com alguma duvida, e basta 
considerar que aqui mesmo se tem entrado em 
duvida, porque apparecem duas opiniões muito 
furtes de senhores que têm conlle.:imento da 
ma teria. 

o s..-. 1\J:ala.:-Como pois se sustenta tambem 
o procedimento do conselho da província de Minas 
Geraes, por isso lerei a letra do decreto de 
1~28, e irei .explicando o modo como entendo, 
porque na minha opinião julgo que o decreto 
d.e .27 não l>e a.cha derogado. 

Diz o 1• artigo. (Le!,,) Ora, as declarações 
deste artigo não têm lugar em todos os casos. da 
eleição, mas sómente nas primeiras eleições 
para .eleitores, que o hão de ser depois por toda 
a legislatura, e diz aqui. (Leu.) Está claro que 
es~. primeim d~sf}Osiçiio do .... art. 1•, ou.~sta 
primeira declaração não .póde ter applicação 
senão nas primeiras eleições, porque só P!lr!!. 
isto tem lugar a disposição restricta deste ar
tigo, nos outros artigos poderá havel' alguma 
disposição que seja r~lativa a es!;las Qutras 
eleições no decnrso da legislaçito, mas esta do 
1• artigo não pôde ser applicavel. Eis o meu 
parecer. 

Tendo o Sr. Vasconcellos com permissão da 



Câmara dos Deputados -Im presso em 07/01/2015 11:39 - Página 10 de 11 

SESSÃO EM. H DE JUNHO DE 18:30 383 

camnra reth'ado a redacção do liP.U project<• de 
resoluçiio, foi npprovada n. Amrmda do St:. Paula 
o Souzn só mente com a;; palavras:- A resol!HiUO 
de 27 do A~n~1to de 18:27 m'io f,Ji dorognrla pala 
de 29 de Jnlho de lt!28, o flcáriio desprezadas 
as outras palavras finnes uosta em.mda, e pre
judicada n do St· . .:M:ello Mattos. Assim . foi .ado· 
ptada a resolução, o so mandou . á commissüo de 
redacçiio. 

ORPE~l DO DIA 

Eutrou l!m · discus~üo o art. 1.• · da resolução 
do senado, 

O Sr. Vu.t!lconoouos :-A razão deste 1• 
artigo é ·em. consP.quencia de uma repr,sentaçiio 
elo conselho de Mina~ Geraes, e nüo sei se está 
bem concebido. (Leu.) 

O presidente de Minas tem conseg11ido ter.rlous 
votos, querendo que SI! conte o voto dll qualidndé, 
de maneira que se na decisão de qualr1uer pro
cesso estão tres. vogaes de uma opinião, e . outros 
dous de outra contraria, que faz o presidente? 
Encosta-se aos dons ·votos e como o seu ·voto 
val dous .decide-se assim o negocio, eis o motivo 
por · que o conselho . . de Minas representou ~obre 
este absurdo; esperava o conselho qui} o ministro 
mandasse responsabilisar o presidente, mas n:io 
aconteceu assim, o ·ministt:rio declarou o negocio 
obscuro. . 
. o Sr. Rebouças : -Eu entendo que este 
arti,::o comprehende todas as juntas de justiça, 
tanto civiA como militares, ·porque pelo enun
ciado do illustre deputado parece .set· ;:;ó a res
peito .das juntas civis, se tal é a intelligencia 
do artigo , . mandarei uma emenda parn que · 
se comprehendiio tambem as juntas militares; 
porque se encontra nellas o mesmo inconve
niente. 

Na província da · Bahia acontece o mesmo· que 
acabou de dizer . o i! lustre . deputado, e por isso · 
appl'ovo o artigo · com a minlia emenda, .porque 
as juntas · militares são mais dependentes dos 
presidentes e os vogaes não se atrevem a dizer
lhe que elle tem um voto só e não dous. 

Mandou · a .seguinte emenda: • 
u Os presidentes de todas as jantas rle justicia 

tanto c i vis como milítart>s. votaráõ sómente no 
caso .de haver . empate.~ R.~õouças,, 

Foi apoiada. 
O Sr. ClcJUento Pereira. :~Não é só 

na~ juntas ·de justiç>l qne . isso acontece, tambem 
nas camaras muuicipaes têm occorrido "'tas o;iil
vidas e já o presiuente da municipalid•tde da 
cõrte tem quel'ido dous votos ; porque o presidente 
devia votar . com·o vereador, mas n lei diz quo em 
caso de . empate tem . voto, . portao to a cous!!. . não 
está muito clara. Comtudo eu jnlgo que a ernend·l 
deve ser que os presidente;:; de todvs . os c.:orp\ls 
colle'c.:tivos teriio só voto de desempate. · . 

Mandou .n seguinte emenda: 
cc Os presidentes dos corpos . collectívos . do im

perio, votarãõ sómente no c11so . de haver emp(4te. 
-Clemente Ptn•eil•a.. » . 

Foi apoiada. 
.o Sr. Foljó :- E11 tenho ~ranlles . embamços 

a r~speito desse art. 1•, a constituição manda qtte 
o ·poder executivo esteja . separado do j?nder judi
cial, e ·vejo .aqui que um agente. d1.1 poder execu
tivo .vai ter voto em · mataria judicial; por con
sifqúmlciit ·ara corivemenl~ihediar~rnal , 
tirando o voto a estes presidentes, por isso man
darei a minbtl emenda neste sentido. 

Mandou a seguinte emenda : 
cc Os presidentes da junta. de justiça não têm 

voto. - Feijó, » · .· 
Foi ·apoiada. 
o . Sr. Fo1•ro1r~ d~:a Vol;;:a:- A resolução 

ó dcRtínn<ln a explicar o direito que ·existe, e niio . 
instituir uireitu novo, por issu reprovo a emenda 
que pt·ivtl os pt'flHidentes do .· voto; não convém 
rJetcrruiwrr istn por urna . res.,lução : demais não 
rlov~n.lo sub~:~istir as juntaR. de justiça,. não deve
mos tratar de instituir direito novo. A outra 
omoucla quo abrauge todos os corpos . collectivos 
pnrec"·me injusta, purqull, por exemplo, nas camaras 
municip••cs o · presidente ó um mombro . tlomeado 
pelo pu v o ·e . não devo ser privado do. seu voto ; 
por consegui11te a questão deve ser só a rnspeito 
das juntas dcl jtlstiç•ls, porque os presillentes não 
siif) membt·os. · A resolução deve passar na sua 
simplicidade. 

o Sr. Paula. càvalcantl: -Voto contra 
tod :;s as emendas: a emenda que falla de .todos 
os corpvs collectivos vai far.or uma alteração muito 
~rande, ·e · requer out•·as providencias. A rasolução 
como e~tá rem11dêa tudo o qu~ se quer. 

Quant11 . a outra emHnrla que os presidentes não 
tenluio voto, nl'ir, lhe acho fundamento ; a consti
tuição n:io prohibe a mesma pessoa exercer um 
emprrgo) executiV•• eorwoutro judicial quando suas 
fuucções. não sej:'io incompatíveis. 

O Sr. · Castro o SÜva : ~ (NliCJ se OUVÍO;) 

o Sr. R.obouQas:-Tra.ta·se aqui de tomar 
uma re:~oluç:io que ·declare n lei que . ct·eou as 
juntas de justiça; não .sa trata nem de revogar 
esta lei nem de se rev.,gar a lei das camaras em 
parte nenhuma. Esta resolução ::;ómente deve tratar 
tio seu objecto que é declarar a .lei da junta de 
justiça. D~bfli xo deste ponto de vista, ~u não con
curdava com nenhnm artigo da comrnissão, porém 
depois que vi as reflexões de . um illustre deputado 
em qull declarou que o primeiro artigo comprehendia 
não só as juntas civis como as · militares sou · 
de outro . parecer. 

Um - Sr. deputado combateu esta emenda e 
fundou-se em . uma ltypothese que já se desva· 
neceu, e . é que rr artigo comprebende . toda;j . as 
juntas, e que é desnecessario declarar que com
prehenile utr.as e outras. Olhando-se. belll o artigo 
tal qual se acha cencebidl1,.reconhece ·S•J que trata 
da junta de justiça (lez,), u1as entendido litteral
mente o primeiro artigo da comrnissão não trata 
d<t~ juntas de justiça · nem de seu:~ presidentes, 
mas de uma só junta c de . um só · presidente, 
quando ha juntas de justiça em caJa uma pro.
vincia: por esta raz ;io ll intelli~encia litterul do 
artigo produziria um absurdo • .b:' necessario que 
se declare quo são os ·presidentes da;j juntas de 
justiça dos · províncias do imperio, quer sejão 
civi; · que•· militarP.s, e .até seritl c.:onveniente di
zer se das j unta5 de justiça d,1s províncias. 

Emquanto ao que disse o Sr. deputado que não 
convém que o presidente da província . seja p'resi" 
dente da junta de justiça, estou conforme com a re
soluç!io, e não acho. nenhum inconveniente em ser 
memhro do poder executivo ·o presidente em .uma 
corpornçãu collectiva ; · par•l isto se acha ;tutori
sado. por lei, e neste caso deixa de ser mer.1bro do 
poder executivo para o ser do poder jlldicial. O outro 
argumento das camaras está nas mesmas rn~ões, 
pois esta . resolução vai revogar as leis das . ca
maras, e era nec~ssario ·determinar o numero certo 
dos vog•1~s qus dt1ver•\õ con.correr em qua.lquer 
deliberaçao sobre qualquet· obJecto que se suscttnsse 
nos .:orpos m uuicipne;; ; aq·ui no ~rt. 2• se · e.st~be· 
lecem seis mernbros, por co11segmnte quando ttver 
vvtaçiio 1e quot.ro corrtra dous escusa· se o voto do 

.. ..1n·esidente, purérn quando forem tres ·contra tres, 
então ·,rnec~ssariol O do p.asideni:e;- porém nas 
camara;; não ·hn isto, quando 'siio dtl sete ; p'odem 
quatro deliberar, se a camara é de nove podenl 
cinco deliberar. . · . . 

Tudo o mais que disse o Sr. deputl\lio serã neste 
caso quando houver .inconveniente a respeito das 
camaras, o será necessario lei nov.a que diga 
que se revogiio ta.es a taes artigos das camaras, 

• . 
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~utra que_ diga . tnes o 1.nes artigos rln lei da 
Jnntn olt• JtlStlçn, c estnhdf·r:o outro quo o pre· 
~hlentr! qn" ufio seja n prP.sidento du pr.-,vín· 
cin, 0111 tnl Cllill~ era l!len~lmo dro corpo jltdimnl, 
o. nchavn·sn· rnm~n rrm1~ Jucon\·enif~uteH,. porque 
o corpo oJo rnng•~traturn . teru muito mais . ospi· 
l'íto. de clnss•l , ·c .os prt:,ddcr.tes nüo terão tanto 
llspll'ltO Je clnsile, ns juntas s;io mais infl1umtes 
do IJUC os pl'C::Iidentes amovivcis, os membros 
dn corporação militar entriio na j1mtn de justiça, 
entro os mombros da cnrpornçi\o judicial e os 
dn corporação militar h~· muita rivlllidade, os 
rnem.b~os dO: corpornçiio .judicial niin quererão ser 
pres1d1dos por um_ membro da corporação m j)jt[!.r, 
'{lorohn q_uando nao fosse esta riv.:;~lidade ha o 
ln~O!JVCmentc de qu~ os militares e~ ttio sempre 
SUJf:ltos a umn obo;dtcncin <•U · rcspoito aos seus 
supel'ic.res, que faz muita~ vezes · o · cidadão 
prestar obedicmcin ainda que cuntraria :í. lei, 
neste caso o pn;s idente da províncill é mnis con· 
veniante para presidente du junt11 de justiça, salvo 
se fór um hom ~m qualquer quo não fosse de 
co1·poração nenhuma, porém este homem não estava 
carncterisado · p&ra ser presidente de um corpo 
judicíul tii.o respcitave\. · · 

O Sr:. FEIJÕ ÍdZ um pequeno di~curso no qual 
m(IHtrava que em caso de empate se devia decidir 
a ftlvor· do réo o uão co11tra. · 

( Nc7o .se ouvio o seu discuPso, apenas ouvio-se o 
,·emate · delle.) 

o Si• .. Lino. Coutjnbo..~- Sr. pre!iidente, 
levanto-me para approvar a emenda do illustre 
deputadu o Sr. Fe•Jó. Não h a duvidf!, Sr. pr,si· 
deu te, que devemos separar dos corp·:•S julgadores 
tudo quanto fõr membro do poder executivo a 
constituição consente que os membros do poder 
executivo possão ·ser . membros de outro poder ; 
porém isto é muito máo, só por extrema neces
sidade deve acontcc~r que um membro do poder 
exacutivo entre em corporação dojul"amento sen
tar-se .::om juizes, ter voto pnra ~ondemn~r ou 
absolver. ·. --
. Nüo so vê,: ~r. pre~idente, que se o desgraçado 

ttve1· commetttdo algum crime, e tiver contra si 
n na\ vontade d~ _governo que este desgracrulo 
ha ~e ser '?PPrlml?o, qug o presidente hn de 
!nl1~1r o mms possiVel para o castigar. N:io h a 
duv1?n que nós devemos separar o mais que 
ptlS~Ivel fór os.ugentes do poder executivo entrados 
nos corpos julgadores ; por nossa. des"raca a 
n~tu!ll lcí __ mnndou que os presidentes de "p~o
vwc_la seJno tamb~m presidentes da junta de 
ju&tJ<;a, Stllll . destrUirmos. esta lei Vl\jamos CID QUO 
podemos . favorr;cer o me10 ·~ue · propóz o Sr. Feijõ, 
pnreco-me muno adequado e niio altera a lei 
dn . crcaçiio das juntas .dA justiça unicamente 
JH'Ocurnmos inutilisar a influencia d~s presidentes 
o que 111io ~ossii'! decidir. da sorte do. réo, por 
CXBmplo, sno se1s membros, tres condemnão · o 
rt.!o 1'i morte o tres não concordiio com a pena 
por conseguinte . a decisão deve se1· a ·favor d~ 
róo, ó is~o mesmo que se faz nas juntas su.,re· 
mas, é 1sto que 11a !&i de res·pon~abilidadã o 
(iue se ha ct~ fazer no sena_do, e porque não pôde 
!1av~r este Julgado de Mmel'Va nas juntas de 
JUStiça, deste modo, Sr. presidente, · poderá o 
réo morrer pe_la decisão do pl'esidente, desta cõrte · 
póde o prt!sldente mandar m .• tar uilt bomem 
po1· _sua vontade, porque tendo trcs v.:>tos contra 
? _re'? e tendo tres n _favor, o presidente sendo · 
1n1m 1go de. homem d1z vá a morrer, e lá vai o 
h_om~m mor~·çr · éom um·:-~õtõüo· J•reswe·,r e; 
msto é. prec1so t~rmos nntita attençiio; portaiito 
Sr . . presidente, o presidente sõ ·. deve dar voto ~ 
favor do réo . . 

O Sn. LtNO CouTINHO mandou. a seguinte 
emenda: · 

n Os presidentes das juntas de jq~t!ça não têm 

voto nl,::um, om cnM dn empate se entender{\ sempre 
decidida n qu ~stno a fRvor do réu.-J. Lino. >> 

Foi upoindu. 
o Sr . Pau uno :-Sr. presidente, este artigo 

dr~ tHfl r tJS(•luçíin nüo pôde so!frer emenda ue
nhuma, sal vo a pequftnR inte.rpretução que já 
l~mbrou n 1~m Sr. deput:~do, <)tn. Juga~ de pre· 
s1den~o da JUntn do JUsti ça do 1mpono que se 
ponha os presidentes no plural. Niio na razão 
nenhuma de qucrcr.se prívn1' um membro de dar 
seu voto . e . desempatar com sou voto, e quer-se 
quo n ·seu voto só seja pnrn desempntat· em favor 
d9 réu, então não é desempntar, então seria melhor 
t11zer que empatado decida a favor do réu, . isto 
cntüfl 2r11 11 le1 determinar. Emquanto á influencia. 
do presidente, seril ou não, não direi nada·, entendo 
que agora . não so trata sr.não .do dar fôrma á 
votaçí1o. Portanto voto pelo artigo tul qual, unica
mente com a emenda do redacçiio, presidentes no 
plural. 
. o S1:·. V<Hconccuos ; ;..;.Não sei, Sr. pre

Sidente, porquo1 uma·resoluçãn provisoria que podia. 
passar, e quo nfio ha. de subsistir por muito tempo, 
tem sotfrido esta discussão, parece-me que estamos 
com a t•1boada dos prt:sidentcs de MinaR, muito 
usada, uma ve:- um ó Jous.Paraque tantas emendas 
sobre um proJecto de resolltc•'io provisoria que ba. 
de du_rt.r . talvez 2 ou 3 annos, umn causa que 
nas ctrcumstancias actuaes ia beneficiar muito á 
provincÍil · p~r,, fJUO ella ia, e a juqta se -ha de 

. aJ_untnr em qualquer destes dias, e se vamos assim 
nao_ cloegarn a te~po. . . 

Dtsse -se que o presidente niio devi!l ter voto, 
entflo para q·n.e servo ello, que vai allí fazer ? Co usa 
nenhuma. Dtsse-so que não vote seniio a favor, e 
~~·ou_:oo:e·se_ por _exemplo a . relação . As juntas da 
.JuStiça !_lao estuo uns mesmas circumstancias q!le 
a relaçao, p •1rque · .. nn relação ·neste caso de 
emp_ate cbamii.o ·se antros membros. Disse-se que o 
voto de tres n favor, e tendo tres contra, vem a 
m9rrer ·por um ,voto -!_ Isto é uma .suLtileza, p~r~ 
m!tta-s.e-m~ as31f:11 ~1zer, incomprehen;;iv.el em 
mmha mu1to ordtnarta comprehensão. Deste mod() 
entii'? não se póde executar sentença nenhuma 
venctda por _um ~otn. Sr. presidente, eu não duvidO 
que se ~enhuo dtto _boas causas, não duvido que 
os presidentes tenhao abustAdo de sua autoridade. 
ma~ o que _me . parece é, ~ue pnssando a reso· 
luçao prov1sortameute va1 fazer. muito bem á 
prnvincin que a requereu. 

Disse-se, Sr •. presid_ente, que . os magistrados 
segue~ os prestdentes. 'fambem não é tanto nssim, 
~m ~1mas Geraes tenho sido membro da. junta de 
J':1St1ça, quasi nunca ·me conformava com os pre
Sidentes,_ semp1·.e ia em opposiçd.o com elles, \inv.:Jco 
aos presidentes que tõm havido em Minas e assim 
havia muitos na junta da justiça, P.orém é verdude 
quo . tendo e!lcs o direito de . escolher os vog11.es, 
sempr~ _escolhem o~ vo,:;aes que nüo lhes fação 
oppos1cao, porém nno ~ntro nesta questão, conheço 
que póde ~ar-~e •lepo1s mel~or ~:lisposição, porém 
est:\ prov1sor1amt~nte é mutto Interessante deste 
modo. · · . 
· O Sl•. Llno CoutlnlJ,Q:- O illustre depu~ 
puta~o, o meu amigo o Sr . . Va.sconcellos, acaba 
d~ dtzer que elle não põ:lc entender que o homem 
VIesse . a ser condemnado por·um unico voto só. 
Ora, Sr. presidoutc, elle aqui parece que fez a 
tal taboada dos presid13ptes de Minas que uma 
vez é duas, que direi eu da somma .de meu H
lustre amigo deputado que que~: que quatro .menos 

'i!IMquem quatro,. teuho tres de um lado, tenh-o-· 
quatro de outro lado menos tres, il!to é, que tres 
devem ~er tirados de quatro Piio fica um ? .Por 
consegumt~ temos a taboad.J~ .cle .l\i ... i".as approvad.a 
p_elo meu 11lustre collega e. amigo, isto e claris· 
s1mo conw a luz . do meio dia. 
pí~se 9_ illu~tre deputadQ qu!l os presid<~ntea 

nao wfiu1ao tanto nos membros, porque aqui . es-
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tava elle quo nuncn concordo!~ com os pre;;j,Jentes, 
e porque não conr.nrtlou o illnstre deputado; crCJi<• 
que o . Jllufitrc dcputu1lo votnva ~crnpre h1J1n, c 
porqu8 niio concordava com o~ preRide11te.<, pn1·~ 
que ellcs votav:io Hem pro mal ; lugo, QS prcsi· · 
de1rtP.s crão h1nns c sempre i:io para parte do 
nrroxo, fJ'H' ostc· n1·gumento ·concluo .que os pro· 
sid11ntr.s crão eRCURados ; mas ~rmhorns, do que 
serve o presill<'~ntll !Iom vote> n••st:L cas1~; ·pc,·
gnntaroi, nm que s~t·ve rlc preRidP.nte rln cnmnm 
dos deputadns tem voto? Então diremos quo k 
escu~atlo tr.r p1·~sirlente nr.sto. casa, porque niio 
vota, porém clln tem cuidarlo flll hon orrlcrn r.lfl. 
discussãn, p0r este arg11mento niio se razin pre· 
sidente na camara dos. deputados nem do sonar!n, 
tantn qne pu:·a elles . f.dla•·em sob1•e ns .qurstüP.s 
sahern da catlP.im n vêm·se sentar nostos lmn~os, 
por conseguinte tnmbom póde hnvor prr!Ridnnte 
nae juntas de justiça sem tcr .voto, e ent~ndn I'JIIO 
em caso de e·m pate I! e v e ser srJmpre po~ 1\linllr\·a. 

Ó Sr. Au~nstn Xavier•:- Sr. prc)sidentc, 
não ó lilUitn bom o presidente do · prnvincia un 
junta de justiça, porém em fim está dl)cr~tado pot• 
Íei, n;io se tJ·ata do rcvog .r esta lei, porém .é 
noces~:11·io rlar aquello l'úlllOdio qunost1Í.· n nosso 
alcanee; este rcmedio é ti1·ar todo voto, nih t11nho 
voto qua valha p .•r dons, nem voto qun valha 
por u:n, e;;te ó reltJP.UIO que esln ern noHS•> ai· 
cnncc. Porém dizet• de quo sorve o pn)sidi!ntc sem 
voto, o êxempln t!St•\ m~smo em V. Ex. que man· 
tém a ordem, estnhr.lccc a quest:io etc. Ma:úli5•e 
um illusll'e dcputRdo : << fu1 m•Jmbro de junt•1 de 
justiça e nunca fui arrastado pelo prcsi.J.-·nte, 
.antes selJiprc lhe · cCirnbatin seus n.rgum.,ntos. '' 
Porém, pergunto eu, todos os VCI~IIüS da junta 
de justiç•1 serão I) ::ir. dcputa1lo Vasconc.;lln~? 
E' preci:;o refiectir, e111 mu :tas · províncias se cha· 
mão ad vogadus que estão . em cla~se · inferior r e· · 
lativamcnte ao presidente dn província. · Não ha 
inconvaniente,".nem que o presidente da junta te · 
nba voto, isto r jã ~stá. <11lmonstrat.lo que é pcl'igoso 

.que; clle tenha qualquer voto, ello. tem in ,·:uencia 
muito perigosa qnanJo se trata de salvar a .vida 
de um !10m em todas as cautelas siio po.ucas, por· 
tanto voto pela . emend'l que tira todo o voto .ao 
presidente da província. 

o Sr. l\Xaciel :-Sr. presidente, . esta lei 
que manda crear os junt,,s de ju~tiça nas pro· 
v~nc!as a_onde não têm relação, pa~11 algumas pro ; 
V1uc1as e bo>a, porém para as pr,vmcia,; pP.qnnnas 
é anti-constitucional, ha províncias armdc se ajun· 
tão para formar ajunta de justiça qu~ttro membros, 
os outros quatro são da eleição do pr~sidonte, 
ha províncias aonde ·não têm adV•ll!ndos tieniio do 
curiosidade, éstes. de ·cr.r~o mo!lo ficúo exposto~ 
á vontade . do prestdonte, ets·aqut . ntacJH1a a "'arnn· 
till do cidadiio. Est11 l~i que se chamn \>arbara para 
as pequenas províncias, fl)i !oitn para evitnr uma 
barbaridade .n.aior, a qual era a impunidnde dl) 
crime, vio;se na circnmstancia de fa~er outra lei 
anti-constitucional . Emquanto ·niio se faz uma lei 
que dê mais garantia; . pessoaes ao menos no caso 
de empate, o pres_idente dê o voto mais f&vnravd, 
Tal'l'"ez alg1t01 pre;;idente fizesse assim, porém nfio 
se deve deixar ao arbítrio, elles têm muita cousn 
a fazer, podem·se enganar, dê-se mais esta garantia 
ao· réu. · . . 

·O S.t" .• v.u~onceuos ·: .,.... Sr. pre~idcnte; 
. voto contra .todas as cn.endas, torno a dizer 

eon.vém m,!lito, · ~~ ~uita. import~ncia 9l!.!UlltS.$_L 
a •.esoluçno tal q_uar, deste ·modo vnt remodiar 
muttos males; que ·se fór . · mais tarde n:ic> re· 
mec!_iará. Disse-se . que não vote o presidentu 
entao que · vai elle alli fazer? Disse-se o me~m~ 
q~e faz o presidente .aqui nesta ca~;~a, Sr. pre· 
s1dente, ha identidade entre o presidente desta 
eamara e o presidente de. província ; o presi~ 
dente desta camnra é igual aos membros de$la 

'l'illlO 1 

camarn, ftó•lll ser . di::nillidc•. no fim do mez 
qua:ulo nijo agradar á rnaiMia .. da camar·a. a 
carunra Úf!t:irla ciP.!initivnmr.,,t•1, o JW<:sidttntll desta 
camnrn n:'LO pód u LP.r íllflur.n.:ia, o pl'P.Siu•mta 
ernprnga!lu pcl" govCJI'Ilf• 1:. nrn .. vivP.l por seu 
lll'bilriu, o f•z tudu o. que quer'' ~nvcrno, quer-se 
qutJ o pn;~ident.: niio vottl, por~m quer·se que clle 
VÍL para ... nlli .curn :sua c;~rrnnca '! Ne't" ·c<~so 
lanC•J·Sfl o prcH;idr:nte pnra fúrn ,;;t juntndll jus· 
ti~o, ao;,im C<ltllo na juntr1 1lfJ ju,;tir;,, r,ccl.,siasLica 
o prMiJcnto é 11111 mesoto rnllt::Íi!LI'a•lo, que a !li 
arranjo a diJcisão destes IIP.A'·•Cius. Um ill11stre 
.iopntndo quer que '.l (ll'c•siqen~u SPj~ mais f~V<•i'llVel 
no rén, porrírn Muppo•rham.,:; qu•l tt'IJS votllo p~la 
pona elo. ruCirtf!, outr,J pela rlcJ gnlc3s 11 doll!l 
por pris1io perpetua, d· : ~ernpatandll então vni 
morrer porqur: lc:nl trcs v .. tos contra. Sr. pi'CSÍ· 
dr:11tc•, llsta altcr·acilio r:xige ontms rnuitns, não se 
póde faz~r em uma rcS<lluçiín qu•l sulfre uma só 
discutistl .. , urna conr;a r'1ue cloJvu sei' muito medi· 
tud1\. S•·· .presid•:utt•, o presidente ter dous votns 
é anomalia, é necéssnr io ·outra ·cousa, fa.;a.sc, de
crete·;,;c, do:cida·sP. o nr:gocio e deixemos de mais . 
em•!nrlas, estas emenda~ · niio f•rZ!!m · sen:io em ba· 
r:H;ar a ap(.lrovnç:io da re;;v!nçào. 

O SP. · J:-l:cnJ•iqucs de Rezende:- (Ntio 
se out:io. ) . · . 

P·•St!l á v .. tos . a mnteria foi approvndo o artigo 
da rdoluçfio e rejeítad!ls as eme11rlns dos Srs. Re· 
bouças c Cl•!rnP.nr.rJ p,,reirn, ficnnolo preju·licada;; as 
do~ ::irs .. Feijó e L mo. 

O Sa Pm::sw:~x'l'E clon · para ordem do rlia 12 
dt: Junho : Cuutinuaç>io dn discns;iio da resolução 
n. 1:3. 'f_.,JiLllras de j)l'Ojecto~, indicações· ·e 1'eque· 
rimC:nto~; Pnreccn·cs . adiados , tendo primeiro 
lugar o da cornmiesão de pod~res áccrca do Sr. 
dcputndo Bello. ::ic: houver' t •: :npo, discussão da 
resolução n. 21 e d ,L resoluçiio n. 15. 

· Levantou-se a sessiio ás 2 horas. · 

Sessão CID t ~ de .olllnllo. 

PnESIDENCIA DO SR. COSTA C,\UVALIIO 

Fdta a chamada á5 10 horas, aclwrão-se prt'· 
seuUJs 70 Srs. deputados, f:Litnndo os Srs. J~obo 
dcl ~uuza e Monteiro de Barros; e corn causa 
participada o~ Srs. Oliveira Bo~llo, Calnwn, i\Ioniz 
B ••Teto, Omcllas, Paula c Souza, Ddos e Silva e 
Vollasques. . · · . · · · . · 

· . Aberta a sessão, o Sr. sect·etario Luiz Cav~l· 
cnnti le11 ·a neta . e foi approvada. 

Dnnllo c.mta dl) exped1 ente, o S1·. secretario 
Ma1·cellino de Brito l~u os seguintes olllcios: 

D' secretario do sena-lo, .particip~ndo que o se· 
nado approvou o tem t·esol\'ido . lt;var Íl sancçiio 
impel'inl as seguintes resoluções que foriio en· 
VÍ:lllas desta camum : lo, exLingni~t.Jo o officio de 
administraclOI' da nlfand:~ga da villa de Santos ; 
2o, . regulando n fórma dd prover ternpornrramente 
os officios de .justiça que vagarem ; 8•, mandand•) 
conservar aos .. escripLurarí<:s d:\s camaras mu· 
nicip:1es cread.1s por lei, <~S \'encimentos que ti· . 
vP.rem parn . contimmrem .a servir durante os seus 
titnlos.-Ficnn ·a camarn iuteirada. . . . 

Do ministerio da justiça em data · dll nove do 
n fl!rite, · r~eru.:I.!L.As..,....illfArmações.....Q.llll-ll.r..e 

forão p~didas sobre o estado em quo se achava 
a · r<•present.,çiio · do conselho geral da provi11cia 
de :s. Paulo, e da camar:\ dn villa de P.•rnnllyba 

. contra os procediruentos dà desembargador . Ma. 
noel da. Cunha de Azeredo Coutinho Souza Chi· 
chorro.-Foi remettido á secretaria. 

Do· desembargador cnrregednr do crime tia côrte 
e casa, tl juiz de dh·eito put'licipundo quo soudo 

4!) 
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denu:1ciados dona imprcs.;os por conterem abusos 
dA liborilndc ele imp1·ensa, o julgados com cri
minnlidad•l pr.lo primnirn conselho dn:; jnir.es uo 
facto, se Vf!l'ilkon pr•lo pro~cg-nimento do wocesso 
s1:r o anto;• dulles n Sr. deputnrln MarwCJl do 
Nascimunto Castro 11 Silva, o que em obS<li'Vancia 
do art. :28 d" constituição do imperio, leva. no 
conhecimento desta camnt·a.-:-Foi rernettido ú com· 
missão de constituiçiio. 

Mencionou o mesmo Sr. sccrctal'io os seguintes 
requerimentos: 

De Manoel. de Passos Corr•~a, pedindo provi
dencias para que os credores da fnzenda publica 
não sejão obrigados a rccobet• po:· RtHIS divida:; 
apolices ao . pnt·, mas sim pr.lo pre.ço do mOI'· 
cado . .-Foi renH:ttido á terceim commi:;são de 
fazenda. 

D,1S negociantes credores de :31)0,000 lbs. sts., 
que o govMno da Gr;i·Br.;tanha estipulou em favor 
dos prejuízos causados. pela~ capturas dos navios 
na costa d'Afl'ica, pedindo providr:ncia;; par11 a 
solução de sua,; letras . .-Foi remettido á terceira 
commissão de fazenda. 

De João da Silva Grego, representando a in· 
justiça de su ter dobrado a pe.1a qu~ já lhe 
tinha sido impo,tn por um crilue,· pelo facto d~ 
tl!r fugido, estando cumprida a d;ta pena.-Foi 
remettido. á conuuissiio de justiça criminal. 

Dos róos militares ()XÍ:>tentes n bc:rdo da náo 
P1·incipe Real, que serve de preziganga.-Foi á 
commissão. de petições. 

O :UF.s:uo Sn. SEcnr::T,uuo leu a Ndacçiio da re· 
solução, que declara estar em seu iuteiro vigor 
a do 9 de Agosto de 18:!7, oífe,·ecida pela com· 
mbsão . .-Foi npprovada para se enyiar ao se· 
uado. 

Lerão·sé mais os seguintes requerim•mtos: 
<< Requeiro q11e se chame o deputado supplente 

do Piauhy, visto ter o primeiro em votos tomado 
assento por outra provincia.-Fe,·nandes da SiZ
vei1·a. I> 

Foi remettido á commissão de. poderes. 
cc Dizendo-se que da província de Sergipe se 

pedira ao governo o absolutismo, requ.,h·o se 
peça ao mesmo, esclarecimentos a e:ste. respeito. 
-Feijó. » 

Foi approvado. 

Ddxando o Sr .. presidente o seu assento , 
veiu occupal·o o Sr. vice-presidente Limpo do 
Abreu. 
Leu-se o seguinte requerimento: 

<< Requeiro · que se recommende no governo 
energicas providencias. sobre o grandP. numero 
do machinas de cunhar dinheiro de cobre, que 
existe na província de Pernambu,~o •. onde publi
camente se diz que siio seus proprietarios os 
P.ncarrega•los da sua apprehcnsiio e destruic;ão.
Pe1·eira de Brito. » 

Foi renteltido á primeim commissüo de f.l. 
zendu. 

o Sr. Brito :.-Sr .. presidente, eu fiz este 
requeri111ento em conscquencin das noticias que 
tive da minha. província,. e· porque. se dizia . que 
algumas autondades !!rão soei as deste crime; em 
dias de Dezembro e Janeiro forão apprehendidas 
duas machi,nas do cunhar cobre falsor, cujas ma-

... ehinas-e-~isti·~·tHua-·Casa. !cfront" do . ..do. 
vidor, sem que fossem presentidns por elle : não 
digo que o uuvid<~r •fo~se complica; um honrado 
oflicial milicinno fui quem. póde apauhar ijStas 
machinas, e achou moedas que já esta vão promptas 
a ser cunhadas, e dous indivíduos que se acharão 
trnbalhandu nellas tambem forão presos ; depois 
ele tudo isto é que o t:.uvidor procedeu ao corpo 
de delicto e remetteu·o para a relação, e depois 

niio sei o qnll · S(l passou ; nós temos nesta casa 
trP.s dosombargadore:~ da•JUelln relação, quB muito 
br?m sabem qu<~ f,n•iio npanlrados aqulflles dou:; 
illr:lrvi<llt.rs, o quo a 11enhurn se fez nada, porque 
::;c· dizia quo Cl'iiO mnchinus dt: um. senhnr •lo 
eng•mho, o istQ foi bastunto para n:io S<?l'Citl pu
nidos os complices; por conseqnencia devem-se 
r~rnotlinr estes nbuSCISi sejamos ou 11i'io obedecidus, 
n quf'l nos cttmpre 6 melhorar e~te múosystema 
do justiça. ' 

.H no tc:mpo r.lo !'Jl'Csidento José Carlos M:ai
rink. so. sabia. quo urn. c1ldeireiro fllzia moeda 
falsa, constoa·rno que se tinlm mnnrlado ao juiz 
de par. quo cuidasso nisso, e assim fic:ou, Sdí 
quo Pernambuco e~t{L cheio> ele moeda . falsa, a 
prata v.ai-se sumindo a ponto •JUO já em Ja· 
neiro deste anno nndava a :25 % quando e lia an · 
da v,. ao pa1·: sa n1io se dertJm providencias a 
qu~H1to nfln subirá o cambio, principalmente ha
v.mdo estes e111harnços par·a haver semelhantl} 
ro;f,H·rna quo tantu su deseja, pot•tanto póde ir 
a uma commissiio comtauto quo ~e peça ao go
verno que mandu essas orr.lens e processos desses 
factos de Pl•t'llambuco. 

O Sr. Li no :-Sr. presidente, ha cinco annos 
qull se tem tratado de remediar este negocio do 
col>r(', cu fui o primeiro que fallei sobre este 
remedio de ttio grande mal; prJrém elle tem con
tiuuado, u os fautures de mo-Jda f1lsa têm ido 
em unJ!mC!nto, e o governo .ó o culpado de tudo 
isto, o gov.;rno foi o primeiro a falsificar a moeda 
rlc praLa, o depois passou a falsillcat· n moeda 
de Colbt•e: ·desenganemo-nos, quando u r-ai é máo, 
o filho é máo, qu<mdo o mestre é. máo, o dis- · 
cipulo é m:'tCJ, qnanr.lo o governo é máo seus 
oele~ados são máos, como niio ha .de haver esta 
falsificação ·se o ~over:>O ganha com ella · 2S400 
em cada uma libi·a, .e quem deixará de fal;;ificar 
o cobro quo custa •100 rs. p.ua fazer 2~800, se o 
governo é o primeiro a dar este exemplo de 
immoralidade, como não haverá quem .o queira 
imitar? 

O armo p·ISS>ldo o ex.miaistro dnfazenda mandou 
vir contra a ordem desta· camara uma grande 
rnachina de oito balancetes para. cunhar cobre, 
e depois fallou·se muito por e11 dizer qne o Brnzil 
estava cobt•ifero, que já não. era o Brnzil aurífero, 
isto mesmo fez o mesmo g'overno contra o que 
esta camara determinou, mandou vir essa ma
china que custou 80:000~, quem é que tem favo
l't)cido a est~::s falsiíicadores ·? São os delegados 
c!o governo; na Bahia uizia·se que o comman
dante da. policia er~~ o que protegia os cunha
d•)res de ct:bt·e, que a Lropa r.la . policia topava 
com n dinheiro falso, d izin-so que in parc1 a casa 
do ministro, e ellil ia ombnrc•tr, por isso houverão 
muitos falsificador.~s de moeda, ll qual foi o pu
nido 'l Não foi o dnuo dos cunhas, foi um pol>re 
mulatinho que tinha ido tmbnlhar nor quatro 
patacas, o qual morreu, este que tinha :;ido 
chamadn a jot·nal morreu, e o d<>no fugio pot·que 
deu.se·lhe escapula: portanto elles têm. sido pa
trocinados e protegido~. não. vejo t·emedio senão 
acabar com a moeda de .cobt·e, como se fez com 
o banco, m·mdando·se guardar as chapas do cunho 
de,;se malfadado banco, guarde-se tambem .estes 
cunhos de cobre. 

o Sr. ca~noiro ·ela Cunha :.-Sr. presi· 
dente, é uma verdade que .uisse o Sr. deputado 
Lin•> Cnutinho, máo pai, máo filho, múo governo, 

;áos . .ddegados : .. e.Ill.. Pernamb11co foi .o ... mesmo 
que acabo de ouvir, ainda uão ltouve C!ISiigo 
algum ness(Js fal8illcadores que dizem ser o com
mandante da poli!lia interessado nisso, llchou-se 
muitos barris .le dinheiro fulso, achou-se moeda!; 
por cunhar em uma casa, e depois disto clesco· 
berto póde·se accommodar com OOOfi a um . e 400$ 
a outro, que el'a o e.scrivão do ouvidor do crime 
que está ri'l"issimo, a casa estava· á vist~:~ do 
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minish·o que tnmbem sabia disto, a niio queria pÓl' 
fóra aquBlle es.:riv1lo po1· ser seu con~ocio neste' ne· 
gocio, ser muito ladn1o,ll cscuson·se.com ello do tal 
snt·te qull ainda não foi. removido asse pessimo 
ddegnrlo do podiJr, so o• mioiHLrC>S são Oi'! pri
meiro:> infractores úa lei, como se ha d~ gu11rdnr 
reHpoi to ·ás lcid? 

Parece que o governo onllr plantar n immorn· 
lidado, quer vêr se assim fnz ret.rogradar o BC"azil 
qu.et• r.mpObl'!)C!ll·O, QIH'r e.•SCr:lVi~!ll•ll: é pi'üCiSO 
qua o gov.,ruo tendo vi-t,f) bulclados todos OR seu:> 
projoctos, ohre d•! bon fó e tom•l e . .;1as med,dns 
parn romedinr to<bs cst'ls males, e lllfUP.IIes qna 
quizerem cstabelGc•·!.' n jt!stic;a e a ord~in, tu • .lo 
ser{L baldado so o governo niio .quizer obrar de 
boa fé: di::: eHe que qt!er, ;nas ê em palavras 
porque continúa d11 n;esm!l sorto ; não vejtl me· 
lhor11rnento nenhum, tu•lo tlca em esperanças ; eu 
sou capaz e;le •J011cordar com. tudo quanto o go· 
vcrno quizet·; mas nfio vrjo que elle CJllE:ira 
CI)US!l boa.. : 

O Sr. 1\.Ii:n•tirn. 'Francl>"co.: -Sr. presi· 
dent~;~, eu con;;iderarei esta questcio do cobrP. de:; te 
modo {não . se enlendett.) Seria bom remettet· em 
silancio esses males desto nP.gocio, o governo 
principiou, 1•, .atacaudo a dontrinn da centralisac;1i0 
das lliOedns, o governo commetteu en·o genera· 
lisando-a a todas as províncias, e as pr•Jvtden· 
cias do g .verno só tenderão a ampliar uma u1c•ecla 
de comprnr couves, repolho e bananas, uma. moeda 

.. qutl andasH•! por mão de todo:<, o que resultou ? 
O que devia; extinguida a moeda, e atacadas 
todas as garantias do cidnclii.o brazíleiro. motivou 
o desapparecer a moeda da circuhçnn, para reme· 
dia r isto lançou mão do C'JUe? Quiz emendar .um 
erro com outro ainda mr.ior, QU•J f,Ji estendct· o 
cunho do cobre a outras províncias, e assim 
fez extensivo. o mal do cobre falso, e o p(IVO 
quiz lambem fazer· a sua moolc.la de cobr.~, e entflo 
foi que .se viriiu muitas fabricas .de cunhar cobr.
fulso, as primeiras.appurecêt·ão nn Bahia, que todos 
esses ~unhos são de miio, e o gov;,t•uo julgando 
remedwr o ma! augrnentou-o, mamlantlo, o que 
nunca se vio em paiz algum, receber nas estações 
public!ls e~sn moeda falsa; quand,l a mlleda falsa 
ó perJida na miio dnquelle f]ue. a tem ; mas o 
presidente daquclla província mand,.u que se 
recebesse essa mesma moeda; ainda se fér. mnis, 
alcançou-se da camam a resolução de 27, que 
nbrio n pm·ta ao crime, dizendl) que se CtJntintinsse 
a receber, ntncnnoJo.se todas as leis de íinanc;as 
sem determinar tempo om que se devia concluir 
esse .recebimento e resgate de cobre; Mda disto 
diz essa resolução, foi um erro nutorisnr. ontro 
erro, p~ço a V. Ex. que entremos nos trabalhos 
da or.lem: do Jia, seria melhor pôr silencio a 
todo este negocio, devemos tomar as medidas 
necessarias para pôt· termo no mal. e ~xecutar,se 
a lei, e nada mais. 

O Sr. PireR Fcl'l:'eira :- St•. presidente, 
com providencias particulares dadas pat·a males 
geraes ponco se remedêa ; devP.-se fazer o que 
pede o bem de todos, e é a opiniã•• geral da ca· 
mara que se estnnque jíL a continuação deste 
mal do excessivo cunho elo cobre, a .vêr sa re· 
mediamos isto. (Apoiados.) . . 

Mandou·se á mesa 11 seguinte resolução: 
A asselllbléa geral legislativa re~;olve : 
" Artigo unico.-Fica extincto desde já o actual 

cunho de cobre em todo o imperio, revogadas 
todas as leis, decretos e mais rtlsoluções em con· 
trario.-Gel·vasio Pil·es Fer,·eira. ,, 

o Sr. Dias :-Sr. presidente, eu não sei 
que se possa remediar isto, . se . não. decretarmos 
que já e já cesse de .se cunhar cobre em todas 
ns .províncias, do contràrio não se furá nada, 
como succedo ·no thesouro, que já não h a· domin~o 
nem dia santo que dê vencimento á grando 

jmmensiuade do cobre, que não so.sabc a quanfo 
sobe, que tem chegado u um . grandn ponto, de 
modo que já não ba cunhos qne aguo:~ntem ; es· 
tamos nas circumstancins de oppór força contra 
fol'çR, isto !]Ue .e~stamoR vendo niio é ordP.m, é 
desordem; deve-se portanto declarar que não· ha 
obrigação de receber esta. moeda falsa, quando se 
tratou do cobre falso ·ela Bahia, eu dísrie que os 
bahinno:'l soffressem P.Ase mal, visto que esliverão 
por es~a ordem ill•1gnl do presidente, que Deos 
tenha em gloria; . em quanto um cirladfin niio fór 
o gtwrda de outru cidndão ha ele haver banca
rota infallivel:nente, e a monda ha de tornar ao 
seu legitimo valot·, po•·quo >1e despemde mhito para 
a fundir e dá muit11 trabalho para a cunhnr; 
portnnt.J di~o que vá n urna comtnissiio para fazer 
u• , decreto qua a bula o cunho do cobre.· Na le· 
gislalura pas~ada tomou-se uma mP.dida p.ucial, 
não snrvio de nada, é nece;;sario que se tome .uma 
meúida geral, qua cesse li influencia do cobre 
aqui, c n:ts provinC!ias. 

Vencida a nrgencia, e julgada objecto de deli· 
bemção, declarou o Sr. presidente que h ia a im-
primir-se a resolu~ão. · 

O Sn. ERNESTO : - Qneria que fosse a reso· 
lnçiio á commissiio respectiva ; acho bom o que 
está na resolução : porém desejava que fosse . á 
com missão. 

O.Sr. Pirc~> Ferroira:-Ainda ng(lrll disse 
que a este re~peito achava bom em geral; mas 
como havia na commissiio propo~ta do governo 
relativament~ nn systemn monetario que póde 
ser· muito util na pat·te relMiv.a ao cob.re, p9r 
issn seria acertado que appareça o projecto do go
verno ;. remediava-se o abuso, remediava-se com 
mais facilidade o mal do governo e dos fabricantes 
particulares, 

Posta á votação venceu-se que fosse remettida 
a rcsoluçã~' á cmnmissão respectiva de fazenda. 

Leu-se o seguinte rtlqU.erimento.: 
cc Requeiro que se . peça ao governo li· conta do 

rendimento dos dízimos desta província dos annos 
d~ 1818 a 1820, n de .l89.L.a 182=3, com distincçiio 
díJ unnns, n tnmbem ·a do ·mesmo rendimento da 
província do Rio Grande do Sul dos· tres. annos 
ult.i111o~. anf.cl·iorr's :\ execução alli do decreto de 
lli .<lo Abril ele 1821, o dos tres primeiros annos 
posterint'CS á ()XP.CUe;ão do uito decreto, salva a 
redacc;iio. 

rc Paço da camarn,. ·1 do Junho de 1830.- O 
deputado Lobo de Sou.::a. » 

Foi approvado. 
Igualmente se leu este requerimento : 
u Requeiro se pergunte ao governo em que 

estado se achão os trablllhos da commissão mixta 
encarregada ele exarninar · :1 materia dos nrts. 6o 
e 7° do tratado de 29 de Agosto de 1825 : e 
quando tenhn ella concluído iJS seus trabalhos, 
se felriio attendidns a$ re.:lamações dos proprio
tnrios da provinci11 d:' Bahia. 

'! Paço da camara dlls deputados, 6 de Junho 
de lSilO.- Muni.; Bal•l•eto. n 

Foi. appruvado. 
Leu-se tambem o seguinte reque.-imenttl : 
c< Que se procure no governo, se . pela lega.;ão 

de Londres, ou pot· outra qualquer estação se 
continúa ainda a dar ao rcdactor do .Pad,·e Amaro 
as 700 lbs. que até ha pouco Cllnsta que se davão. 
-José Lino. n " 

o .Sr. Llno Coll.t1nl1ó;- Retiro i$to, Sr. 
presidenLe : o governo o que ha de dizer? Qge 
não deu, e póde d.ar ; t11mbem disse qu<J não 
dava a João Maria. d:l Cost11, e todas as repar
tições dav11o ; deu. um ex-intc:lndente da pohçia. 
deu o outro intoncleutc, deu um commissario de 
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viveres e oull·os ll"entcs. e e~tó. visto que tudo 
isto .dn no.çiit~, o de~niR vinhi'ü1 :~qui . ~~izor quc

0
era 

prCCISI) pugl\l' 05 tn\IJU!ho,; :-1" [l<Jl!<;lo\ 1 :I"I:;UII~•(! 0 
jJOCll~li'Sll UÍSCili'~O do :;o·. eX·I!IltliHlrmle ua po.J~t:W, 
que era . pt'IH:Ísu t!S~oJ dinlwiro para pa:::nt• esptotl~ ; 
q uc r.stn g.m Lt:: niio so _acha v a som gru.ro,dtJS dc.s· 
pezas, c tJJ'a pnt•n. dar ,'J,OOO pr;zos a J•>tLio Ma~ta 
da Costn. PIJrlanLo retll'<l n nunba emendo., St·. 
prosidF:nte, estas co.nt~s do govcn•<o bmzilcJirp n.i nrln 
nin,.,ucm tr:m podu.lo Ler conta dcllas, pna•:tpal
m~t~ta nquclln~ do outro nmudn, Fr.ltH;n, lnr,la
terra, ele .. á Utn-lnbyrintho qu~ tem uma ut·ithme
tica propria que ningU•!Ol e11tra ne!la. 

o Sr. cnstodio I>Jas:- O reqn~l'imeuto 
ó muito conveniP-nto; dnvc-so perl{nnlar no . go
verno; porque ruiu é c .. m o nctual m!uisterirr, e 
mcsmc, quo sP.jll, fllllll'o)lllllS ~abor dtsto, ta.! vez 
diga q•te uão ha d~ pa~nr, atnda_ qu.c cnnttnne 
a pagar, enLI'I:tnnto. ouSP,fi'Cmos, touo o. supct·flu? 
o reque1·imcntrr, veJarn_os o que no~ chz r:ste tnt
nisteril' se elto rnentlo havemos tratnl·u como 
temo~ t~nlndo <lS 01ot•·o ~, nindn qtt•! dig~o .q1te 
temos só dec:lamndo, que uistc g:1stumos o tempo; 

. O meu \'OtO Ó CJllO VP.II\1!10 OsSoiS infOI'IIIIll;o}es,. 
porqufl se forem bnns,_ficaren~os sabc~uo quem é 
quo as appmvn, veohno . ~s Joíormaçut!S do g9-
verno nisto nt1o s<: f11Z 1uco:nrnodo ::li~nm, oi!lO 
se cm'barnçn qnc venh:~•J P.SStls inf·n:m::.çõ~.; sobt•e 
despezas, porqun ::.e Vll;t'r:m .Doas ttramos . algum 
fructo e . sab1:reu1os don1le vem c.-til ar1:nga, quem 
paga es~llS éscr·iphlrc)S : quando na :r:"muc;a s~ ata· 
cava u reli.,i::to, quaudo essf:s c-scnjJtos erao de 
toda . a pel;ersidude, snppuuhiio os humcns Sf:l_l· 
satos que a relí:.;ião ncaba.vn c ·qur: pr.;vnleccna 
a perversidnde; acabavão esse;1 pervesoo>~ . que 
ntncavão a religiiio, o esses _escriptos quo a Ft·ança 
se enver~tonha de haw:t' VIS L·• r!;;sr,s cscnptos que 
atocão o svstllmn cstubP.Iec!drr, é hotll que appareçR 
tudo ·nunêa tive melhor escura tlaminha prcobidflt!e 
do qt'to em meus inimrgos, appare~:1o tudos ell·~s. 
ntRquem : s e r:ôstiv~rmos erros 111.rS c·mr.ndnremos, 
quando n:io . lá vir:'1 l(Hnpo em que c:llo:s pagu .. m. 

O Sn. Lr.lio CoUTI.liW./ : ,.- E' uiltll pctiç:io que 
faç•J, se me t.leixiio cu n:1o ;:etir.:_o.r o ru~u l'llque· 
rim~nto, est4 tu.Jo ncahado, 11110. prec1sa havr,r 
mais t..liscussiio. 
Po~tv á vota<;ão foi pP.t·n~ittido ao illustra .depu· 

tado t·etirar o seu requerrmento. 
Entrando na ordrJm d~ · dia ·a continunçiio da 

discassiin do pt•oj ~::cto de l'o•i!OluçilO n. 13 vindo 
do seu {Ido, pcosto r•m discu~s:io o 2• artigo, f11i 
approvauo sem dehnt.e, o jnl:.:nn,l'l·SC finda a olis
cussi'io, Í•>Í a r .. soluç:io adoptuLia, c ~e mandou 
ó. commi~s:io . de. r·edtLCÇiio. 
S~gunda parto1 da . or,Jeltl do dia ; l.dlums de 

proje.:l.1s, .indicn•;ües e l'.c•.JUel'imuutos. 
O S•·· ·L In o Cont.lnt>o: ~Sr. · p!·~siolcnte, 

pedi a prtlavra parn npreR•'IIint' 11111 prroj~ct() U•l 
lei, nó:> tellll>:l n rcrot''"'lr 11111'ln~ Ci4la•;Õi•S o tri· 
buoDr.R, f' tllm ftcrHIII nl~uus etupreg• · to:~ quo:1 n:"oo 
Re nccnpnnd" mnis nm1lngnres qno 11XIJI'Ci:io pt•la 
abcrltç1io cl~s~o~ Lril,uun~M c•Liin curntudo gunhnnclo 
o dinheiro ela nn~:•io: ·é · Jtl't\CÍ~n pui~ hnvt~r 111na 
lei ~ernl quu determine qunl s~ja n sorlli olCtiStid 
cmpr~<gaclos rtnP. tuio t..rtdo tm!Jnlho, estu•J ga· 
nh:ln •l\• o llii1heiro 1111 IIIIÇJ1o : ó t~rr.ciso umR 
lei qneTegul•: Cl•JUe!l~s qun f!stiio j1\, . n aqul'llles 
que hão d~ vir, porque nós tcJnos atudn quo re
forml\1' muitas e~tao;ões ; est:l 19i <levn t•!r suas 
circumstancins, n:io só a<; condiçõn;~ do>s lugares, 
mas qne nttenda aos rpe residt:m nas pr·ovincias. 
Or(lnnisei um projecto (n~o sei se nssim sen\), 
mas parece que desen1penba todos estes casos que 
vem a ser. ([.eu.) 

PRO.TECTO DE LEI 

« A nssemblén geral legislativa d~cret-:~ : 

" 1.• Os individuoa · das estações, trilmnaas o 
officiOS que forliO OU houverem de HCf abolidos I) 

quol cSL1iu on honvcn:m de est:n· prm~ebendo 
nrt.lo,nad .. , Stlrão . C•Jill pt'IJf•lroHll:ill rlfrpachad•)S para 
o~ 0111 pt•egos quo h ou vcrom do V;1:::ar·, 

cc 2.• Emquuuto tnes cmpreguios não·rorcm do 
novo despachados, scrvir{tõ como addidi)S nrHI 
esta1;ôes, tribnnaes · e ollicit~R fJUil buuvP.rem nos 
lngnres doJ sua n1sidencía, em rnnprogtlS compa
tíveis com n categorill. daqucl\es que d'antes tinhão. 

" 3.• Quando · .por alÇ:umn J'ofo~rma, al~um tri
bunal suprtJmo ou relaciio judicitll'i a houver de 
ficar t:om m1mnr numero do mr.mbros, do quo 
llfJilOilcs que <!'antes tinhão, OS qua houverem ole 
sallir, qtt~ dev•Jm ser o~ uulis novos, scrão.considd· 
mdos como. supplcootes ; ganhant..lu os seus l'espc·. 
ctivos or.tenndo~ para StJrvir•:m nos impedimentos 
do ,; v .. gaes elfectivos, e lhe succcderen1 nas 
vacancias: · 

11 Lo Os empreg.·.s para que .hl)uverem de RGI' 
despnchados os individuos do quA trata a presento 
lei, nunca s.wiio de . menor nrtlena.l•o r.lt) que aquella 
quo se acharem pon:.,b!•ndo, · a quaudo sendo no
mc::ail os p:lrn os · servirem no lugar de sua rosi· 
dtlncia ou visinhançns n•'io ace11arem a . dita no. 
m.;aç1io, parderáõ r> ordenado que percebiiio. 

c1 ú.• Quando f,ircm nomeados ~mra lugares lon
gínqa•J:l e muito distaat•.!S daqudles em que re
>~ioldlo, sr.rá preciso fttto pelo menos o ordcmadü 
seja I• dobro dnquellc que recebítio, para então 
rej~it~nclo inc:orrercm no mesmo pllrdimcnto .do 
nníg~1 unt.:cP.dente. . .. . . 

cc ú. • A prefcronciu uo nrt. 1• desta . lrli so cn
t~nd~rá sempre reguhua pela capacidad~ . e ído
nciola.le dos individues pura os lugares que se 
pro:t~nuer (II'C"'nch~r; e. segundo n categoria dos 
empr.·g•)S em qno lhiiVtlreuJ S•lrvido. 

« 'i.• Pamplono · conhecim~nto do govt!rno e 
cumpri:nent .. •la prP.sentc lei, l!nve,·;l na secretaria 
do ·impo·rio uma !r~lha particul.or onde se inscrcvtio' 
os n<lm•JS ele tntlo::; os · indivíduos qth: . assirn des
mnpr•·grHlos cnULinuii" a gnuhnr antig .. s o.rrltmados, 
os q11ur:s · p•1ra serem recebiuos ó mist•Jl' que 
cr1da un1 uprescnl>! nas estações <In f•lZrmda cer
tid:'in · dll que seu nome se . acha in!ll:ripto nn sCJbrc· 
dita t.>lhn. 

11 . S,Q Nas provincias porém esta folhn existirá na 
secrcttlrin do gvverno ; e os presídetitus quundv 
houverem de · prtcnchel' interiuamcnte algum em
pre:::o vago assim u. furiio na confot'uti~.l:iue desL:1 
lei, partic1p:111do ao miuistro de estudo cornpe
teut•: se.o i .. dividuo uomeac.lo :;e . achava n~stas 
.circl!lustancius, nfim de r<Jccller t& conflt•maçiio 
cvmpetentc. 

t( O.• o uenP.ficio· dolS leis que . tum mnn·.lndo . 
consotrvar Crl'cl ... nado>~ .a empregados vitalícios das 
tl~tu•;Õ•l~ tl trihunaes, ou · olllcio~ l'Xtir~ctos, aó 
Cnvur .. crl . t\qu~lltlS quo niin tó1n out•·o umprego 
d•J iguul uU tiUperÍOl' loJtllt;iio i tl omquanto () IIRO 
ou tiverem. 

" 10. l~iciin ro\'Ogaola~ todas as . leia om con- . 
~1'!!-!'in. ~J. Li no . -FJ'anci.vco du Rd!fO Barl"Os.- · 
Joaquim ;\luno.:l Cm·ndii'O ela Oun/1e1.-G. Getttlio 
.Mont(!Ü'O Je Mendonça.,, 

Foi julgado> oLjccto do dalibaraçoio o mandOit·se 
irupl'inm. 

« A assembléa geral. l~gislntiV:\ decreta : 
cc Art. l.• O governo proverá nos e:npregos 

vagos os empregados dos tribunncs e oflicios 
extiuctos, a que . no futuro se extjnguii'Cm, ccim 
pr..,ferencia a outros qu·nesquer concu.rrentes em 
igualdade de aptidão e merecimento. ' 

11 Art. 2. • Os sobreditos enipregados quo sem 
justa causa recusarem aceitar uovos empregos 
!gunes . o a superiores em . catego~ia e lotação 
ã'lucll~s que antas servião, pat·a que tiverem sido 
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rl~spnr.hndos pelo sovernl1 perdem o direitl1 
que lôm ao pag.1mento . do ordenado qtta por 
estes venâiio. 

'' Art. 3.o O beneficio elas leis que tõm rno.ndndo 
conSI!I"I'nr ordenados a empreg.,do!l vitalícios dos 

· tl'iuunaes ou oillcios exLiuctos, só favorece aquellos 
que nilo tém outro emprego de igual ou superior 
loLnciín, cmqunnto o niio obtiverem. 

cc Paço da ctunara dos deputados, 11 de Jtmho 
do 11'330. - Clem~;n~e Pel'eil·a. " ·· 

E assim ·mais o projecto do Sr. Zeferino dos 
Santos. 

u A assembléa gcrallegitilatjva dr1creta: 
u Art. ].o Os empregados publicas quo houverem 

perdido ou tive1·cm do perder seus fJtnpreg(JS .pnr 
flXtincç1iO ou rof,mna das estnçõ~s em que ser· 
viiio, ~eriío •lesclt) n puht'ícaçiin destlt lei ompl·e
gn,los na qualidndn de addido~ na~ est•H;ões 
existl)ntes, ou que ficarem existindo nas provin· 
cins em que !;Crvirflm, . e ~m lugares de c!'tegoria 
c,lrre~pond!lnte 1'1 dnquolles QUI! occupnvall, vlln· 
cendo sómünle os ordenados que cl'antes percebi fio, 
ató qno possíio · pnssnr n r:lfectivns . . dns. me,; mas 
ou do ont1·as e:>tações, ou i!ejiio despnchnd,Js para 
lugnrcs que StL bnjiio du Cl'ea1·, nos quaas ven
CCl'áÕ 0:1 seus actuaos ordenados; posto que seja 
de menor lotaç:io a CJUe se estabelecer. 

cc Art. 2.0 No:; despachos que se ·lJOnvcrem de 
f.tzer serlio e•mtemplados c"m . os empregados 
efl'ectivos conforme sua . aptic.lão e serviços. 

i< Art. 3.• Aquellcs quo contarem. 30 · ilrmos de 
serviçtJ e não qu izerem passar a se1·vi r· como . ad
didoll na~ sstaçõP.s, pat·a . que foram destinados, 
ficnrâõ percebendo os seus ordenados corno apo· 
sentados; os que cont trem 15 annos de sen·iço · 
e niio quizerem passat• .a . · st:~rvir como ariJidos 
ficaráõ vencendo cornn apol;entadll:i metade . do 
seu ot·dcnado ; mttS neste enso tanto estes çorno 
aqu~lles, uão poderãõ set· de.;pach·•dos pat·a qttaes· 
quet· · ewpreg•>:; em que ·percebào ordenado da na· 
ciio. Todos 05 . qno contarem meno:i de 15 annos 
Qe servi•;o e não qnizet·em passar ·.a servir cOIM 
~~oddidos perderúõ o seu ordenado. . . 

" Art. 4.o As disposições dos lres artigos ante· 
ced~onte,. siio applicuveis aos empregado» que pelos 
motivo>~ ponderados no Mt. 1° tivnrem snhio.lo 
dos SP.IIS. empregos; não tiverem passado arJUtros 
empregos, e não perceberem ordflnado~. o qnal se 
lhe:> tnaml;lfiÍ pagar desde o tempo em que ti
carão privados uelle. 

" Art . . f;, o Os empregadlls quo tinhiio ord!!nados 
menores do que os emolumentos que percebiao·, · 
não seri'io. obrigado~ a servir do addidos nas CS· 
tr?ções, para que forem destir.ndos . . 

" Art. G.o Os . vogncs dos t1·ibuuaes supremos 
· ou já extinetos, uu quo. se <:xtinguircm úl\ rc· 
!ot•m:~rem, cOt•tinuarl\õ a vencer s•:Us · ordt:~nlldos 
se1:1 a obrigação de po.ssnreru 11 servir ell'r:ctiva· 
mente corn•J uddidos r•os tribunaes existenttl:l ; 
ser;io porém conside1·ndos tnns para servirem nos 
impedimentos dos vogo.es . e1f~ctivos, G lbes . suc
cedereJn nas vncnncin:~. 

<< At·t. 7 ,o Niio se fará nome;,çiio de noV!ls em
pregadoii para os lu~ares que vagarem, nem pal'a 
os quu se creo.rem, emquauto houvGrem addidos 

. em qualquer .das ·estações. 
« Art; S. o Fici\o · derogadas todas PS ·leis e 

di!.'~ posições existentes que se opponbão . á execução 
desta. 

11 Paço d:1 camara dos deputados, 12 de Junho 
de 18'30 » · · · . 

O SR. CA.nNEtào DA. · CUNHA :-E>tes projeetos 
tê in muita analogia com · o . do Sr. Li no Cou
tinh'l . em algumas co usas, á mesma com missão 
para onde fór esto devo ir• o do . Sr. Li no Cou-. 
tinho. 

0 Sn, J~rNO Coll'rnmo :-Como ha 3 projoctos 
sobr·o o rne~rno obj.t•;to, per;o r1ue vá á com missão 
<JU6 veja toJos elle.i, o tló. o sou parecer. 

o Si:; c ... wrr.o AT.VAnz-;;.;....Eu penso que á com
missão d•.: fuzendn. 

O Sn. Enl':fts•ro :.;....Ctimo h::t 3 )lrojectoa podiiio 
e:;HoR ;J :Srs. dcputudOii fnzer UUJ<I cotumi~;;fio 
aà 7•oc. 

O Sr.. l .. t:-w CouT!XHO: - Niio podem ser . os 
m•;:~rno>i . autot'lltl , porque niio hiío de ser f.l!lrtes 
e juir.e>!, ha ue haver peMs(ta esttanha quo ajuize 
o que fór Ml:asssl'io sobre elle:~, . porque tmti'i.o 
cadu nm julga que o s~u ó born, e não se fu.z 
c:ousn nenhuma, . pnreM·rnor qutJ <.lev<J ir ó. tlllirna 
comnrisS1i" de fttzencla, porque as ·· outras duas 
têm trabalhos cc:rtos. 

O Sn. ErmESTo:-P.Jis eu assentava que a me· 
lhor commissrio era orgnnisada pelo:; 3 $r:~. auterre:> 
dos projcctos. · 
. O S.ço. Castro o Silva:-Ntlo ·se ouvír1. · 

PotitO ít votaç;io, e não so julgflndn que devessem 
ir os · 3 projecto; a uma . co,J.rniss{io. especial. 
compo:;Ia de s<>us re<pecLiV(•:> arttot'•ls, f!}rão retne~
tidos á ;J• c.Hn•ulssão · de fuzenda, 

<I A assembiéa g~ral !tlgi:?lutivu. c.locreta: 
u Art. t.• As camarns mnnit:i pae;; fariio o riu

merame .. to dt: tndos os . fogos tle 1Jlie const:u: 
cud>1 uma das fregueziu» do ,;eu . município, esco
lhendo · parn es~e tlft'dto . pessoas dt: confinnça; 

" Art. 2. 0 Depois . de feito . o .numeramento do 
antf:ccdente, r.~partirá em districtu:> de. 500 a 1000 
fog,Js, segund•J o local, para serem creaJos em 
curatn.i. 

« Art. 3.~ ·P11ra susterúrwiio dO!! cura.;;, condju· .. 
· tcr~s e sacristães s•: f1ml. perante o juiz de. paz 

e pessoas pt·incipacs do districto do novo curato 
unm convençiio do quanto caJa. um . fogo pód11 
contribuir annllulmentc, á .. m:1neirl,\ de como se 
fa.zem a-1 por<;iies pnm os capell:les; e do q~a 
se a:;s,1nlar ~~~ fnl'(l. um to~rmo, em quu todos a~sr· 
gnaráõ, e. á vista Jn •tunntia, ll$,;~ntaráõ. q11anto 
se deve .dar annuatmente ao cur,,, coadjutor e 
flllCl'iStiiO. 

(( Art: ·.1,9 Estnbr.lecido assim o CUJ'ato, diHi'iO 
parte uo prcludo diocesano, . par·a E:ICRet· o cura 
wdependente dos vigario::1, cuJa freguc:zia se des· 
membrou. · 

« Art. ii.• A cobrnnçl\ d :l contribuiçrio do art. 
3o será fuita pelos . lis<:ue~ pür · ur·d.arn dtl masma 
cam11ra rt:sptlctlva, e cntrep;uo o stlu pt•oducto t!. 
dit11 cumaru, e s•Jrá r.tJCfJlhido. ao coft·•·· onde 
tlev11 tur um livro pat·ticular para a Ncoita e 
despcza. 

« Art .. ü.• As caullll'i\; mu:ricipae~ teriio a seu 
carg •• pagnr uos cur tri, cpntljutor e !lncristtio ele 
cuda um curnto u quuntra · que constar ttll'·S6 
estab>llecido 1111 · c~nfur·mitla lo do nrt. :l•, quo 
devu ser de 3UO . a f>OO,VOi.lO, conforrntl o local ao 
cura ou . vigario; de ll>O 11 :.!00$000 no · co .u.ljutor ; . 
cte üO a 12i>SOOO ao sacristão.. . -

,, Art. 7,o Os . curas, vigario~. coadjutores e 
sacrist1'ies uiio · podertiõ receber nada mais pela 
administraçiio tJos s~tcn~meutos, l!epulturas e 
enterrameuto~ simples, · e nem a que se chama 
conheceuça, seja pt:l•J titulo, ou convenção que · 
fór salvos os enterramentos solemn~s, f<lstas nove
nas e as cungruas dnquel!as freguezias já com 
ellas estabelecidas. 

« Art. S.• As sobras que ficarell) , lia contri .. 
buiç!io, depois· de · pagas . n,; despezas do art; lo, 
serão a beneficio da ftlbricade matriz, E!

1pl)gamento 
de 3 % para o fiscal. 

n Art. !).o As !reguezias collaclas flciio sujeitas 
. a nomear seus fo~Qs na conformidade dos arts. lo · 
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c 2•, e no que fico. cstabclecioo n·'S arts. G• c 
7• de~;ta ro~oluçiic). 

11 Art. 10 N1to se comprchP.ndc nesta rc;;ulnçiio 
n~ cnpitrws do impcrio , l3uhin, Pcrna111huco, . 
Minas Gcrncs; Mnl'l\nh:io ll Puril, qncl se tratnn\. 
pelo mctho1lo mais U1111lo~o no seu locnl. 

<e Fic1io rlerogndns tndn~ as lt::is, costumei e 
determinações cóutrurias. 

u Camnm dos d•lJllll:ldos.-Frarzcisco Josl: Co1·· 
1'8a ele .A lbU(LUCI'(itlC. 11 

Foi julgado t:.bjecto do deliberação, e remr:t· 
tido á cummissii.o ecclesiPstica a rllquerimento 
do scn autor. 

c! A assembléa ~érnl legishltiva dccrGtu: 
cc Art. 1.• O arcc:bispo m~tc•npoolitano do Bm:dl, 

na fôrma do ~.-.nto concili" tridentino sc:ssiio 2-1, 
cap. 2•, convocar:\ .n reuni1iCJ de · um concilio 
nnciont~l ele tocl.1,; os bisrcos. e mnis pessoas que 
pelo direito cn"nonic~· são obrigudos 11 assistir a estas 
u~sembléas religiosoR, impondo ar,sbispos :JPgli· 
gentes a~ . penas estabc.:l•!cidos . no •!ecrc:to do con· 
cílio geral laterallP.nS•l do anno d•J 1215. · 

u Art 2.• Nesse concilio nacional se tnillm\ ll03 
meios para .melh·>r instrucçno para perf<:itn crf:c•c;n 
dos dogma~, j{c dce1di;lus pela igr~j,1 univcrsnl, 
apartando os nbusos, · c superstições que têrn 
manchado o brilhautismo da H:ligião cnLholica 
apostolica roma•:a. 

cc Art. 3.• Tratar1\. do> meios de fazer e:tr<Jctivos 
os decretos do concilio de Trento, sess:io !!5 cap. Hi, 
e de · outl·os cnnones para a reforma do . clero 
secular c regular. 

cc Ait. ·4.• SP. ·fará n~sse cr.ncilio a · rf:f~rma 
tendente ás ordens regnlares de um c outro sexo, 
sobre os · votos pnra •lue só · poss•lú fazer e:!Ttl· 
ctivos n:1 idadf: da •10 . annos, afim rlfl · pudcrclll 
os qui} abraçiio esses institutos ter n liberdade cla 
escolher o qne melhor lhes convier para sua 
S~>lvoc;ão. 

cc Art. 5 • Na reforma sobro a simonia na 
conformidade da sessão24 cap.IS do concilio trirlen
tino decretará quo . todo c qualquer ec:cle~iastico, 
ainda ton:surado, que por si ou entrcpo~ta pessoa 
procurar ser cum do almas, seja para · s"mpre 
inhabiliLado para esse emprego, e ninda estando 
na posso . do beneficio o perderl'1 par" sempre, 
quando legalment~ provar-;;e a simonia, ou infr11c· 
ção destt! artigo. · 

cc Art. 6." .Ficar{\ line nos · prelados diocesanos 
com o pl'llVisor; \'i~ario geral c procuotnr escolher 
os clerigos ou SilcerdotllS . qno julg.u·,,m idon~o,;· 
para se apresenta1·em no oxamu ;•ynodnl p~rn a 
pro111oçiio da:> igrejas vaga:>. · · 

" Art; 7,• Nesse concilio se fará a di:trcrP.nçn 
dos ct•imcs mernmento ecclosiasticos e c i vis;. cstr:,; 
pal'U serem regutad.>s pelas leis. con:;titucionac!~, 
c n'Junlle,; na coufonuidadc: dos cnnuneti e bullns 
pouti licines. 

cc Art. 8.• Nas . regras que estabefecer ~obre ex
communhõ.es e irregularidades e suspP.nsões- ec
clesiasticns, refMmarA o,; abusos pmticados até 
o presente, afim de que pes~oa alguma de qual
quer c:stado ílU condiçãc) ·que stlja, :;uifrn as ditas 
penus,. seniio depois de st:~r julgado legalmflntc 
por uma . sentençll ainda .mesmo por aquellas q~e 
dizeu1 ipso facto. 
. · « Art. 9.• Depois da acabndil o concilio nacional 
cada um dos 'bispos no seguinte annc> forá a sua 
constituição . diocesana, confor.mando-se ao · con
ciliu nucional e leis do imperio. 

cc Ficão abolida:; todas as leis e costumes em 
contrario. · 

« Paço da cnmara dos Jeputnclos, 12 de · Junho 
de . lSSO.-F1·ancisco José de Albuqtee1·que. I> 

Foi j1tlgado obj~cto do deliber~ção c remettido 
:'L commi:o~süo ocdosiastica a. rciquerimonto do seu 
autor. 

Lr.u·ae igualmente o projccto sobre o systcma 
de! twzo,; (j mcdhlus do Sr. Cun·J!do, procedido 
•lo s<~guinte dircurso: 

u Não se póde ver o numero pi'Odigio~o de me
didns, não sóuwntc usndn.-1 por ditr.mmtes povos, 
wa~ ntó por urna mesma naç1ill; &s suns divi
sõc~ rxtravngautes e i t11:ommodas pa1·n o;; cnlculns; 
a difTiculcla·i~ de as couhece1· o comparar, em!im 
o embaraço e as fc·anilcs que dahi r·osultiio para 
o cummerc:io, sc;rn co:c:~ider11r como um dos maio
res servi;;r;s q 11e os g-overnos podem fazflr -á so
cíedncle, a adopçiio do sy;tcma de medidas, cujns 
divbões u11iformes se prestem facilmente no c:al
culc~, e qu;J sejiio . derivudas cltt. .maneira menns 
arbitraria de sua medida fundamental, i11dicada 
pel11 mnshta maneira. O · povo que · crcusse .pnr•\ 
si um senJClllnHte :;;ystcmn,. reuniria :\ vantagem 
dr;: C•Jlher c•s seus primeiros rructos a satisfação 
dtJ ver o seu. ex~mplc> 'iluitnd•> P •) l' outms povos 
que o . rcconhec:uriiiu · pr.r seu bemfdtor : por
t:jltfl o i:np~t·io lento, mas irresistivel da razão 
subjuga. curn o anda1· do~ t~mpus os ciumi:s. das 
nn•;ües, e vr.m:cJ toclos os obstnculns qu13 se op
poem á possA cle sua utilidade gcralme1•te reconhe
cida. Tae~ foriio os motivos que determinori'io 1\ 
ussembléa constituinte a cncanegar ú ::cadernia 
das scieueias estr. incport>\Dte objecto. O 110\'0 · ~ 
systema de pezos e mc~didas é o resultado do 
tmbalho de seus commissarios auxiliados pelo 
zelo c luZI'!l'l de muiL• 's mfHuLros da rep1·esentroção 

· nolCional. Este systemaf1u:dad•> sobre a medida 
. dos meridianos · tetTcstrcs, convém igualinentc~ . a 

todos os povos : elle niio tem rcl:cç:\o com a 
Frnnçn, sen:'it~ pelu arco do meridiano que · a 
utl'a\•cssn; · Para multiplicar as · vanta~ens de~te 
systemn c turnnl · o nlil . no mundo inteiro, o go
VCTIIO francez convidou ás pot.-ncins estmngeiras 
a tomarem porta em um ubjcc:to de .tiio geral 
intc!res~c; . muitas envinriio a Pnriz sahios d!s
tinct•'s que reunidos aos cornmis•nrios du instituto 
nacional, determinnr:io pela discu,;siio das obser
vações e cxperi~Hcia::, ns unidad•·R fnnci11mentnrs 
d.; pd~o e de coarpriment•'• do sorte qne n fixação 
dest:H unidncJc;s clevfl ser consitlcracla . como obra 
comtnum aos ~:abj,,s quo para isso concorrerão,• 
e ils nnc;Õt!:l qun r.lles representnnio. . • 

uCumprn portnnlo espcrac· 'JUe um dia . este sys
temn qu•< r•JLIU:G todns us medidas o os Raus 
r.nlcnlc1~ o\ tJScala o r\s .nperaçõi:!s mais simples 
d•1 nrithmotica dt!Clmal, será tão g•mclmente ado
ptndo qunntn ·tem sldt) o "ystcmB ele uumeraçiio 
de f(UC · ellu •l o ·complomcuto, o qn11 se111 duvicta 
tcú•n quo . vancor ·os mclsmo,. .obstnculcls que o 
po.lcll' do habito oppõo ú inLrodncciio dns novas 
mcniJn,;; lllllS Ulllll YOZ vulgllrisada,; eSLil!l me
didc.\S soritu gnrnntidas como a nussn arithme
tica por ~sto mesmo • poder, .•111e junto ao da 
I'R:Gcío, nssei{Ltrn . .\s instituições humanas uma du· 
raç:io cttrnn. (Lnplnce.,.-:::iy:>temn do mundo.) 

Taes são as l"azõas que julgo basearem soli
ilamento o sc~uinLe projocto dll lei que tenho a 
honra de . oll~:~rccer á conaideração dn cnmara. 

" A . nssembléa geral legislativà decreta: 
cc A1;t. 1.• Onctual · systema de pezos c medidas, 

será substituído mn todu:~ os províncias do imperio 
pelo systema mctrico ndopt11do por lei e presen· 
temonta usado em ·França. · 

c< Art. 2. o O governo fica autorisado ·para man
dar vir de França os . nec~~sarios ·padrões deste 
systema, c a tnmar todas as medidas que julgar 
conducentes a bem da prompta, facil e geral 
execução do a1·tigo antecedente .. 

cc Paço da comam dns deputados, em 12 .de 
_Junho do 1830. ~-Gane! ido Ba~tista de Olü·ei1·a. 1> 
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cn UNIDADES PRINOIPAES i Myria 10,000 

Kllo 1,0()() ---·· ··-·-·_ ....... .. --··---
E=: n .. cto 100 
..... IJ.wa 10 DE CO)!L'nUm~'l'O DL: SUl'UUJo'fÇif:: !Jg VOJ.U~!J~ DE l'ESO 
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·-- --- -- ------
(1) Mcll'O .A1'0 Lit1·o G1•ammo 

li ------- li cn 
Deci 0,1 Unirl1idtl fttnrln- O quadrado o cubo for-o A millioncsi· 

~ Cr.nti o.ot formadn l!obre ma do sobra ;n,ntnl i~aal {t. a ma parte _d<> ç:J.., Millí 0,001 decima rnilliono- dez mE:tros. decima parte pes11 da agua ..... 
E-1 simn parto do g quarto de circun-

""' 
ferencia dn meri· 

~ diano terrestre .. 
;:_:, 
,':fj . 

DesEnvolvimento ·dn systema, da maneira per-
que so pratica em Franr;a. 

Myt·iamotro } 
Kilornctro (. · 
Decametro { l\fedid11s itinerarias. 
Metro ~ 
Decímetro l 
Centímetro 1 Medidas de cumprimento. 
Millime:tro 1 
Hectllr.·o. ~ , Aro ]fiediJa:s ag•·arias. 
Centinrci 

Litro :Medidas de capaciúade para D. éculilr. o ~· 
Decilitro Ol!i liq~ido:;;, 
1. ~i.lolitr.•J. ) 
HectolitN \ Medidas c.lc eapt\cil.lnde para 
Decalitro l as materias seccas. 
Litro ' 
Stério 
Decistério 
l\Iilh~iro (3) 
Quintal {,!,) 
Kilogrammo 
Hcctogrammo 
Decagrammo 
Grammo 
Decigrammo 

} ?tfedid:~s l p,, 

Foi julgado objeeto do delibcrn~fio o mnncfou-sa 
imprimir. juntamente com as rnzCit!S . do autvt' c 
mappa aunexo. 

cc A assernhléa geral legislativa re~ol\·e: . . · 
cc Art. L• Fica extincto o juizo da nlmotacerin. 

AquoJl!as do suag nttrilmic;ões judiciaes que nii•> 
pagsáriio para cs juizes de paz ficiio pertencendo 
ás justiças ordínarias. . . . 

cr Art. 2.•. Todos os processos ·findos, e ora 
pendoJntes n~ste juizo, passarãõ logo aos escrivães 
daqueUas justi~as. 

(1) E' claro pela inspecçiio da tabello, qu~ pnra 
desenvolver o ,oystemo. convém combinnr . tu dos 
os termos-myria, kilo, hecto, dectl, . deci, centi, 
milli-com cada uma das unidades fundamentue~ 
-meb·o, aro, litro, grummo,-'"comu se ·vê no se." 
guinto desenvolvimcuto: 

A vara p .. rtugueza equivale a llflO do metro. 
(2) O stério é .equivalente ao kilolitro. 
O decistt!río por conseguinte ao hectolitro. 
(3) O milheiro ou baro equivale a mil kilo

' grammos. 
(4j O · quintal a· cem ·ditos. 

tio metro. llistillada cou-
lida no! itro na 
tempP.ratura + 
4• centígrados. 

ct Art. 3.• Ficão rtJvogalias q11aesquer disposi
ções em contrario. : 

r• Paço da camara dos deputados, em 12 de 
Junho de 1830.-AUl·eliano de Snu.::a e Oliveíl'a 
Coutinho.-Antonio il!l al'ia de il! oura.~José CorrfJa 
Pc,checo. » 

Foi approvado o parecer e mandou-se imprimir 
o projecto redigido na fórma do mesmo pat·ecer. 

" A assemblé~=geral legislativa do imperio 
resolve: 

c• Joiio de Siqueira Campello, natural da provin· 
ciade Pernambuco, tenente graduadu .do esquadt·,;o 
de linha da mesma província; e.stá no gozv dos 
direitos de cidadão hrazileit'O, e como tal com 
dir~tto ao posto militat· que tinha no ~emPo em 
-IUA foi jurada a . constituição do imperi0.-C4$lr'O 
eSilva. ,, · ·.· . . 

.Foi julgada objecto ele deliberaçãu, e requerendo 
o SF. Hollanda Cavalcanti que se dispen!lasse 
a impress:io, venceu-se que sim e ncou para 
entrar na ordem dos trabalhos. · 

PROJECTOS DE LEI 

" A assemb!é.1 geràl le~islativa doJcrêla : 
ct Art. 1.• No corpo de artilharh de marinha 

serão con::~ervndns (ao · menos) vngns oitocentas 
·pr11çns de soldado. . · 

ci Art. 2.• As praçns .de s~dados que por qual· 
quer modo· vuga1·em, além da~ oitoceutll~, poderâõ 
~<er preenchiuns po1· vuluntal'ios . e nunca por 
humen:> recrutados s.em decreto da assembléa ·ge,rlll 
legislativa. · 

cc Art. :3.• Ficiio derog.1das todas as leis. e ordens 
em contrario. 

cc Paço da camara dos deputados, lo de Junho 
de H:l:JO.-Ra!lmtmdo . José da Cunha . ;."[att(l$.
Josli Mw•ia Pinto Peizoto.-José Joaq-uim Viei1·a 
Souto, >> 

Foi julgado objecto de deliberação e mandou-se 
impl"imir. 

cc A assembléa geral legislativa resolve : 
cc Art. 1.• A rnoedu estmugeit·a de ouro e prata, · 

c o nu1·o em .. barm, e prata em pinhu, ::;ão livres de 
qualt.JUcr direitude entrada ou consumo nos portos·· 
e alfandegas do irupel'ÍO. . · : -: 

cc Art. 2.• .As obras de ouro ou pratn importadas~ 
. do estraug~iru · pagaráõ direitos tle entrada ·uU: 
consltmo pdos suus · ftlitios ou . valor de mão de · 
~~. • • • • • . 

cc Paço · da camaro. dos. deputados, em 8 de Junho 
de 1tl30.-0almon. 1> · · · . · . · · , .. · 
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Foi ,inlgadv ohj•Jcto de dclibt>raçiio c mandou-se 

imprindr. 
cc A ns~emblt!a geral l~gislntiva resolve: 
cc Art. 1.• AI é in ·dos . juizos priv:•t.ivos de quo 

trnta n con~titni•;no .no nrt. 47, ~~ 1• c 2•, e no 
art. llH, Si 2n · est!: unicamentll llnl vigor o Mro 
privilegiado dtlS causns que por su 1 natureza 
pertP.ncnm n jtiizos pnrlicu!ure:;. 

" Este~ j uizns siio : 
cc 1.• O dn faz,,ndn publica. 
cc 2.• O das pCJsturns n1unicipacR, concilíacõ~s 

e mais objectos pl!liciaes àtJ que cvnhece o juiz 
de pr.z. 

" :3.• O das cansas e mais objcctos do rrue 
conhece a jnnta do commercio, até á extincçiio 
deste tribunal. 

cc 4.• O do lugar do dclic;t<) começado ou con· 
sumndo: · 

cc 5.• O do lug-ar do contracto, sendo l'ls~a 
condição · ne!JP. cxprcfi8a po1· escripto, assim com1> . 
o do lugnr da ·nd,uinistraçlio publica é particular 
pelo simples fncto . dA . nceitaç:\o. 

u ();o O do lu::;nr da fiitunç:io da COII!I:I nas 
causaR de damno~ em campoi;õ, rru,:tos ou c,·,Jhcitas; 
nas · causas possessorias dentt·o · dt1 anno e .dia, 
nas indemni;;nções pedidas por locntarios ou rP.n· 
deiro~, assim como damnificmrH~!ltos dos predios 
reclamados por seus proprietarios, 

'' 7.• O do lngow em qufl. se verificar a sue· 
cessão, para conhecer das . qnestões entre os 
l1erdeiros, até á partilha inclusivamente, e dos 
credort':s á herança antes <in partilha: assim como 
pnra . fazer . executar ·as dispo~ições testamenta· 
rias. . 

.<rS.•O da;; prezas . · 
cc Art. 2.• O juizo ecclesiastico fica limitado ao . 

conhecimento ·das causas rnernmente ecclesiasLi'cus; 
São cnusas .mcrllmCI•t•: eccle~iasticas as. que versão 
sobre os actos do ministcrio ccclo!Siastic.;., c .as 
que têm por fim a impllsiçiio de penas meramento 
ecclesiasticas. · . . . 

"Art. 3.• . Aos conselhos de guerr.l ficiio per~ 
tencendo só a,; c::1:1sas dos crimes meramente 
militares, os qu ·tes s11o: . . . · 

cr L" Os crimes que dizem respeito ã disciplina 
e serviço militar. 

cc 2. • Os crimes de traição, sedição e t-qmtllto, 
commettidos quer em tempo de guerra, quer de 
paz, por militares contra a segurança do exercito 
ou parte delle, . praça sitiada, nu contra a arrn11dn 
ou parte de lia. Em campanha, ainda mesmo p.n· 
paizanos iucursos · nos referidos criml:'s. . 

<( Art. 4.• Os militar~s do exercito e os da 
armada nncionnl n .'to rer •• rmedos, . ~ os reformados 
militarmeutP. ·empregados ntio poderl1u ser presos 
!óra do nogmntu delicto, sen:io por cnrt,ls diri· 
gitlns a••s ~eus ~up•H·iores ou cornmaitduntes, · do~ · 
quaes debnix., da sua responsabilidade os furõio 
logo prender o entr~gn1' ú autoridade judiciaria. 
Esta disposição é npplic&v·~l a todos os milicia
Jios, quando em serviço, e ser .. pre nos seus 
majores e ojudnntes. 

<! Art. 5.• Ficiio !lupprimidos os empregos do 
juizes dos orpluios, e os .juizes de paz exercfl· 
ráõ a jurisdicçiio aJrninistrutivn · que pe1·tencii! 
ao juizo dos nrphãos e a contenctosn sómente 
Jlaquillo qua fót' . uecessnrio para a factura do 
inventario, on dependente della até á partilha 
inclusivamente e no que fõr relativo ás contas 
dos . tutores . a curadores. · · · 

« Art. 6.• Fico. extincto .o juizo da provedoria 
dos ausentes, capellns, resíduos e cnptivos, .e. passa 
ao juizo de P>lZ a sua jurisdicçiio administrativa, 
assim como a cont,,ciosa no que fôr nec~ssario 
para a fucturn doinvnntario attl :í partilha inclu· 
~?ivnme,te, e no que fõr relativo às contn~: rcYO· 
gado Q re~;imento privativo do. juizo da r·rove· 
dorin dos nu:<P.Utr.s e mais ot·dens a respeito. 

« Art, 7.• Ficrl.o sem exercício nem índemni· 
saçi'io o~ escrivães e mais ofiiciaes que servem • 

por provimento tr.mporario nos juízos extinctns; 
hem como os proprietnrios ou so,·vcntua·rios vitrt· 
!icioll que tem r1utrn emprego public,). 

cc ArL 8.• Os escrivães proprir.tat·ios e os ser
ventUill'iOR vitnlit:ios que . niiu tiverem outro em· 
prego pnblico, lic:1o com dir6ito a officios de igual . 
lot·u;iio. · 

cc Art. 9.• Oo nutós lindos ou p~n·dontes nos 
j11i~•:os ,que 1'0 exLín:?;uorn, paKsar/aõ pnr:\ o juir.u 
de paz, contendo olJject()s de tllta competencia: 
aliás pnssarái'i Msjuizos do fó1·o cornmum. 

" Art. 10. Ern cada juizo de pnz hav~r{l um 
thesctur·eiro com llll attribuiçõe;; dos orphüos e 
pruvedoria que ficiio extinctos, nomeado triennnl· 
mento. pela cnmRrn municipal respectiva, pres· 
tando n finnçn que olla tllX&I", su.i•ltta á ultemçiio 
do cons~lhn geral de prov)ncia. Este thesoureit•o 
pó,le ser eleito . uma o mr,rs vezes; · mas em cada 
t:l<líç:lo se marcará a fiança . . 

!C Art. 11. As sentençns qne se profel'irem e 
todos os autos que S•> proc1:ssarem pcr:111 to qualquer . 
d1.1s- juizos extiuctos serão uullos. 

" Art. 12. Ficãr, revogadas todas ·as leis e mais 
disposiçõils em contmrio. 

cr Paço dn cam·n·a dos deputados, 12 de Junbo de 
18=10.-E;·nesto Fer1·eím ];1'1·ança. '' 

.Foi julgado obj•:cto ti c deliberação e mandnu-se 
imprimi I". 

cc A usscmbléa geral legislativa resolve: 
cr Art. 1.• As pmças de p1·imeiros cadete;;, se

gunJos cadetl:ls e soldados particulares estão aboli
das pela constituição. 

. '' At·t. 2.• Ficãu revog 1dns as disposiÇões em 
contrario. . 

cr P~co cJR. camnra dos deputados, 12 de Junho 
de 1830.·-Ernesto 1i'e1·rri1·a. França. » 

o Sr. Ernost.o Fc~·roJra :-A consÚtuição 
diz q ll~< t1.1dos os . citlndri•>S . podem s.~r _admitLid~s 
aos cargos publicas sem ontm preferenc1a que uao 
seja a de suusvirtudes. (Let~.) 

Naturalmente o filho d~ um homem que é rico, 
se elle tem algum senso ó mais bem educado 
que outro que é pobre, oqttelle terá mais talentos 
e · virtudeil: a educação é. qtlO desenvolve o genio. 
Portanto, se os pais dc!i3!ls cadetP.s, sr,Idados 
particulares quizerem que seu~ filhos sejéio pro
movidos com masor avanço, eiluqnr.m-os br.m; 
devem-se dar os postos 11 . quem tiver mereci· 
mentos e educação, .e não por s~r 1llho deste ou 
daquelle. . . . 

"A a;;semhléa geral legislativa decreta: 
« A1·t. },o Fica crl:lnda urntL província que terá 

r-or capital a villn tle S. ~nmci~çQ dns ChPgas 
da harrn do Rio Grande. .. · . · 

cc Art. 2.• 1'um J>OI" tlistricLQ n territ•1rio, c•Ajns 
ngn::l~:~ cntrão no Rio · ,Je 8. Francisco · de:~tlo a 
confluencin d11 Pirllcnlit nxr.lnsivnmente, nté a 
bal'l'll do Pajuhú tamb•:lll · exclusivamente, no Rio 
Pnrnnh):ba do Norte dc.;dt) suas nnscP.nt~il !llé 
{L roz do GurgnÓtl inclusiVIIOlf:llte, ou 110 l'oc··n· 
tins, .·do~Je n entt·adn do . T,Jcantins meridional 
no Rio de Jl\neiro exclusivamente até á foz .do 
rio . Mano•! I Alvo.,s septe11trional . inclusivamente. 

cc.Ar·t. 3.• Haverá na proviucia um presideute, 
conselho gerul, conselho do · governo, e mais 
empregados, todos com ordenados e venc.imentos 
iguacs a1.1>! que percebem . os da província do 
Piaui.y. · . · ·. . 
·..:." Al't. 4.• Ficão derogadas as leis e disposi~ 

çoes em contrario. . . · · 
« Paço da .cam.wn dos deputados, 7 de Junho 

de 1830.·-Ltti.: Cavalcanti. >> · 
Foi julgndo objecto de ddibenção e .mandou· 

se imprimir. 
11 A asscmblóa geml legislativa decreta: 
« Fica elevada ã · villa a povoação das · Laran

!{eiras, clesmembra<io seu . termo da . capitul de 
:Sergipe, e· nella mesma uma freguezin desmem. 
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bradá da freguezia de No~sa Senhora do Soceorro 
da . Cotiuguiba. · 

<< Paço da camara do~ depntltdos, 12 de · Junho 
de 1830.-Fernandes da Silvei,•a. ,, 

F11i julg•ad·o ,,l>jtleto de do·liberação e .venceu; 
se n requerimento do Sr. Aureliano, que este 
e o outro do Sr. Luiz Cavalcanti foasem remet
tidos á ccimmíssiio de estat.stica. 

<< A assembléa geral lPgislatíva decreta: 
~ Fica elevadn á categoria de villa a povoação 

de Maroim, e .abolida n vílla de Santo . Amaro 
das Brotas, na província de Sergipe de EI·Rili. 

a Paço da camara· dos d11putados, 12 de JunhQ 
de 1830,-Fe•·nandes da Silveira. ,, 

Foi julgado objecto de deliberação e t·emetlido 
a requP.rimento do seu aut•1r á commíssüo de 
estatística. 

<< A assembléa geral legislatívn resolve: 
<< Ficão approvadas todaR as mArcês pécunia· 

rias . qrie te11ilo sido coroco1di.Jas pelo goverun até 
o dia 3 de Maio de . 1830, · ás vi uvas · ou de~- · 
candentes dns empregados publicas . fallo·•cidos, 
forão já remcttidas ã · app1·ovação do corpo legís· 
liltivo. · 

« Paço da camara dos deputadCJs, 8 de . Junho 
de 1830. -Luiz Ca,;alcanti. 11 

<< A assembléa geral legislativa . resolve: 
« Ficiio appruvndas todas a~ . mercês pecunia· 

rias qu" teudo sido c .. ncediolas pelo governu até 
o dia 3 de Modo d.e 1830, em apor~erotu.;liu de em· 
pregados publicus, QUil niio accummnlão outros 
ordenado;, foriiu já remettidas á approvação do 
corpc l~:gislativo. · . · 

!! Paço da .camat•a . do,; dP.put.ados, 8 de Junho 
de 1830 . .;..Luiz Cavalccmti. ,, 

« A assémbléa geriillegislativa resolve: · 
« Ftc>iO appr .vadas tioda!i as tenças que tendo 

sido · cuncedidas .pi!IO govern., até o · din . 3 de 
Maio de 1830, na quantia .da tarif~t do consdho 
ultramarino de . '.!8 de Março de 1792, em . favor 
das pessoas que .prestàrào . os serviço;:, ou de 
seus herdeiros, forão já remettídas á approvaçt'io 
do . cor pu leg;slati.vo. 

<! Paço da camara dos deputados, 8 de Junho 
de 1ij;30.-Lui.z:Cavalcanti. ,, ·.. . · . 

Forão julgadas object .. s de delibel·nção estas 
tres resoluções e se mandárão imprimir. 

REQUt:RIMEN'fO 

« Requeiro que todos os projectos desta ca· 
mara, que sej>\o relativos, tanto à organiMfii\o 
juoliciarili, a•• rnod., de pr,ce•IAr na llVtJI'igala<;!'io 
da Ve1·dade, OU (alsidlldtl elos fuctus pelas . part<'S 
allegudas, sP.;ii.u manota.los á. cornmir~r~ào d .. cot,ligo . 
do procea:1o para systMmatiznl·oS, rt!duzindo·os a 
um corpo uni co · que passe pelas di!lcussQes.-
0 deputndo Branco. 11 . • 

Foi posto em discussão. 
o Sr. Luiz cavu.lca:ntl:-Opponho:me a 

essa indicaçno. · Esse projecto de. codigo niio »ei 
quando pa~sará, e não devem ficar paralysndos 
pr .. jectos de impurtnncia que .devem ser s"nc· 
cionados. Portunto julgo nociva esta indicação 
aos trabalhos da c;uniu·a. . . . · . 

O Sr. Ernesto FcrreÍra:-Opi>onho-me 
a essa indicação. Nossa constituição foi jarada . 
ha mais de seis annos, entretauto só existe es· 
cripta, só tem servido parr. as · imprensas; porque 
não ·se ·tem . feito as leis regalamo:mtares, ainda 
ha privilegios de . fóro, nãn ha jurad,.,s·, emfim 
ainda estnmos cobertos de ferrugem gothica, que 
nàol se·rve para o seculu XIX ·. e . para povo11 Blllll· · 
ricanus, não retardttmo,; alguus beneficios desses 
projtlctos que se têot aprtls~ntado. · · .· .. · 
o s~. Bl\ANCO:-A; crimmissii.o pnreceu util que 

pas~nsse . 11 miuba indicação; mas para evitar . 
iUaç"eaões eu peço lic.en·ça para a retirar. 

TOMO 1 

• 
O Sr. Hollanda Oa.val.cantl: -Peço a 

leit11r11 da i,die.açiio. (Foi satisfeito., Eis aqui quo 
é sem prejuízo dn discussão . ínrlividual de cada 
um dos proj~ctos, e p>~ra maior clareza, se o hon· 

· radr. ·· deputado dá lic.,nça, se faça e~ta addita· 
mente não haverá duvida em se approvar. 

ADDI'l'AMENTO 

<c Sem prejuizo da-discussão individualde cada 
um dos prnJectos .~ Hollanda Cavalcanti. ,, 

E julgando-se a mate ria · discutida, foi &ppro· 
vado o requerimento com a .emenda. 

O sr; Ocsarlo de Mlranda:.,.,..Parece·me 
desnecessal'ia a indicação pofque todos os pro· 
jectos h:io de ser irn pressos e distribuídos pelos 
Sr;;. dPputado!(: l.,go, a commis. ~iio encarregada . ~o 
codigo fica uo fncto desses proJ• ctos sem que seJa 

. necesriario inverter a ordem estabelecida. 

REQUEBWEN'l'OS 

<c Requeiro se peção ao governo os esclareci· 
ment011 Seguintes: ·. . . . . 

·. « Lo Os estatutos da academia das bellas-artes, 
e na sua falta as ín.otrucçÕ\lS por que ella se 
regula. ·. . · ·· · 

« 2.o Relação nominal dr1s acadcmicos p,m cada 
uma .Jas . aulas, com declaraciio do tempo de suas 
oiatricuiRs f! aproveitamento rBiativo. 

<t3.o l•.•forma~ão de cada um dos lentes sobre os 
mG·tiv"s que h11jn•, .de ter empecido a concorrencia 
e progresso .dus alumnos, e os meios de os remover. 
--Moura . . » 

· Fi• i approvado. · . . . · 
« Re.,ueiro quo o governo procure saber se 

é verdade qne um . brigue ín,lez · am••ricano a 
pretexto de compra1· bois . espalbàra · na provin· 
cia do Ceará bastantP.s . contos d•! réis de moeda . 
de cobre, e n ser · verdade proco!da na fõrma da 
lei pa1·a se descobrir o canal pelo qual se emit· 
ti•l na ·circulação essa moeda falsa.- Castro e 
Silva. ,, · 

Vtmet:n·se que fosse · remettido â 1• cornmissão · 
de fnzenda. . · · . 

O Sn. P~ur.A DE ALl!UQUt.:RQUE ç,ffereceu a!ll!uas 
observações sobre o proje··~,. do codigo criminal, 
redigida pela comrnistião mixta das duas c:amnras 
le~ilil•ltivas. 

· F,-,rrio rl!meltidas á com missão especial do dito 
codigoi. . · 

A assembléa geral legislativa do imperio .de· 
cre~: .. . 

« Art. 1.• Toldos o~ 11nvios de propri.,dade bra· 
ziloira podllUI . nuv~g •r ·para "" portos . do seu 
de-tmo, sem serem obrigado:~ a levar. a sea bordo 
capellào" nem cirurgião. · . . 

<! .Art. 2.• Ficão deroga•las .nesta parte sómente 
todas a!l l!'lis tJUe contêm · d1sposições . em contrario • . 
...-..'.[. N. Castrp e Silva~ . » 

Foi julgado ubjecto de deliberação e mandon-se 
imprimir; p .. rém . rllquerendo o seu autur a dis· 
pei1sa da impr .. ssão, as·sim se venceu, e ficou para 
entrar na ordtlrn dos trabalhos. 

cc A assem. bléa geral legis. lativ.a resolve: · 
« Artigo unico. O imposto ele 8$000 sobre cada 

uma pipa de aguardente de Çonsumo, deter· 
minad<l pelo alvará de 30 de 1820 ; fica igut1lado 
em to•! as as províncias do imperio, · á e::i:cepção 
daquellas a que pel~ tnllsmo ªlv$rá não se estende 
o pagamentu dt!Ste 1mpo~tu, 

c< Paço da camara dos deputados, 7 de Junho d.e 
ISSO • .;...M. N. Cash•o e Silva. n 

Foi juigad•; objecto do. deliberaçiio, e a · requeri· · 
manto do Sr. Hollanda Cavalcanti foi remettldo • 
1• colnmlaailo de fazenda. 

iO 
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« Roqueiro que se remeltiio no governo os do

cumHIItli'S. junt!ls para qnu por ellt:s pl'Oo:coln na 
fónlia du lei, respnnsabilisauuo a quem dH..Iii'Pito 
fór pelo pngn1nonto illcgul .dn quantia dH G:::aOH·l!J::I, 
que ~!l uespenden fllll ~Ololos e grulilicuo;ÜtJS ÚüS 
tenelltes. AntniiÍfl BtJnedícto ue Araujo p.,I'IIEUil• 
bucauo, Dauwl Dnarte·Pachcco o Jouqui111 Cuzar 
de Mello Padilhn, como consta do documento 
n. ·1, os quaes ncndo sargcntüs os 1lous 'pnmeiros 
c o terceiro 2• tenente," reccl>~r;io o 1• c ::1• 
soldos de ten.;ntes, e o 2• soldo · dr. 2• t~nfllltll, 
apezur de não 1oprcsr:ntarem patentt:s ou o: .. rthlu,•s 
úe terem ellas subido (l imperíol lldSignaturn, 
constanuo pelos doo:urnento,; ns. 2, a, •l e ;,, que 
as propostas em qu11 foriio dles coutomplndos 
nunca furiio contirmaJe,!l, .~endo pur cuuSC'JUencia 

· suas praç11s de sargentos c de 2• tenente: c como 
taes deviii•l ser pagod e não como oniciaes.
Caswo e .Silva. 11 

Foi relllettido. á commissão de guerra. 
u Requeiro se remettn ao gov~rno o docu

mento · juuto para que á vi:;ta dos origínaes que 
devem existir no thesouro publico, se · mnndum 
ajustar as contas do ex-commnnd·.nte dns ,n,.m.os 
d!l Ceará Gnnrado Jucub de Nicmeyu, qut: com 
manifesta infrac•;ão dos decrE:tus e tabdlas dt: 17 
de l<'tlv~reiro, e d~ 2S de Março d•J 182ii, elle 
rec«;beu de mais . do qú'e era arbitrado, e 111·sse 
recebimento illegal continuou apezar d•' portaria 
do ministro da guerrn. de 2;) !le Novembro do 
mllsmo anno; recolhendo·so a11 cofre da província 
o que se achar ter recebido de mai~, cumo talll· 
bem a ajuda de custo que ili~galmoint" rece\.oeu 
quando foi demittiún, r~spo:osa)Jíl"ando-sa pur 
isso a <JUem ele direito fôr; o mesmo se ob· 
set·ve com . os seuil· ajudante,; de ordens que 
taml:em tiveriio os mesmos vencimentos illegaes; 
-Cast1·o e Silva. 11 

Foi remettido t\ commissiil) de guerra. 
. O Sn. PR'"SIDE~TE entrou na salão e tomou o 

seu as:;;ento. 

ORDEl\1 DO DIA 

Entrou em discussão o pllrecer da commi$são 
de pod.:res sobre o ::k deputado OHveir!lo Bd.lo. 

o Sr. x-xonanda Cavalcanti :-0 pa· 
recer da commis:>ào versa ·sobre un: requerimento, 
que logo qutJ se apresentou poderia s.,r in limine 
rejeitado; todavia. seguio·se a ordem estnbulecida 
envi .. nJo-se s uma commis:uio~ Com ectldtt">, eu 
esp~rava que a com missão desse outr•• parecer; 
esperava um parecer sobre uma questiio prévia 
a este negocio; sa depois de reconheciJa . a lega
lidade do diploma de um deputado que tem 
assento nesta camara, findo esse julgamento pód·3 
ser annullado'? · 

Eis·a•.JUÍ uma grande e importante questão; 
cumpt·e nttender seriamente : lembremo-nos . que 
vamos apresentai' no publico urna duvida de 
legalidadu em que nos achamos, que vanJos .dizer 
que a commissiio de pode:res tratou tão superfi. 
cialmente estes negocias, que deixou h1cun,1s de 
tal natureza. · 

Este . processo pois de revisão de poderes está 
acabado, .e requer·se que reviva: é.fazer·Se reviver· 
um processo findo contra a constituição e contra 
a dígnid>lde da camara; portauto o deputado está 
legalmente aqui. 

M11s eritrnrei na analyse do parecei', e a meu 
ver a com111is~ào decidio com muito pouco conheci· 
manto d.; cau.;a, A . coustituiclio n:io te v~ em ·1ista 
a pronuncia depo1s · do . decreto da convoc.lç,io ·da 
a~~embl~a. (Deus ~o~ livre de tal); . a constituição 
nãu podia qu~rer que os repres~ntaut~s da nação 
f.,ssem \:Otreg•Jes inteiramente .á ind1scriç:io do 
govomo ; então não havia · nada mais facil do 
quo pronunciarem-ao todos os candidatos que a 
na oito tencionasse oscolller, a1lm de se fazer .cahir 

a nomP.açiío naquolleA quê fossoin monos aft'~ctos 
{I C•lllntituiÇ>i\1 ; hURLll l• :mhmrmn-no.; a f:.cilidade 
c:um qne um iurlivi,lun pódo sor pronunciado. 
Elil•lfJlli o pi' ÍIIo:i[do . gut·al quo a commíHRiio 
úevia . pi'evor, qunntu ma i~ que oó npplli'<'Cr:u um 
eldtot• que disse qnll olle •:atava . pro .. unci.,(!o, e 
queou sabe soa pr<>nuncin foi feita ddencommenda 
p11J'a aquellc fim ? O certo ó quo. a maioJria dos 
collegios vutotl · n•:lle, bem como a maioria de:~ ta 
c:11uara tem já dado seu voto antes do apparocer 
i:ssr1 · pt·ommcia. 

o St·. J:~o'!.HHtça~<: - Desejo que nlgum dos 
illusto·Hs depntadu:~ membros da ccnnmi,;S1io me 
esc!qreça ,.;e huuvcJ pronuncia? 2.9 Se. houve pro· 
cesso prévio a ella 1 ;J.• Se e::~ta pronuncia foi 
por crim~s presentes uu .atra~ados? Se " pronuncia 
fui ·revogada, Oll se Clle f\JÍ livro por 'lentença 
final? 

O S••. Tiburcio:- O Sr. deputado foi pro· 
nunciadÔ tres dias antes daR eleiçõP.s, porqt\~ foi 
pr•)nunciado no dia 21 de Do:zembt•o, e as elei· 
çõ~s forno a 21, o n:'io ~e sabta d11 pronuncia na 
província. O primeiro lu::;ar mn que appao·eceu 
e-La duvida foi no coll~gio . das Alagóa~, onde o 
juiz oio::vas:~ante o dPe\r.ron. A villa de A11adiaé 
muito proxim • da villn dns Alaftóas, e tem muit· ll~ 
r.-lações cum a ci lade, huuvu . quem man•Jusse 
diz" r que. tiuha. ~ido pronunciado, e se lhe tirám 
o fóro militar ; entr<lll em. cun~tllhu de !'tllerra, o 
por ~entt:nça delle foi ••bsulvido e julgado iuno
centc, como :se tinh ·• feítu contra o expresso na 
l~i g•H at que <~specifi.c;• · os . c~sos em que o per· · 
óimentu do fóro.~ . tein lugar, foi no ch >nceller da 
Baloia o prúcesso . entretanto o eonsdho supremo 
militur cunfLrmotL O. · senttvu;a; e por cnns.,uuinte 
nilo foi . despronunciado pnr aggravo ; mns j•tlgado 
innoc.11ntc por s-ntança do c .. nselho suprem•• mi· 
lit:1r. Em segun•lu lugar em nllnbnm cullegio da 
província se sabia de tal prununcia . 
o sr>Robnuças: ·---Emqu<mto a mim não · 

prectso do · adiam~nto, e dou a razão. QuandoJ se 
tratou aq!Ji que a pronuucia prejudicava a este 
in.lividuo: por ser negocio de graude Lranscenden
cia, t~nho conshleratlo mu1to subre ell,.., e. e=-tou 
ú~cidido a. v .. tar Colnt..a o pa1·eco:r da commiss;io. 
A constituiç!io quaudo diz que qualquer individuo 
pronunciauo não é eleg1vel suppõe uma pronuncia 
valiosa; e e5ta pronuncia está ·declarada invalida. 
Eu divido esta que.>tíio em duas, o\ primeira é 

· se esta pronuncia pr~juílíca ; t!m segundo lugar 
se na~ circu,nstancias em que nos achamo• convém 
ou nlio tratar de:~ ta co usa Em p•·irneiro lugar digo 
'}Ue a pronuncia não preJudica, pois flUA r.ra rt!S· 
tringir e circumsct·ever o direito de el .. gibilldade. 
A cun.;tituiçiio n1io podia privar .leste direito por 
um fo1cto · nullo, . e quando . diz que o home·m pro
nunciado não é elegiv.,l falla do homem . le;:ral· . 
mente pr .• nunciauo, pois que ella nunca· prllt,.gcria 
a mnlversaçiio, e seguir·Se·hia daqui um absurào, 
~ era que, quando fosse occasiào de se fazer ns 
eleições os indivíduos que tiv,;ssem em seu poder 
lnnçariiio mão do\ pronuncia e · ainda . que o indi· 
viduo ·se livrasse todavia não ficava eleito. Não 
quererei que Stl comece um acto de justiça por 
uma in~racçiio de lei : as pronuncias são pela con
stituição acto de segredo em quanto não é cl1amado 
perante o juiz o . reu etc., . cooJI) é . que se revala 
11~t" . seg1·eolu; . o · acto . 1la · sua . violação é u111a in· 
fracçdo da lei; e 111nito. mais quundo Stl viola 
este segt'edo pnra efftlito de excluir da eleição, 
no que se dà duplicada malicia. 

Puis nós temos autoridade para· conhecer se um .. 
· Sr. ·deputado foi 'bem ou ·mal eleito pnrn toma1· :os

sento nesta casa : e depoia de o· hilver teim<~do, 
depois de haver dAlibe1·ado sobre . muitos neg .• cios 
serios ha d~ ser excluído por semelhante principio? 
!.;to seria dur aso a que.depois de qulllquer depu
todo haver feito conhecer a sua opinião, e senti· 
mentos se lhe imputasse u.m crime, sobre que fosse 
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pronunciado. c~m antc·dstn · o que tndavja póde 
acont~c··r pr;ne~palmeote em alp;1un lup;ar pnqu"nn, 
nonr.l'l ha pouca~ quPrelln!l, aon•l•1 hu P••ucus de· 
yassns. O juiz com" encríviio n seu bol·pruzernrran" 
JllVR n dllvas~a e !!- JJronunda, e 'd••poíri d17.ín, est11 
deputado fo1 ele1to qunuclo e~tavu pronu11cin•lo. 
Em gP.ral · niio se pbde fs•ze•· j~~o, pcrlnu nos lu
gares p••quenos aonde sa pnssiio tre~ e quatro m11zes 
llllm haver uma querela ~ou devassa, nestes livros 

•· deixa-se grandtHspnçn, em fim podem-se fa1.er todas 
aR malversacõ"s a ~sta . rP.llpello. 

D•<pois do um Sr. depntatlo .l111ver tomado assento 
aqu!, depois de ter tomndo pnrto na deHbl!raciio 
pqd1a n camara ~xip;ir eRsn pronuncin para do liberar 
S11bre o q~tl'l . c?nVil'infazer dflpuis, como é i•xp•·es!!O 
na .cnnslltlllçnt> ; mas qusmdo por outro Indo já 
conste que o Sr. dep?tado ·rora pnr sentença rein
tegra,fo em seus . dirCJtroR, que nr.ru mP~mo podião 
ser suspen,.,os por uma falsa ímputaçiio ; é do nosso 
dever mantel o no gozo e pos~e do 11 mpre~o p11ra 
Q!JP; fni h ·gítimnmPntA .. leito, e sP.ria muito prt•ju- · 
d1c1al {1. causa publica se se admittisse um prece· 
dente desta nntnr••z!l ·; · portanto voto contra o 
parecer dn commissíio e contra o adiamento. c 

_o Sr.:E'·~r·lstn:-Tl~ata-se não só ua expul· 
SilO_ e da denliSSãu de um deputado, mas t11mhem 
da Jnterpr.,tuçiio· d~o~ um artig .. . da· consLiiuir;•1o, 
port!111to tl'ata-se u~ ohjecto muito importante; 
a mawr .parte d•1s <hscursos quo . t~uho nuviolo, 
ver~o sobro .a causa pa1'ticular do Sr. d~putado, 
por.ém niio ~a !!ltoudeu . á expres~ão de qui! ·usa o 
artJfto const.•tucJonal, que aiu.Ja não ·se confrontou 
com outro que o deve P.xplicar. 
. Sr. prPsidet.lte, a constítui.-iio fal!a . dos pronun

cla•los valiosamente, pois que Plli\ não deve prote· 
ger l;l malversação, cnmo ncontect-l·ia se llca>~O fosse 
pernaíttido entender-se de outro rnoo1o . Nós deve
mos lçr o artigo da conslituiçiio combina••doi·o · 
e confrontando·() com a duutriua · paralella dos 
O'lltros !!ortigos. Nó~ devemos acN•I i ta r q llt;:uenhuma 
palavr!!o !lfl acha ua constituiçãn q11e sflja · ociosa e 
qu~ u;i.;> tenha Bflntido: portanto, quando no art. 9t · 
~. 3• se exc~ptu ihJ. (leu); : os cr•minosos prouun
c•ados em qu~:reua ou devassa, expressiuu.,nttl se 
excl~~m ns que sobre serem criminosos, for1io como · 
taes declarado~ pelo ••rgão da ltli , üto ti.. forão 
le~aln>ent~> .pronunciados, sl!m qua poss~ applí
cnr·se esta exclusão aos quw forão pr<munciados 
nullamente, porque póde haver homens crimino
sos que não est .. jiio p1·onu•1ciados e póde h~ver 
homP.ns pronuuciados ·.que não sejão crímiru,sos . 
Confrontemos !)ois este anigo com o art. 28 da 
constit!lição que d~z: " Se ·!llgum senador ou depu• 
tado . for prnn~l :ICiado, o Juiz suspendendo tudo 
u!ter1or . procedune nto, dar:\. conta á sua re~pectiva 
cll,ml!,r!l, a qual dt>cidirá se o proee~so d.evc conti• 
llllar e o men~bro sRr ou niio suspenso · no exercício 
de s~M fll llcr;oes,,. Duude se vé que esta su,pensiio 
eatJ\ dPpenJente de um jui~o da camara,. sobre a 
COJlVenJeiiC:ÍI\ d111la, sem QllA a simplt!ll pronuncia, 
niuda san•ln l~glll, possa ípso facto mbiliír o mem~ 
brn cl(l cuutinurlr no uxtJrcicin dt! sua~ funt:çi5es; se 
npplJc:armos agora e~ta doutrina 1111 caao p•·osonte, 
1}11! •!111} () ;:;r. o:l eputB•l.o nilo só .foi prununcí11do ,;em 
crin1e, mas julR·•do lnnocnnt,, por uma sentença, 
e sobre Be11teuça, c\luamer,te conheceremos qne 
deve ser mantido no gozn e .posse úo SHU .em
prel:(o, d~;~sprezandO·Sil · todos os nrg.um~nto11 e 
razões em contrario. que a Sl!rem admhtídos Iria· 
mos dnr armas !los mal intencíonl\dos; e ao governo 
para na occasião das eleições por · t•lo . t~inistro 
me!o se priv~r . !!o n!!cã.o daquellas deputado,; que 
ma1s . . se abahsa!!sem . em rl.,fender · as !ibardades 
publícas; bastava !lsta razão. 

Voto portanto contra o. parecer de commissão, 
e .addit!!omento. 

o .sr. Ltno Oou"tl~b.o :-Sr. presidente, 
eu V911 . entr11r nesta qqestiio, mas nem ~tm favor, 
llllrn contra BPmelhante individuo; como sen1pre 

meu fito. é ·sustentar a letra . da constituição, 
quero un1cnmoutc o que clla d1z, por ísno vou . 
fullal' de cc,rto morto c:untre. o. Sr. Mll lln. 

~r : presi.lt·ntc, tr,.ta.sa dt~ um intlividuo que 
clep:•IS df: est11r d•: 11tr•• tlarit~ cll.ril\ se diz q,ue niio 
P!•drn SBr eleJtr,. dowutlld•.l, · porque cst••Va prOniiO· 
~ ~~l~o . em UIIHL dCVIIS:!Il. Per~unto, se àepoís deste < 
mdr ~1duo ·~~r t,(Jmt~do assento se pótle nínda 
vcutilal· esta. queRt~o, e lançar-se para !óra da 
casa'! PíS$fl· HC quo isto fica mni~ mal á. cnmara 
Então . se .n .cá111ara c_omrMtter falta, se a camará 
com.rnctter m~smo ~nrn .. , n!io .se h a .. de emendar 
aqu1llo que t1ver re1to mal? Põde ou não póde a 
carnnra nef:(ar !l~sc,to fiquf.'lle m<lmbr<J quP. julgar 
qufl niio efltá na c:ircum!!tRI!Cia qtte 11 constituição 
pr~screve? f'ód A. Ptlrguntu, Sr. presidente, se depois 
de e1:1tar um individuo com assento na~< ta casa, mos
trar-se que cll•: mlu p .. ssue as qualidades qu11 marca 
a con~tiwição, provflndo-se qu11 não tem a jdade 
da le1 para Sl! r depUlJldO, .que uão ll catbolíco 
ro~~~o, que elle é _atMo, emfim qne SRgue outra 
rehg1ao, QU A elle na·~ t tim o r .. ndimentu exigido 
p~<la constiturr;tio, havfmlOS deíxal·o deutro da · 
camara, pnrque tiC::!L mal A cl)maro. · o emendar. 

Sr. presido·nte, toda a vez que a camara er, ar 
e emeudar RUfl faHa n~nt;fl ha de ticnr ma!, 
neru. comprnmtitter .a . su~ bnnra, antf's pelo con
trano, emendandu !lo sua ta!La adquirirá n 11vos 
dir··itns á estima e res.peito de . todos; Isto é 
em resposta a . um illustre deputado · que aqui 
fallou. 

Vamns agora ã q~e§tiir.i; e14tava . ou não estava 
este home•u prttnuuciadn · quui:do hottveriio as 
eltâções '? E~tava, ma!:l ningucm o sabia • 

Isto fui declarudo pelo presidente duquelle col· 
legi~r, CJ~fl era o mesmo nl!lgistrado que o tiniu• 
prouuuc1ado. Ora; qllando a constituição exclue 
o que . estiver prllnl\ncíado, quer dizer ·. qu.e a 
pl'o .. uncia seja puhliea, porque de outra fôrma 
niío. é. possível saber·se qu!lm está pronunciado •. 

D•ssiJ·Se ·que houv•! má fé da pnrte do magis
tt··ulo em· declarar a pronur!Ci!L, e que pór isso de 
nadn vule, po~q uo qu11m a <leclar,lu é criminoso, 
I~to , Sr. presLdomte, é quere,: eiltab(!lece.r . o prin
Cipio que . o crime delatado po1· um homem 
crh11inoso de nnda vah;; e q1le niio se deve castigar 
o réo . . Subo-se que o homem é pronunciado, e 
que . . tP.mos nós quo< o fosso po~ ca b!!la ou ·por 
mutiVO legal? 0 CllSO é que 1\ sabei'·Se quo O 
h~mem fo1 nom~ado quando estava pronunciado, 
nao póda tomar as:~~•nto. 

D ísse·SI'I que esta pronuncia estende-se a tomar 
a.;seuto .na casa, tt nllo a:l acto íl •\ eleição, porém 
a_ const•tuiç:io trata disto qúando trata das .elei
çoes. 
· Disst>.·~e aqui. que nã.o é ~ó prommcia, porém a 
pronunc~a crm~111osa; 1s.to e o que tumá.ra. saber, 
pronunciado nao quer d1zer que o h•nnem e crimi· 
n(lso,. é sus peito ; porém niio é crjmiQoso porque 
ainda se póde lavar e mostrar sua innocençi!lo depois 
de ser · pronunciado. A constituição aqui qu11ndo 
diz .criminosn pronunciado, usa da linguagem 
vulgar e não da juridic!L. Vamos a vêr se este 
ind•~irluo estándu. pronuncindo pólle ser · !hlPUtado, 
aolm1tto osta hypothe:~e. Supponho que se tirou 
dtlVIIdsa em caso que a lei .não manda.tirar devassa, 
Jsto mio pó de excluir um homem . de ser . eleito 
deputadu, . porquu 11 constituição (alla daqw~lhl 
prti1111ncla Llrnda em en~o \r·gal, c não por acto 
11rbi Ira rio quo o ministro prllticn para pronunciar 
um hoiUHm de oaao pensado, para que !oi iirar 
devaa.sa, SI'. preaidrnte, queria vêr os papeis !l!!t 
devaua dttSlB . huu1em pnr·• ver 8o . recalliu sobre 
factos. que nii.o er1\o objt~uto de devall(&, ao ·98 
f~ctos deste homom do daquullo,, q~\1 a h1l nlanda 
t1rar devns~a. . · · · 

Sr. presiduntn, .811 t\ oerto o que tonlio ouvl· 
do dizdr, que est,; bomnm fcn ocnn rnro" arn;pda 
( deix•mtio · o.utra . llll OllJlltnl) 1\ fnrtalu••• a11ndo 
se achava este preso, que dl11111 quo ura ·rroso 
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pelo presidente e p foi Íloltar; or~, o praRidente 
ê autrJridt~dtrou 11no ? Elle é axummndo•· da llllto
ridade do prnsídent~ par·a sol tu r o:i So:US pn•Zod? 
Sr. p•·cs;dont.•, HUpfJOIIhamos que .o. pr•JsídAnte 
tiJ,ba mandado pr~;nder o homem lnJUStamtJllt•J, 
entriP po1·que o prf.tsidente commettc1_1 um crime, 
estf! homem qu" astavn governnd••r 1l!lS armas é 
cenROr dt~ pl'6~ídente 'l E~to estava prllSO bem ou 
mui, e,te home111 tl•nxou rngírn.·nt•• anna•ln n11 C>l· 
pit~tl, e foi 1\ fort"l••7.>1 e11r qu~ e_:;tr1va o l?r~~o, o o 
tir .. u; entrío, s~nh •ro~, flaqru nau po.Ienu rel;u!tar 
pel'turbuçiio 111.1 prov1ncía '? 

O Sa. Pr:a.:siOI!:N'rJC :- Eu f11i o miníAtro que fi:~; 
a pronuncia : o presí•i•·ntfl Jn·onolou pr~nder 11111 
hoiUHIII, o qual o :SI', Bdlol tirOll da r .• rtalcz I' o 
prP.~ídeute dr;u partfl di-to uo rnini ... t .. ri·•, o qual 
mandou ·IP.vns.;ao· " pr .• r;..,,J,•li·SP. ú. d"va~•a, H nc·m· 
teceu s ... r pronunciaJ,, tJ'P.Rdia.; autP.s das eldcõ~~. 
Se P.ile fór c.•pr1z d•' m•1strar. que ha ·na d·~vassa 
cau~a 011 mnti vo por onde se n:io ,Jevia pronunciRr. 
eu me obrigo a perder nrio só mens b,.n~, como 
tambAm a c.ib .. ça. · U crime foi ir L1 rar á f.H't;a Uul 
preso em uma fc,rta[.,z,, gne estava po~ _ordem do 
pre_:~idente, 1st" confes_sao todos. os rml1tares que 
fomo com elle, couf~ssao no depoml,llnto ; vem para 
aqui, o conselh•? s_upremo · militar abs·rlve~, e 
deixando-lhe o dm:1to cnntra qu•Jm o pronunciOU. 
Pllrguuto senhores, a sentença du Sr. Ohichor•·o 
não fui ant11s da eldção, como a camara .lecidiq 
contra elle '! Pl)rque SP julgnu que a s ... ntença nfio 
era bem da.Ia, e porque devemos julgar que a sen
tença do supremo conselho é beu. dada? 

o .Sr • .A.up:u.sto X..tvlct' :-Eu fui da com
missão que 1·evio os diplorna~. E VI qurt quatro 
collegios elAgerãn" Sr. Bello, eu vi que dous o 
excluirão por c.111Sa da pr·m•mcia, e excluirão sem 
nenhum conhecimento, porque a pronuncia é ar;to 
secr•1to, expuz ist•l mesmo.aos meus companheiros, 
e a eommissilo decidio '}Ue isto não ·podia obstar, 
e .eu ainda estou por este parecer. Portanto voto 
contra o parecer sobre o adiamento, que julgo des
necessario. 

Postoem discussão o parecer da commissão de 
poderes sobre o Sr. Oliveira Bello, não se ven
cendo,, adhmento qu~ foi •·equeriolo, e aa·l" a hora 
requ~>reu prorogação o Sr. FP.rrdr•l do M.,u .. , e 
desistindo da palavra o Sr. RtJbouvas, julgada a 
materia sufficientemente discutidrl, propoz o Sr. 
presid~n~a, se acaso se apf.!.rovava o parecer da 
comm1ssao, v11nceu-se que nao. 

Ordem do dia 14 de Julho:-~· discussão do pro
jacto de lei sobre a· •·esponsabilidade dos empt·o· 
gados publir.os. Sa discussiio do prnjecto do lei 
vindo do senado sobre os in·ventores com a,; emendas 
approvadas na 2• di:~cussrio. 3a discussão da lei 
qu. e e .. x .. ting .. n.e as prov.;do. ri"s uas cas.as ·lo seguro. 
Proposta do ministro da f11zenda qull ficou aurada, 
abolind.o a mesa do despacho maritimn. 

Levantou se a sassãu depois das dnas h·)ras . ....;, 
José da Costa Carvalho, prcsideute.- J oa(luim 
Mart;ellino de B1·ito, 1• secretario.~ José Co1·1·4a 
Pacheco e. Sil"Oa, 3• secreta,.io. 

Sessão em14 de Junho 

!'!LEStDENCIA.. DO SRo COSTA. CA.R'U.LHO 

A's 10 horas e 20 minutos se fez a ch1mada 
e esta vão p1 esentes 77 8rs. deputadr1s, faltando 
com causa os Srs. Ornellas, Deo:1 e Silva, v,.I. 
lasques, Getulio, Paula e Albll•luer•JUe e Luiz 
Cavalcanti; e ~:;em ella os Srs. Ferreira da Veiga 
e Clemente Pereira. 

Aberta a se~sào,.foi lida a a.cta da antecedentepelo 
Sr. secretario Corrêa Pacheco e foi approvada. 

O Sa. l• .SECRET.\RIO deu conta do seguinte ex. 
pediente: · 

Officio do ministro da Cazanrla em respnsta .a 
011trn rill·igido por 1•sta ~ama1'a, ponolflr!mdo a 
divt~rsi lade de op111ítio entre a as~arnbléa ger11l 
do banco o o m1ni~terio da f•zenda SQbre o 
art. 21 da lMi de 23 · do Stltombr? do 1820. -
Foí J'eni•Jttiola á comrnissão o~pec•a! do exa~e 
uas r•pP.rar;ões do ba11co, com a. cóp1a do olllcto 
que se dil'igi•• ao dit•J ministro, conrurmo requereu 
um. Sr. Lleput.arlo. 

r~llll mai'i o s~guintll nflicio : 
" [IIm. e Ex1n. :Sr.-L•·vei ú. augusta pt·esença 

do S. M. o I•np~ra•lnr, "utlio:io do V. Ex. tlat •• do 
de :25 do m•,z antecfl•h•nttl, com o qual por ordem 
da cum ,ra dors ::;rr~. deputa,Jns, V: .Ex. env!ou 
duas rP.pr.,s~nta•;Õ"s ,Ja cam.•r~.munlClfllll 4a vtlla 
d<J M:••cHJÓ da pi'Ovincia dus Ahgó11s. qu.,lxando· 
::ltl C•llltr·a vnrio~s procedim..,ntos pr~ttil:ados podo 
ouvidor da coma•·ca o hat;ilal'el José Emygdio dos 
Santos Tourinho ; o tenJ,, e~ te mínist, o bem 
como opresirlente dtl pr .• vincia dnd•J anteced~n
tcmeute couta dos facto~ quo! fazem a verdade1ra 
orig•Hn da quetxa da í!Obradita camara, ordenou
me (' mesmo augusto senhor que env1ao~se a 
V. Ex. ná·• só as cópias inclu~as dos offi.do~ !i e 
17 Lle Dezembro do anno passado do sobrerJlto 
ouvid .. r e 16 de Janeiro doJ corrente armo do 
pt'Asidente da província, como a~ d~s . avisos de 
22 ,Je Abril proximo passado, dmg1dos em res
posta, afim de ter a .:a_rnura do~ Srs .. deputa~os 
conhecimento· da manetra por que fo1 resolndo 
o objecto dd que · ell~s tl'atiio. 

te Deos guarde a V. Ex. Paço, em 11 de 
Junho dn. 18:30. -Visconde. d-: A.lcantara .. - Sr. 
J.,aquim i'lhrcellino •l>l Bdt·,·-A' com,rrissiioli'Rpe· 
cial das carnaras muuicipaes a quem está aft'ecto 
eStil n••gOCIO. 

Parucipt•ção de doente do Sr. deputado Val· 
lasques. . 

Participação do Sr. deputado ele1to. pe~a Ceará 
Ant .. nio de Sales Nunes Bdfort, do nao poder 
comparecer por doente. 

Foriio r~<mettida ã commissão de poderes. 
Felicitação' da camara municipal da villa. de 

Jundiahy na província de ::;. Paulo, pela lnll· 
tallaçlio da ass1nnbléa. geral legislativ" na sua 
2• lrt"islatura.-Foi recebida com especial agr•tdo. 

Offi~io ua camara ·municipal da cidade de ::;, Luiz 
do Mr1ranhão ptldin lo pr•JVidencias . pa1·a evitar 
as contestações eutre a rnuuicipalidade e os ci
dadãos eleitos pnra os cargos della, e que recusão 
tomar posse, como ac·•ntece ago~a cpm o ci~adão 
AnL••ní•J Jusé de Souz 1.-A' comm1~sao espec1al das 
camar·as municipaes com os duC!JI:'ltlntos ju!ltos. 
R~preseutação da camara m!JniCtpal da c1~ade 

da Bahia sollicitando esclnrac1mentos na let do 
1 ~ de Outubro de 1828 e a appruvação de algumas 
medidas que toma, . como já expuzera em 12 de 
Agostu de 1~29. -Foi á comm•s:~ão especial. das 
camar 1S municipaes. 

Lerão~se · os seguintes pareceres : 
c< A cornmissão de puden:s examinou .o diploma 

do Sr. Manoel Ododco M·mdes, deputado ·eleito 
pela . província do Ma1·auhão e . achou conforme 
com a neta geral e esta com a lei ; e . portanto é 
de parecer que o dito Sr. deputado deve tomar 
o seu assento. 

c< Paço da .camara dos . deputados, 14 de Junho 
de .18:30.-José l .. :Cartiniano de Alencar.- E. F. 
França.-D. A .. Fei.jó.» 

Foi approvado. . _ . . . 
cc A commi>:~sào de mstrucçao pubhca v1o mu1tos 

requerimentos que. existindo . na pasta da mesma 
pedem, ou a creação ·de ·certas cadeiras prepa· 
ratorias para os cursos jurídicos, ou augmento 
de urdenados das rn .. smas cadeiras já creadas, 
e Eo~ttendendo h~t.ver já ·varias propostas dos con
seltw~ geraes sobra a creaçào das mesmas cadeirolS 
e uma do governo sobre a crenção das mesmas cadei
a augmento de Ol'denado das já creadas, é de 
p~rec.er ·que se espere pela decisão das, . me!5ma• 
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propostas para dcterimonto de tacs rcqueri
meutos. 

"' l.>n<;o da. ca.ma.ra rlos depllta<los, 12 doi Jnnho 
de 18.JO. -José Ríbeí1•o .soa1·es da .Rocha. -
Antonio José · do Amaral. -Antonio · Fe7•rei,·a · 
França.11 

Foi approvado. 
'' Vic~:.nte Antonio de Miranda, natural do Tuy, 

Jlrovincia. da Galiza na u~spa .ha, morad .. r na 
do . Pará, p111Je cnrta do nawraltsa,;no, . all~g •n.ln 
residir n•1 Brnzíl h a quarentu a unos, et~tar casado 
com ·brazileir:~,· t'>r. riluítos estabelecimento~ .rul!
tiC·•S A. ur·bnno~; e ncbar·Sil capitão aduido á 
fo,·tal~za da Barra ha 20'annos, t.,ndo servido. em 
mil tcras mais du 30, o q11e t11do p1•ova por do
cum .. ntos. 

'' A' c•~rnmissiio parece, quB r.sto hoinem até já 
foi considerado ci·ladiio portugu .. z.p .. lu . fac:to do 
emprego •tUe airrda oCCUJ.Ia; runs indapend .. rrte 
delle as . suas . circumstaucius siio muit" dignas 
de atlen<;i\o ; portanlo a colllmissã,, o!Turuce a 
seguinte resoluçiio : . · 

n A as,.;embléo. etc. 
" O governo fica autorisndo para passar carta 

de UHturali~ac;ão ao capit>if• V1cente · Antouio de 
Miranda, · uaturt~l de Tuy, província de Gal1za na 
H,!wunha, nwrador do Pará. 

« Paç .. rla canis•r·• dos oleputado~, 14 de Junho 
de 183U.-.D. A. Feij6.-J •• v:. de A.lencar.~E. 
Fer•·eira França.." 

For approvndo para Pntrar na orrlem . dos tra-
balhos, sendo (lispensada a impressãr.l. · . 

O Sn. Oo .. Rrco 1\oiEiNor;:s presto ri o juramento o 
tomou asseuto ·na fónna do regimento. 

O SR. PAULA SouZA requ .. rell vocalrnente ser 
dispep~ado da commi~são de fazHnda de 7 membros 
por causa do seu · est11do . de sautle. 

0 . 811.. 1• SECRETARIO leu. O ~eguinte requeri· 
manto; 

" R,queiro que a commissão de fazPnda com
po~ta de sete membros, seja reduzi!~~ a tre;; 
membros sómente, .extrerna .. <to-::~e dos· s .. te 11ctuaes 
quatro, qu~; poderáõ formar outra coromissão 
cujas attribuições serão prescripla::~ pr;r convencã~ 
errtr~ os rnHmbr••S actuae,; da commissão.-l'Iol-
landa Cavalcanti.» . · 

Vencida a urgencia; entran•lo em discussão 
disse · 

O Sr, Houo.nda Cavalcanti:- Dir"Se· 
ba talvez que. 3 membros podem tambem não 
se r eunir ; é verdade; Sr. presiden,e, eu trabalhei 
o anno passado ·em uma commis~ão de JazenJ .. 
que era a do emprestimos e diviJa publica, ond~ 
raríssimas vezes 3 membros se reuuiào ; mas . o 
que Ítl7.Ít\ eu ? Apresentava. os meus trabalhns 
qua~do os via re1m~os e elles apprnvavão ou . 
faz1no algumas reft.,xoes, ·mas estas re1l .. xões erão 
de a e não de 7; . ora, . é mais . facil harmonrsar 
a pessoas. do que 7. 'Lembra-me que · nessa com
missão de 3 nós apromptámos. a maior parte dos 
negoeios ; rarissit\1(> foi a.que\le que indo á com
missão não fosse aprese11tado á camara. 

Tr11balll.ei na com missão de guerra; é verdade 
que havia um í1111stre membro incansavel nos 
seus trabalhos, prompto sempre a concorrer, e 
n~ tempo . que e~tive na, cummissiio de guerra 
nao houve . negocio que JaZelise . na pasta.; mas 
se fosse d~- maio~ . numero . coo1o . 110 primeiro 

· anno haver1ao ma1s d111lculdades ; · a experiencia 
nos tem mostrado que o nume1·o de membros 
na !I com missões niio adianta 011 seus trabalhoe . 
• S1', pTt!!liden1e, sobre o tomar das contas apre-

sen1ei . aq11i argumentos, porque os trabalhos da 
commi&\lão não estão adiautados. Foi dito nesta 
Ç!!o!Pilr!!< por mim que as contas uão erão . tiio fnceis 
de se tomar,. que os orçamentos podem-se fazer 
aern . torour essas contas, porque as commissões 
~e fazenda antecedentes ftzerão seus serviços. 

E' vordacle qui) hn muítll~ dofcitos nus . riossas 
leis que passar·1io na c:.~tnrrlissiio, os nossos cha
ma<los bu.Jgtlts, filta<;ão dll df:;pczas, suo c.Prta
ment<l muito ll r,feiliiO:iO i! , porcírn :1ern Sfl . t<.omar 
con tas, 11edimt1S iuforro . r~;Õu :l ao · poder r~xncutívo, 
c fizeráo·S:l es~cs trabalhos rra commiss1io. 

Nó:! ·· estamo~ em circurnstancia~ llo avan<;ar 
m11it•1, nós P"•IP.mos far.or uma tíltn<;l'io eltacta com 
o qll>< t<ltdP• apl' t?!!entadn á cantar:~ , e a commirisíio 
jó. dri11 1110 p >l'>l Ct:l' fllVI)I'•IVC[ : Clllll !StO pod•:lfliiS 
t , r. uma fix ••;q. , mais perfeitu ; B•J quízerrr1011 
tomar co1 otas, tienlrorHS, pan• formar o nrç •rn nnto, 
niio tcrr:mos orçmnentn, porqu~ a :1 contas n:io se 
poo.lcm tornar . c •mu B::!t[\o ; não· fl ,, r"m~!lio ~:~..rr:io 
dizt~ r, o pussudo pa.;:~aJ . ,; daqui p<Jr dia .. te llxa
r.,rnos isto de ou~N m11d0 : eu . hei de mostrar 
qrtaudo aqui vierem os Srs. mir1istr·os, com" co. 
nhe.;o todas as rnaz.,la~ f.!"'' ba nas suni! r .. parti
t;ÕdS; comr) S•J p•~t.lem sanur· c .. usas que ellc::s niio 
podem rec••nhecer ; CIJIIIO l'ie póll" fazer a despeza 
com n receita, aprese11tando proporciunRda a re
ceita .com os~a:r me•mn-; dt-sp-.zus e lígar assim · 
as mãos do g .. vP.rno; harorrouisár a camara com 
o . me:;rno gov.,rno,. e pó r crrr ex•rcu<;liO n con
tituit; íi,o ; LUdrJ . Isto !i•l pó•le fur.e•· independente 
da tomacla d11 tlle!'; conta~. mas se "e quizer euvol.vtlr 
iS.;O com :1 fi,x,aç:\.o do dl'l~pt!ZI\:;; o:oJri a ·lei gel'lll · dO 
orçnm~ntn quo tem Hirlo denomirr:tda n11 camara 
bu.Jget ruin é compatível. 

Eis-nqui as minlras r!lzões para .pedir a subdivi
são du eomrrdssào de fazenrla, ell n não pediria 
se V. E,:. nfi,, me ·tivl:isse nomeado para ella; 

·conhe<;o a impossíbiliolade que ha c«'m 7 membros 
que pode•i• ir rrpres•mtnndo todos esses objectos 
independentes da~ razõt!s da commissão. 

o $1:"; G••rv;,uio: -Primdramr,nte devo dizer 
a esta augusta camo.ra. qu., eu tinha . pretendido 
faze•· uma tabella e,;tatrstica da receita do· in:ptrrio 
para se estende1·. por toda::! us proVIIICiaS, e cvnhe
C•Jr·se todo u augmentt; pr .. gressiv.. da nossa 
receito, · e por consequ .. .ncia do .Jestmvolvimento 
d.n nossa indnstria. Pocl•,l'-se-ba orçar as despezas 
futur·a• reunindo tofl·•ll os .relatorí.os dos miui11tros 
anti•cedr.nt11s e ll•;tual? Eu uchei de .25 p11ra .26 a · 
receita das pr·•Vincias, d" :!.7 !Jara 28 simpl..,smente 
da pr .. vincia do Rív dtl Jan .. iro, .. rn 29 faltnndu .3 
provhcia>~ ; e mesrno ern ;;o faltiiu 2 províncias, 
aClltli a receitn ·d e 2U s•:m pruporçi&O . alguma .::otn a 
receita nntticedeittt!; e acho o ritesmo na receita de 
Julho de 3L pat·aJulhu áe 32 sem 11roporçEiO alguma, 
sendo imp·•ssivlll verificar esta rectJÍla; isto avanço 
cu com algruna c~;rteza ; é ionpossivd verificar a . re
ceita d11s provrncias, pois ainda em muitas não ha 
formula de escl'iptura.ção ; a rccdta ordinarià é 
compreh.,n:lida com a receita. PXtraordinaría, e a r e• 
Cllitt~ .. xtmor.linaria esti\. C11nfundidu com os su ppri
mento!l que as províncias faz11m umas ás outras, 
~~c. E:> t~s t•·abalbos silo superiores ao mene:s ãs 
minha::! r .• rças . . . . 
• Deb!J.i:).:o (.lestr;s princípios acho que a receita é 

indttp~ndeute disto,.ernquanto a rP.ceita ficar pouco 
mai!! ou . menos . •Jistant~ da uma tlpproximaçiio 
v_erdadeim ;. ·quanto i\s despezns é impossível ve
pf!çnr a legalldail!l dellas, mórmente .das despezas 
miudas do arsenal do exercito o. do arsenal .da tna.
riúha. Se houver algmn homem tíio ·feliz que ·as 
possa tornar abrirei . uma subscripção . em Peu 
favor. e serei o proprio procurador dessa ::;Ubscri
pção ; seja embora a c.nnrnissão de fazenda de 7 ou 
9 membros·, devem haver horas fixa:~ e · determi
nadas para sua reunião : estou prompto ·a confor-
mar-me com el}tu opinião , · · · 

O Sr~ Ernesto : - St·. presidente, fui . um 
dos que íallei contra a divisiio \ia eommissfio de 
fazend:1, uté agora estou persuadido que nà<J .se 
póde inteiramente, e antes convirá. que 11e addicione 
mais algum membro ; . dizet·-se que o nrçamento . é 
independente da tomada ·de co1tta3 preteritas, não 
me consta como se possa, considol'ar, não é possivel 
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fixnr~m-sn rtR rlr.Rprr.ns fnt.nrns l!r.m ter ~xncto t:o· 
nh··cim,.rll.udtrR desp••:~n,.; pn~Hn.lr::;; nr'•o e.,,!,r•r;o (Jllll 
Jraj(w i.Jüa~ dfl irHpostos H•·m quo r:•sL"JíiO e~tns 
iix'n,.Ja . .; corn irléas elo '•rr;r\lrlf•nlo. 

A comruiRsri" d<J fnr.r•ndr< ú cnr11po~Ln d<: 7 mcm· 
br·os, e 7 ur•Hubr·os u(ro se pndonr reunir? Qutl rno 
dirão qnnnrlo r·u Ji~s"r qnu a COIIIIUissrío de fi. 
un.uças de Fmuçn ó cumpot:~tf\ dil 18 nrerlllirofl, e 
ontrdaut" reun•·lll·HO o nprcs•·tHíio ns f.ll\lS trabn· 
lhos? Cu111 ,.ffdto sr.ri11 r•xtrnt,rdinnrio qHIJ · n 
conrmiss:lo dn fuz••nda da ~annrnr do>~ depntarlos 
Jo Bnt~íl colllpo:;ta Je 7 m~:mbros ,,il\) :<o putlo5sc 
reunil·! 

o Sr. Va"cJonç<:>JJos:- Sr, presirlrnto, se 
n cum<•ra dm:idir. que a C••mnrís,rio ~;e .n'dllZ•I · n 3 
membro" n e11 for nou,•rldo pura Pll,., •·hthl••cHI'i á 
caruara porqu•: o tll'lli timl,n! tl .tohrUI'·!IIC s•mrprc 
n t .. dt~s nR · dt>lib~rn•:õ,s da . •:amunr, e prnt•·~tn 
que St• fl CA!II!l!'il llttl lilll!I•·Ol' Jllll'!l. Ulll!l CfiJlllliÍ:iSIÍO, 
:;;eja •iUIII fõr, nunea m·• evu,Jin:i a 11' pnra •·11 t, :;q 
a canrura qlliZ•·SS•: aceitar· a r: .. ntl~t;ilo tle nrio 
aceitar eu a ""lll''"'·'ii•.• de s .. mdhatlte c .. umris~ão 
s•·m qn" 11 canmrn qn1zesso ou diiJiinuir" 1111111€'!'o 
ou augmenr.al n, '='11 jul~arin a nceita•;1io de seme· 
lhant" C<~lltlÍçrio d.,~rdroSa á Clllll .m; c01110 dt<pll· 
ta•lo t:UtnfJJ't'"liW rrberlt:r·•·r {ts dd1h<:r111;Ô<S Ja lllliÍO' 
ria, "é o qn" l!d d·· faz.,r·. 

A cilruara sab.1 :uni to IJ,.nr qual foi a n.inha (lpi· 
niiiu, t'U •)llt·J'Ía lflli! a !!Oiliiii:SSÚu fu~SIJ de 7 lll"llllll'<lS, 

mas !lllrnitt1ndo r.utz·, div,sil" de mHtHiliS sendo 
irrcnu.bida á n•"~'IIID C••turuis,rio ll•tla a !f'r do ••rt;a· 
llif'ntn, l.•·oas as Cl•trtns da~ d"sp ... z:.;; c recerta do 
c~t::tt!f), . ~~tu fnia tn.iuhu npi·u·inn ; nutS a cntnara 
;,nlt!ndcu que u ll'i J, ~<l'<;azu.,nto e t:outa~ f:·s&e 
torn·tdtl por Utllfl. >Ó. e por crJJJSr•qu .. ncia nrinh'1 
OpÍniiin •lCSAppareceu; t'SI.IIU peh !III•SIIIIl nptllilltl 
que a COIIIIuiss;'ru.,f~fuze• .. la é c:•urp.•sla d~ 7 urcur· 
brus, qUt; tÍ tlt·S!III'I·SV á !:llllilli'U' lll:• Í[ul' Ullll' COU• 

diçào qn•: Ih·· r: iliJ!I!•Sta ; d"vu d•·t~r·1uinar o que 
se nomêa, uume .. n-tie um, huvt•,.r!n ruzõe• de eticusa, 
ap.res,!Htt•BJ·:-.c~, e a car:iara dtlddu .sHu \'OLa'.'âO; 
r.ão p .. rcan•os JH<ÍS • t•llrpu tlll discu;;,(jr,:; J,. Sil· 
nrêlhunte nntur,.zu porqut· ~e vanru• a disr:utir se 
um rrrerubno.<l"\'e on .nih• t'lltrar na. c:urnrnil;Sàt<, se 
estn cornmj,;~ii.u li••VP- ,..t,r· ~ou rnio rr·duz .. lll, e S~'lll 
qu .. huja e-tl1 con.Ji<;:'io rniu "C Plll< ar· pura n cum· 
mís:Hi .. , <'ntito g .• star.,ruos tud.., o tt·nr}'u u.,::;tu dis
cussão. 

Sr. president .. , julgn (Jilt; a. conwdss:io actual
lilfmte .niio utlmitte s"m··llranttl ,fivisiio, I"'~''!Uil 
julgo que a cnmmiSHiio foi rtllll~t:ltdfl, e diviJiJu o 
trabalh•.• p~<lo~ seus lll•·mbr<H desta rrraneri'IL as 
contas coubr•ri\,) no !'5r·. •lep11tado .i\ln• tirn Fran· 
ciSC(I, o orçaru~:·.to da rtopartÍf;rh• ria faz•·lllfa foi 
incumbirlu 11•• Sr. Jepnt11d0 Pauh·e S .. uz., e p~:rso 
que ao Sr. deputado Duarte Sílvu, os outr·•·S rm.:a· 
mentos fur:lo i11cUrubido:> ao Sr. deputado 1\I.,rr.J<ss 
Viannn e a min•, e .. s ~<lllru:< seuhon•s for:lo< inr:urn· 
bidos dos o,çamentos rias onrm- rf,ceita.,-, etc. E$t•JS 

• trabalhos. devem estar adi ·utadus, P·•r couse
quencia co~mo s.; ha de ::dn11ttír que haja t•sta 
divisão? lia de admittia··s~ po!'(jU·~ o illustJ··· depu· 
tado s" nlf.,rece á 11pres••ntar a lei do orçam•mto? 
QuP.m lhe nega o dir .. ito de nprest>utal-a á camam? 
Apreseute, e. a cumara fican'i n111itu satisf~itR. Se 
a commíss:'io a(\ menus pt::la parte que re~peitn ao 
Sr. M~ndí!s Vianna e. a mim niiu tem upres~nta.do 
seus. trabalhos, e porque considerou que niin. e1·a 
acertado apresentnl os :;em que Stl tivessem fixado 
as força,.; d ~ mar c t,,rra ; cu mo ~c h li o de ot·çnr as 
despaz1•s que se hii." rltt gn~1ar c .. m ns repa1tid'itJs 
da guerra e da marinha sr·nr que s11 fiXHll as foi·ças 
de mar e-tena? ~'\'elesse tra-l:mHt6--?--- ~ 

Ma;; diz um ilÚ1stre tl~put:tdo que n commissão 
não se tem ainda reunino, <lesejo que o illustre 
de_putado rne diga B<J esta curumbsào dividida c:omo 
fo1 nestas diversa~ sessõMs, tinira .necessidatle de 
s~ reuuit· senão· quandn · qualquPr das sessões 
dissesse aos outros membros ; os nossos trabalhos 

estiio prnmptos, qua1·r.mos a r~uniiio dos outros 
mr.mhnrs pum apr·~Hentnl·n~: r11:nhnm dm1 mo~
ln·uR ,jr~cln drH,;•· qu<l os tmhnlho~ Jo quo Oiltavao 
encnrr"~"rlos. r,F;trio prnrllptoH, e quo qUPrmn a 
l't•IIJtÍIÍu rl11 L!UrlllliÍSSiitJ, por• COI!f>illjlll'llr:Íll. todos lÓm 
tmhallradn scpm•ada1110rtt,·,, e o Sr. M·~ntlHR Via11na 
{:ommigo, tllC. Mas diz o Sr·. d•jputndo qno lh'.l tem 
sHln pi'Cc:iHo audrtt' rnan.liganrlo para esta rlluniiio; 
fltl nu ti vil~,< A 11idn clunnn.Jo h a v in de t:IJmpru·r.<:Ct'. 
N:1o quer" diz.,r_ cnm i~tn St·. pr•esid<HIL(), q~<! tenho 
:;írlo PXrtr:to, nno I'Stou em lugar propr10 para 
tdl~gnr· srr·vir;us, nem os. fuço com tençiio d1:1. 03 
t•llt·~:w, mas n qnn rlig·• ó que a com•nÍRF;ti,•• de 
fazenda tem trahalhad·• IJ tem trabalhaclo nas 
;;.-ssõr~s qur: a m·~;;um commisstio adrni Ltio por ser 
este n t•spi!'itn da disposiçiio qr1" cre .. u a com· 
mi.siio d•J fnr.rmda, pnrqn" até a mdicaçíio já der:Ja
rava a diviHtio <JIItl nella se hnvia •la fazer·. Mus 
diz o illnst.rl: dnpn1~'d') qne ha de apres.,r~tnr uma 
Jeí d<} orr;nrol)nto :;em tomar contas: o.le Ct•l't<l poucns 
p•·ssrru,.,. ao llli!lllli: 'as IJU•• S:ÍIJ do m"u ent~nder 
ílbra.;ur·áõ senwlha11t11 opíní(to ; comn se ba de por 
tJXPrrrplo or~ar a reccitll rio annn futur·o sem se 
,.:ahcr qrrnnt" l!ntrnu "u cleíxnu ÚH cntr·ar .por de
ler"" un .outra q ualqll•·r cau~a. 

Nós t11nws fdt" uma ld de orçamr:nto tlil ou 
qnn! : n lllrJScrr" illustre d.-putrtclo qUil quer apre
li.,nt~r •'5tll l•~i >'Pnt a t .. lllll!ia .!.., cuut •s.já <ll'clarou 
quu n•),; •nin ti11hatn11R uma l··i pP.rt'eita, e por qus 
nrin a t~rn()S ? Porqne n:'in nos têr11 sido ministr·atlos 
todrrs us' dndos. A~orH ain•hl haverá diffir:ulda•le, 
porquanto o Sr. Pau In e S •uz,, esta v • incumbido 
do on;nmeuto da repnrti~'ã" 1..1.1 fazenda .•.• 

O Sn. p,\UJ,A: SouzA: (.int,m·ompendo ) _: -.Se 
o ::>r. deputa. to me ptlt'•<~ltt•• unn1 e~plicacan, chgo 
que a parte do Sr. Duart ... Silva estava prompta, 
og••J'Il trmho sid·• úi~p.msttdo pda camara de con. 
Lmua•· nesses trabalho.;. 

O s,,, VA•co:..cr::LLns : - Qnanrlo a camm·a 
disprnsnu " Sr. Paula s .. uza cu vot••i cuntra e:<ta 
dispr·ma, pnrque o Sr. Paula Sn11r.a linha apre· 
sentado ,sta p:Lrt,; do nn,amento e t.irrba declarado 
os motivos de sua opiniti•), fl por·que a commis:;iio 
julgava contr·n a "Pirrh'i? r!, il.htiitre d .. putadJJ, 
>l)•r.-se•rtou a eawnr·;t e JIÍ t;;e v•lcJCP.U a es.~usa 
contra a minha 11pinhio. O tnr.u voto.; que ufio 
s•• 11d111itta tu! divisiío, P"rqut! n:iro só iria rt:tnrdar 
mais ,,;; trnhulh .. s ela conunissiio do f;tzenda que 
dividin ns seus trab•tlhns en, ~e~sõr;S por alguns 
de seus IIIIHllhrns que se achão encaiTel(auos 
d••lles, mas que sendn cx•;luidos d··Ss' c .. mmisslio, 
havia a Wl\"11. c .. murissà" cmpr·eh .. nJd-os cltl O•J\'O, 
e mais· se demorava a apre:~eulat;ii•J da lei do 
orcn111ento. 

Voto portanto quo seja rcjeit>ldo o l'fqnerimento, 
não só p .. r· ser de~airoso ú eamara ac,.,itat uma 
semelhante condição : mns porque este requllri
mcntu iria retardar. os trabalhos da com missão. 

O SI.". ':l.f.:u·ti.IU Franctsco:- Pedi a pa· 
lavra para fazer simplesmente uma observação, 

O Sn, FEnnEJR.I. DE MELLO : -- Peço a V, 
Ex .. que mande ler o regim.mto no artigo q11e 
determina que cada um dos brs. deputados não 
falle mais q uc uma. vez. 

O Sn. Pnr.srnENTE : -E' para uma explicação. 
O. Sn. 1\il..r.Tm Fru..Ncxsco : - Disse-se que na 

cam~tra a 'maioria e qutH\1 vence, o mesmo é na 
commissão: .e isto não mostrt\ motivo da com· 
mis~ão ser dividida. 

Dí~se-se que o passado, passado ; mas nós 
agora iremn:; trabalhar no orçamento som as 
ba-;es, por vir o plis'Sãdo,. passado ?'FãlTõi.i:Sêêii) 
estatística de receita, e podia-se fa!lar um uma es
tatrstica d'.l despf<Za ; mais como. se pQder·ã traba· 
lluu em un\a estatística de teceita eom os dad(ls 
que temo~? Se eu. disser que na . decim·' . das 
casas ba uma parcella apresentada ha 3ei3 me:~;es 
ou mais de seis mezes de dívida? Q~e na nrre· 
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cndaçiio dos cnptivos e ·ansontP.s sfio pollcns n~ 
parcellns · qunn,lo Stl tlir. qull " somnHL dos cs· 
crai'US. vcrlllídos e entl•>t<lros unolnva parti c r ma . tlo 
quar••nta nril Cl'UZIIUOR, corrr\l eu pot111rin a;:.or·o~ ., n· 
tu r ·uma CSL11f.r~l.icu dtJ n;r:r•iLII Ho•gumlu .. ns foi'· 
mulas cnm tllle são . ui·recnda•l•oR os t.br.,ilos 1 
Em direit.us tllrrros colurnu •s, . rldTcrunt•líl P·•I'LJUe 
se ó por nrrernatnr;iio sd,J valr.res ar.rPcadn·.lus, 
valores reaes, é o quo SIJ eleve rrrro:caúar e >~e 
acha em adminiHtraçiio ; ternos ainJr& outras 
cultunnas, nliu 1111 p11is tnb•Jlla rla receita, niio 
PÓ•ltl. haver P.stutisttca <lQ dt!~pr.r.a; cur um Pl'll· 
gr"s~n . S«mpre c .. n~ir~uo oi<! f111lf!I'Pga.los nri" {IÓ·Iil 
pOiS IJaVP.l' · H:<tat.i -tica. Prw Ultinro oJi~SII 11111 ! .lo~ 
:Srs. do·po:tHtl"" l)Url couvrria na . c .. nR•JI'V;II;:ln ela 
t;omwis~;io iile liVP.SS•! lwra lix.1i .ir• reuni:1o, 111ao~ 
rnar•JU<ltn•Se os ln,::aree IJ runrnio-se os ni•••ubr··~ 
d.1 Cotlllllli::!~IIO; IIÜO cr1Ji0 LJU11 hajtl tuuta !'leiO 
loncia .. nos seus m"mbrn~ que tJllnnolo• f~tltH urn 
deiltoJm os outrns de t• aballrar, p11n~r1u :;e estfl 
gue f..lta convém assigna, su núo c .. n vl)m a:;sig •a 
em pune fJU \'e1u:idu, por COIJS'lljUelicÍ;l 1lfi<1 Vejo 
mutrvu n•.nhuu, para .:ie . dividir a commiss:io: 
voto contra o !'~<qtlerrmcntrJ. 

O sl". Albuqt~.,,·q uo: ~Sr. presitlomt~, 

um · dos 11l'ttu:rp;11::; .. bj.•cLos qtlfl teuh·1 ""L vi .. La 
é a urdem; •·equ .. I'·SC fl pedfl·Se n ,pnf,avra pum 
ex!Jlicnr e CoilltiHÚta a f.,rça du <li:lcllsl!iiu e ll!Jpa· 
recetn aqui grtuHl•·S orações, isto appurP.c" •• 
cada mom~nto, perde·se 11 tempo; algum ::ir. 
cleputádo chama á. ordem e petie·se explicar o 
rt~curre se á chicaua •. ,. . . . 

o SR. MARTllf FIIANCISÇO .: - Eú as:;P.nto que 
V. :Ex. me conct:úeu n permisllii•• do: fl&ll·•r. · 

O SI', :1-:t·•llanda Cavu.lca.ntl:- C•1mo 
autor JÍJ . re•IU~rirnowLo, · t1 cum .. mal eut,n•liolo 
por um illu~tre rJ~Jpntu.lo ·que iuq.Juguou ,tS miuhns 
opiniÕils, devo prevt1Í1ir . {I canrura, rHiu di:sse 
quJJrrrJ,, falld que nii•1 .íriol . r\ cOu&rrrÍSSfiu, . t.r'lrrr 
rejeit~i a nurr•eaçáo quo V. Ex:. rne quiz fuZ•!r, 
diss., quu par!l a c .. mm ·:;s;i.u ·UJJ 7 llolliiiPru:s u 
meu trahullh• t!rll · improlic110, POJ'• .JU~ ou:lr11V1l .inl· 
possibtllrJHJe 111~ r~uurão Je . 7 nrernbrns •J au 
acha v~ esta. ir_urossrbilrd.Hie. e · disse r1ue po!' issl) 
r.equer1 a ÚIVI>!IÍO em :3 p111'a tndhm·ar uS tra. 
b!llhl)s, mio para nre escapar·, p1•ra fugir doi;Ha 
nomeação; agorit digo que nrio ó iudecor .. so; nin· 
gucm . m•·lhor <lu que o n .. meutlo sahe. n es~n<.(o em 
que se acha . para os tmbalhus desses n•·gucios •. 

O hc•nrudo rne:•1bro, que impug .• ou csttJ . t·e· 
querimento b&lvcz ~strja esquecido otl mlld()U 
da oviniiio, purr1ue dle me:1mn o ann••. passado 
não qutz servir nil conuubsão <la fllZtliuJn e 
ditise que estnv•• tlormte e t•vrésP.rrt ·U-Se aqui 
cou1 fu1·~as bt:t·culeas : . <li·s~ <tll•· eslaV • doente 
e não quiz ir pn•·a a com.nisSJ\o de razP.n-la, e 
é o que .diz quu é indecoroso á camara,é insulto 
:\ camara etc. Cacl .. um nrembro tiaba as cir" 
CUmstancias em ljUtl se acha, ·qual seja a !llarcha 
e progresso dos. trabalhos da cam ú·a. Disse este 
mesmo honrado . membro qur. quando pr .. poz · no 
principio d11 :;essi'it.• que a comr:nisstiO .fvsse divi· 
di da em sP.sSÕt::s, di~se .que tosse elo 3 . membt·os 
c n · commissiio . encarregada de out1·os trabalhos ; 
jsto mesmo é o que quero no meu l'equerimento, 
á o mesr:uo que peúío o honrado rn!lllrbrrl no 
princípio úas sessões, que os div.,rsus llhourbro:; 
sejiio tncanegados doi! trabalhos . do . r,,z~nJ,,, 
inc!epe.ndentes do. orçurnento. Di~" horiratlo mem
bro que é uecessario lix.•u·, stJ primeirallleute as 
forças de mar e terra, rn.•s quandu :<e estab.,lece 
tautos . e tantos mil cuntos, tanto pant tunt•&s 
embarcações para u rtLílt'iuha, tem <Jrtu que uào 

-"-podem !?er"·~os ~eniio nqutJlltr5"1n1l•viduos 
nesta ou o!lqutllla rt:p••rtlçrio. 

1\!••s · diss~·se qu., eu dissera iJUe sem tomar · 
col}tas .!ie póde fazer com perfeição a lei do 
orça!Dentr>, eu não dis:;e· isto, Sr. ·presidente, 
isto ~ !DUlto difl'erente do que eudissc; !D11s quo 

ímportiio 111! contns tlo nnno pn'lsarlo, sn ou posso 
vór• {loolas irr(urrnar;Õ••il do . ~IIVtii'IIO qunnttlS silo 
as d"~JkZfiS; puníur dlriAII·,I:l: ·'''tas dc:~p .. za; tWr':io 
"li n:io fnga.,s ·: E111· r;,o tln iÍ(,u/o ria rlt1·•p~Zil V<tm 
1\ lrn 11lll r!ltoJ · ~•J l'u11.!11, 11111~ 0'1 UJ'S••nr1l 11111 rl~s· 
péUIS nriudas IIIIIICIL ~u jJÓ•ill entrai' III!>!Sfl.H nve
l'·lg'll · HiÕ1JS 1 Cdlll pff,..ltO . VOljfiii·Sil .. O :'i hrtdgootS fran
CflZilR, · dos Esturlo:l· Urritlos n in~lo:t.P.s; .noio entro 
rH3stn indng.11;:in qtte n•io 6 fu"•laol·& em IP.i ; se 
a comrnrssiio •JU•Jr 'llfltl'fll' 11•• conhecimll•rto rlo 
quo se (.,z com insig •. ifi•:auto.• sorumas .uão ·fnz 
rr .u)ol; qu~m tnoln quHr, tuolo p11roi1J; ·quam muito 
'flh!l' I'X•liiiÍil l ll" 1111•./a fiiZ; ó (Jo•r JI!R>j;Jf'ÍII cm(JI'IJ• 
!J,,,J,,r a ,udlo, qr1, ,\ fHlS!'Ii vel pff~~tnt~r·s.,, por 
iS oilt IÍ IIH(~•t:i:;HI ' itt ílPI'Il\•,tlt LI' aqu.•Jit!S riiHÍOS f"IU~ 
• -: ~t :lo flO ·n'-'Sd t 'a[c.;Ufll;W e npl'l!:it~llLu. l·n"' t: l n urna 
ler rlt• ~>rÇíiHII}lllr,, 11Utl. eu · · di~!ifl Ir avia npt'fJH•:••
LUI' t:Jll p·ollil•l~ IIJilllll!llt o>l e !;e Oti..o llpl'o•:lt•Oto '"tOS 
'"~ns tmbalh••s é púl'·fl.lll .••Stiio IJIII h •rni•• rnas 
pns~ol 'pro~.-;~ .• t .. I . .,., .amunhri H rrrm'ltra1·ei c .. uw a. 
na.;.:i .. póud .HSt 1 bdHcorr " :-~ett cr•"' r to "'' e .• trvlo 
""' qu,, S•l 11dra;· só c•orn tu; i.,frir• . .,tlt,;Õ" s tJrN te11ho. 
Dígu f.l"is, Sr. ·pr·,,su:l"lltH, f(U ·· 01i11 pnS:'lu 11~111 · 
l'''"{l"llll, tlllH 11 camara.fa,;a llllltll•·i p ... r•f.·ila, por 
'IU•o ele"'"" tos . para U•.•r" 1•11 p.,r·f,•ita .,stiio ;pU r to 
'""~P, "'' - ult:un~,. d.1 ca111 .;nt . oó" V1111ros ~~~ .i.r· 
f,rllrou;ÕHS do :.{uv;;rno ti -•• Juus vo~l11ure~ !laqLl,..lla 
n_"Lu•·--:zfl _ tfiiA · n:·,u . ·,...st:i.o nn Hl~~-~nc#-i dtt- U.tn Sr. 
<l··!Jutado, l{ll~ ,;,~ sen~a i'•·ltl pri ·•··ira ·v.-r, n~<sta 
C _1:\U ' : l!! IIHC••S--illrÍ;I lttw;;u•_ 1L V 1St.& 5,-,bftt I) pa~Sfl•10; 

P"r i•sn us rrrr!s •l!lli! tab"/lus rl•r ri~"P··ZR 'lfiC siio 
"x:r.rah;,J>&s do orçanwnt•• i; ;urormucõ .. s IJ, ::t .v~rno 
s:iu ·umu lir;{io 1111 g·w~rnu n lhfl .oll"irroio aqq•illt~.S 
dev.·rtl:; que n r:oustituit;ll·• lhe ·mar.::t; e!;t~s 
rnotrVI>,, ::-ir. pr.:sidtlllt••, siiu C•lli,-id••ra•;Õ6S \'lll'a 
que urna conuui~,rio só .. lr>~t-. d" hll·lg:t, que 
rnarqu~ a fiX:llr;ii.ol ú o d":!JP7.ol e .ro:r:Aíta • . 

Suppootlrfllll<ll'l qU•• 1\ l'f!ce•t·, ó tudn in,.x:acta," 
pot· v .. ntura 111\o Hstá Qfl .ale •nr:, ria •:nmuru que 
ll;tJu ld (Jrt( 1lma só vcz ~<karrt:l1 t11r/a a sua 
rec .. ita ·? Eu p>;;s., a .npr.:s~nt11r uma hase: ~up· 
puuhalll!l:l qutl Suhro< n nossa . re•:~Íta . (na COII• 
'fu-;;l(J em •IUtl se ttr:h.; au~ru;lur.,nte ), .fi cn11ll~ra 
CHIIltll ·lo• •1U•lr . pr•over . á~ uec.:s;JJu•.(a:l prlh!lr;.a~. 
~uJI"s nreins ior,Jr•·,.r;t •• s que til111 com un1 gr!lp_e , 
int~inuneut' d .. ciSÍVO; as d~;;p,,znS IICtuaes . . da 
<li vi, la llulllir:n montão :a !J,i:iOU c .. ntos ; ora, a 
in•lnsLrill IHllZileira estl1 a.J ulcoiiiCtl do · p~gar 
l),;j()(} couh1S ,·,,m prr•ju.Ji.:rlr au ci•lurliio? ],an· 
r;nudo uma .sul,sr:n ~u;:iu :w bro; esaa·a vos de -4$ úá 
s~;:rnr·nm•:utn . 10,000 CulltoJs,- llÍ:I·Il·tlli um imp.o:<tO 
suffi.:i•mtu para ,;upprir ~ss•t divida (Rumo1• na 
camw·a.) .Esta ou nntl'll •jUIII•tner me.li.Ja qtlll a 
cnm111'11 ·t.(U•:trn· tornai', não im!Jt.lclu, niio estorva 
a antiga r.•co•itn. · · . · . . _, __ 

Eu uq:ro qlttl n•'i•l f•tÍ•> nns trahoolhos rl'a com
mrss<io, Lrnb•&lhar~J q•;an·l-• a cruna•·,, dd·mnirlllr·, 
m11s p!'OIJ·•nllo 11 su1J,Jívis,iu da c"mmis.;ào para 
maior '!itdtlmerltl) clus ,;.eus trab.tLhos. . ·. 

O Sl". Go<'vüsio : - Pedi a .palavra ,para 
declarar qu<' qrtando se tratil elo serviç" publico 
l11Lo h-a. con,;\dera.;i\o a\guma a att•mder em con
trat·io ; Hstou Prompto p11ra tudo quanto fõr do 

·Serviço da nu.ç<'io; nem t:io pon.:o conheço ulgQ.m · 
Sr. d~putado que ·ma seja Je.;aff~cto, e ·mesmo 
a;;sim isto nii<> me irr.possillilitava ele prestar-me 
co:n a maior vontade no Stli'\'ÍC•• da. eamara. 

O S~:. Va"'c••ncell·>s: -O Sr. deput.1d0 
disse l}lt!l eu niio quiz ser rnembru da co·mmissào 
Je or.iament•l cJ ,, nnun ptt•sndo, o 'illn:;tl'd. d~po.· 
taolo sabe ptH'f••itttm""te co•iro errt110 e,trvEl t:lu do· 
enttl, e niio podia faz~r parte de urna. curnmis8iiO 
qtle devi' tr•:\llallll\r . rntlito nupdncipio ; quanto á 
cornrniss~~ ... lig·•·~i-st1--tr:tl'1titt;;'"1ts di:>" 
cu-sõ~s qu8 lr•>u•••mio ll'n .comm;,.;s,iu • . Segn ~· Se 
poli' corrse•tuenciu que 'houve · ineli:actidtio ent tudo 
quant.> disse a urt:u respdto. 
Julgau~o-~e disçuthla a n1atoria, foi rejeitado 

o t·equt~umento. 
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O SR. CASTRO E SILVA mandou á mesa n seguinte 

doclnruciio. 
cc Declaro que nn scs~iio pns~ rtdn votei pelo· 

pnrdcer ela comnrissíio de cons<ituiç1io sobre o 
8t·. Oliveira Bello.-Castl'o e Silt•a. 1> 

O Srt. l'nESIDI!:IiTE nomeou o Sr. Mirnnda Ri 
beiro para supprir n falta do Sr . Valla<qU.tos na 
commiss•io e •• cnrregnda ria l"llvcr o prnjectu de 
loi .do Sr. FHíjó sobr~> g.,vcrnos pr .. vinciaes; 
nomeon tamb••m o ::ir. Hnllnnda Ca~alcanti pura 
supprír n faltn do Sr. Paula tiouzr!. 

A commís:;iio ele redação apre~entou r. da se· 
guínte resolur:ã., : 

cc A as~embléa gernl legi:;lntíva resnlve : 
cc Art. 1.• Sr.ríio rra"c"s de pnrt•l nos correios do 

imp~rio todas as folhas pr, rio,dicns e jornarJs pu
bltcn.s naciotHl•,s, e elo!'! estrang .. írns,. os que forem 
dirigidos para. n,; hihlint.h•!Cil~ puhHc:~~. 

cc Art. 2.• As •mtras folha~ '' · jornaeR estran
geiros sórnonte meta.le dn pnrte, o para ~e obvinr 
o f,l,usn t1n. intrnolucçãu occultn ele cartns •ICntro 
desoas f,,Jhas e jornaes nacionaes ou cstrangeit·os, 
o g11verno d111'á as precisas pruvidencias. 

« Art. 3.• F1cão em vigor as dispo:;ições em 
contrario . 

cc Pat;o da camnr:>, 7 de ·Maio de 1830.-Ernesto 
Fer1•Ci1·a F1·ança. 1> 

Foi appi·ova.la ·a redacção pàrn. se mandar ao 
sena.lo com a declarnç;io no officio . de que é a 
mesma que fui para a sancçfio, ll' qui! niio a 
obteve, e na mesma fót·ma c:<ta ,;utra !'" 

(( . A assemhléa geral legí:;lutiva resolve: 
cc Art. l.• F1ciio dispensados do serviço de 2a 

linha os juíz•·s de paz e seus officiaes, os ve· 
readott'es o mais •Jmpr~gadns nas camaras muni· 
cipaes dut•anl" ct ext:rcidn dos seus empr~go:~. 

•• Art. 2.• Não s:i.o compr.,hendi,Jos no artigo 
prec~denttt os majore~ e njuolanLes dos curpos da 
2• linho, como otliciacs . da 1•, cujo> serviço> é 
inc,m pativel com os empregos de~ignad<Js no 
mesmo artig•l. 

cc Art. 3.• Fíciio revogadas todas as l .;is, alvar(ls 
e mais ord.,ns em contntrio. 

cc·Paço d1• . camara . d••:! (.( .,pqtRQils, 7 li!! :M;qj.;~ 
de ,.1830. -E,·nestoFel"l'eil·a Fnmça . n 

O 'sa. 1• S~CRETAII.!O leu o seguinte requeri· 
mento: 

cc Como membro da comm issão de guerra e ma
·rinha ,.e,1ueiro: 

cc Que s., pe•;fio no governo ínf,Jrmações a res
peito tl11 numero do olliciaes estr.mgt:irlls en~a
jadus · p»ra o serviço e o tem111l em que ~e term ina 
o engajt:inromto de cadtl um · dellc~, e que isto . se 
peça com . urg•mCill. 

cc Paç•• da c:uuaro. dos deputauos, 1-1 do Junl.to 
de 1830.- ·vieil·a Souto. » 

Foi appro\'ad .... 

ORDEM DO DIA 

pass,1sse a ser cobrado esse dinheiro do despacho 
·lllllritimo ao pó •la mes•1 do consnlndo, que pas· 
snsse um escriviio o um .recebedor para essa 
mesa do despacho marítimo, ma:1 isto{! emquanto 
á capital do Rio ela Jrmeir•o, A emqunnto ás 
ontras provinci ,,S ó prllciso remediar porque pelo 
artigo ,liz·:iO que 0::1 officiaes das nlfandega~ serão 
incumbidos d~stn mesma arrecndnção: mas um 
i Ilustre deputado quo j{t foi ministro da fazenda 
disse qne mn certas prllvincías niio podia se1· 
porque os nlrandtlgas d~llas sã.o bastante grandes, 
cr.mo, por ,,xempl .. , a:-1 da Bahia ·o Per.nambuco, 
onde o que sorve de tJscriviio CJ o que serve de rece
bedor ntio pod"rí1io ser escrivão e recebedor desse 
desp·•cho marítimo. 

E' · preciso crear ao menos nas províncias de 
maior commercio estes dous empregadns. 

Mando á mesa a emenda ne; te · sentido. 
rc Nus a!fandllgns de maior trabalho se creará 

um ~scrivâ" e um recebedor, que j unt•1s á mesa 
gr;mde escravão e recabiio os impostos ou emo· 
lumento::~ do despacho marítimo; nas mais pe
quenas porP.rn, o pNprío escrivão e rAcebedor 
dessas nlfanJ.:gas e~creverâõ e recaherâõ d1tos 
imp .. stns ou emolumentos acima referidos.-J. 
Lino. '' 

Sendo apoiada entrou em discussão. 
o Sr. DtHu·to Sllva.:-PareCA·me, p~lo qae 

ouvi, será mi•ter nomear uovos empr~gados nas 
grandf.~ · alfand~gas parn se oncarre~arem da 
arrecadação dos direitos mHritimo:~, e P.U co., venho . 
prin.:rpalrnente para a Bahia, Pernambuco, etc.·; 
mas a emenda de> nubr·o deput tolo, jul~'' terá 
mais lng,ir cas·• passA e:;ta arrecad11ção pat·a as 
alfand•ogas, quando so Vllntilar· a matHrin na 3• 
discussão, e eu have"do melhor rdlectido não 
tHrei duvida, nã•l ub~tante o meu· voto antece
dPnte, .couvil' que a · arrecadação ~eja nas · alfun· 
degas, porque ora estnu convencido que S•·rá .mais 
v 'u1tajosu; mas esta m~rlida não podendn · g~ne
rali~tll'·se em todas as partes, será mrster na 3• díS· 
cussiio 'lue o nobre oJeflut1toJo faça uma· sub-emenda 
para pa.;sar esta arreciLdnção na fórma do sys
tema da~ alfandegas ou estações de 11rrP.cadar 
dil·eitos de sotbiJa nas resp.:ctívas alfandegas. 

O Sr. l\linlstro da. Fazenda:- Na ante· . 
çedt:PL•l' discns:~lio enunciei a minha 0 1omião, 
que seria pref<lrivel estabelecer · nas alf,llldeglls 
estll arrecadação. . . 

Niio posso d .. íxnt• do apoiar ·a emenda ofl'ere
cid>~ pelo :-5r. deputado . Lino, ella faz que o 
sy:;tema seja unif.,rme como deve ser em todas 
as CIIUSilS. . 

RP-spund~rAi . ao que . se . produzío emquanto a 
pa,;sar esta at·r,cadllção para a alfand··ga. dizen
do-se que é uma adminístraçiio já tiio cheia de 
abt;sus, que se não · devem augmentar; mas a 
isto respondo que esta camara . tendo vontade, 
poderá reformar abusos, e os ministros, tendo·a, 
tambem poderáõ concorrer para e::~ta ref<~rnla e 
ccs:>aráõ os abusc>s; por couseguínte essas razões 
me parecem sufficíentes. 

Terceira discus~ão da lt>i da. responsabilidade dos l'ambem não julgn sufficionte as queixas . que 
empr .. gadns publicos. ouvi proferir contra o juiz da alfandega, de que 

O Sa. REuouÇAS mandou á mesa algumas emen· recebia emolumentos que não erão de lei; o corpo 
das que offdeceria n•L caso de se apresentarem de . negociantes nno é tão condeticendente . que 
outras emendas á mesma lei, retit'audo as suas se sujeit~ a . pagar sem reclamn.r, e · até . hoje 
no caso contrario. nenhuma .queixa houve contra o juiz da alfan· 

Participando-se · a che~ada do Sr. ministro da dega desses recebimentos. Por consequericia ainda 
faznnd 1\ para assistir á continuação da 2• dis- insisto que é mais utílpassar . esta arrecadação 
cussiio da prop<lsta do governo convertida em pura a alfandega. 
proijecto de lei sobre a extincção da imsa do Adopto a e1uenda propcsta pelo Sr. Lino. 
de-pacho marítimo, foi it~troduzido como prescreve o St·. va:sconcC)Hos ;-Sr. presidente, · a · 
o_.r,;gh~. idéa da emenda pôde ·ser approvada, mas não 

o Sa~ 1• SEcnETAriro' leU: 0 ·art. ú• e toman-d;-:0:-f"""""'"'""'l-se · acha; póde ~er approvada ·a · idéa 
a palavra di<ise de auturisaçíio ao govt!rll9 para · crear interina

meu te os ufficiaes qu!l fórem J:!Bil~llsarios para 
o S"t" •. Llno Coutinho :-Já foi vencido, esttl expedi~nte, & âigo .ittterinamente com a 

Sr. pres1dente, que na córte do Rio de Janeiro obrigação de apresent11r loso á caPU!tra a creaçio-
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dnsses officiíaos, o n camara approvnr ou reprovar. 
O arbítrio qne pela minha · e;uonda se coro fero no 
govcrn••, vem a ser. o mesmo que. o illustJ·c de
putado lhe conferia, com a dilferença de n::io 
ficar no arbítrio do governo fazer ISLo, sem que 
seja approvnda a creat;iio desses r.mprllgnclos pela 
assemblén; porque se a . cnmara dos dP.pnta.los 
níio convir nossa nomcnlííio intr.rina fica . loJ::O 
re;ogada • . Ora já Rc venceu qu(J .o pagamento 
deste:> diroitos fosse feito pela mesma repartlt;i'io 
onde se p11gaviio direitos de snhitla ; por conse
quP.ncia nfio póde admittir-se a P.menda que manda 
recol;>cr es$es direitos nas alfandegas maiores, 
!!alvo se o il\ustre deputado cntonde a nlfandega 
no sentido mais nmplo qua comprehanda as re· 
parUçõeL · . · 

Respo.udendo . ao quo se acaba rle expcnder 
sobre os 11xcessos que tem comrnettido o actunl 
juiz' da . alfandega, e sobre os abusos que exis
tem Mlia, em occasião com pctente . mcrstrnrei 
quo este juii tem cobrado amolnmtllltos que s 11 us 
antcces~ores não cobrar:io, e talvez que breve 
apparcção contra e \lo representações. Votarei 
pois pela · emenda apresentada C(lm o n1eu addi
tamento. 

O Sr. Llno CoutÜ1ho :-0 illustre depu· 
lado convém se dõ faculdade ao governo de crear 
ess~s empregados que achar .necP.ssnrios para a 
cobrança di!sses . direitos. marítimos. Ora, o . go
verno niio irá classificar umn. alfandega de um 
pequeno. p<>rto do Brazil com · urna ulfandeg•l 
maior ; um tal ·escnndalo cuido que o ~ove•·uo 
a .ctual nã.o d.ará : mas diz-:>.e qu.e .nà.o é justo 
dar-se o, poder . discl'icionnrío de nomear os em
pregndos"'que forern necessarios para esta repar
tição ; mas, seuhores, os . mesmos . h11mCns niio 
estão sempre no ministerio. E com etr.~ito o que 
acabamos nós de ver com essa discdção que 
demos para o~:~ correios maritiu1os? · Que fez o 
ex-ministro do irnrerio? Fez que se gastem 
140:000~ eu1 uma repartição que ganha 30:000$, 
vendo-se a assembléa na · obrigação de des~ruh· 
o que clle ·fez. Portanto a minha emenda posto 
que deixe algum arbítrio no governo o coarcta 
de al~:um mouo, perque · não poderá cre11r em
pl·cgados sen:1o nas alfandcgas 1·econhecidamente 
m"iores. · · · · · 

Diz-se que a ·emenda é contra o vencido; deci· 
diu~se que n11 cõrte fosso o r.onsulado; porém 
nas pro.>vincias aonde ni'io ba consulado para onde 
vai esta arrecadação ? Seria de outra sorte pre
ciso que o governo creasse consula.Jos. Peço .a 
leitura do'vt)ncido. (Foi satisfe-Ito.) ·Todas as pro· 
vincia~ têm estas estações aondo se arrecadem 
direitos de. sabida creadlls por lei ? . E' o que, .eu 
11.ão sei, a da Bahia não (Í crenda ·por lei, ·. foi 
uma producção .anom.ala do pre$i4ente e ela junta 
de fazenda; portanto não se devem chD,mar ::es· 
t!lções legaes emquanto a l ei . não lhes dê uma 
fórma de orgnnisação. Em Pern!lmbuco aonde ha 
essa mesa de .consulado que foi !!reMia po1· um 
senhor que hoje é deputado e era então presi-

. dente, ignoro tambem que est!lja confirmada por 
lei, cuido que apenas foi uma reform·a que fez 
o presidente daqpelll:l'tempo; por conseguinte tnes 
producções são anomalas. · Ora, Sr. presidente, 
se isto é assim, façamos tudo uniforme, e jó. o 
illustre deputado que votou na sessão pas:'lada 
Para que·. e$ta arreçadaçito . fosso no consulado, 
disse que na 3• discussão .mudava de parecer . e 
julgo de necessidade se 1·eforme o vencido. Eis a 
minha opinião. . . . 

Igualmente . foi ~ mesa a seguinte emenda nd· 
ditiva: 

u. Artigo. O esci-ivüo o thesour·eiro dns contri· 
buições para n junta do commercio que jó. se 
achiio exercendo estes . empregos na . mesa dos 
dízimos ou consulado de Pernambuco, ficão en-

. carregados de receberem e escripturarem estes 
- TOt,lO l, 

divcriws emolumentos e . contribuições rla praça 
nos despacho~ dus navios.- Gc,•vasio Pires Fe1•· 
reil·a. 11 

Foi apoiada. 
o · Sr. Cu.l in.on : -Vou tombem llustentar 

n emenda, ma!'! .na parte que quer o despacho 
se fat;a nas alfandagas, guardar-me-hei para a 
:J• discussão. A emenda propõe qna nas alfan
degas de maior .trabalbo .se cr~e novoB empregados 
ptlra este dP.spncho, porque · nns alfandegM pc
quenar~ se niio necessitiio ; e.sla foi sempre a 
minha opinião. 

Q11anto ao Que sA pass11 na Bahia o c1csp!lcho 
daij embarcações é feito pelo almoxurife do alma· 
:xariflldo d4 i• tten!lenci!l, mll.ll o . c.lespachar•te · é 
obrig11do a mP.IHligar po· õitrerente~ partes para 
obter dOcumentos para a paga dos cmolumentus. 
Fallo em emolumentos o P.stimei que na parte 
que est:i venciçln se conservasse a palavra~emo· 
lumentos, e passarei a ler o alvará. !Leu.) Pot·
tanto ait\dll que estas quotas que paga o despa· . 
chant•• sejiio .-.verdadeiros impostos, são chamados 
-emolumentos; · · 

Concluo que n'>S cumpre observar .este negocio 
a be n~ d9 commerçio. · . 

O Sr. Gcr.-vasio Pires: -Tom-se tratado 
de uma questao já decididn pela camara; já se 
disse que em todaR ns províncias hn esLa~ões 
aonde · se recebem direitos de sahída; a questão 
principal é poupar ao commercio.os embaraço~ 
que se, ~nêontrão · em tne!i despachos, e touos nós 
e~tamos· conformes no principio de! economi~ar o 
trnhalbo no expediente . do despacho marítimo. 
Re~ponderei agora ao Sr. deputado que dis::1e 

que a repartiçtlo astabelecida por mim em Per~ 
nambuco era illegal; já disse nqui uma vE:z quo 
quando .desgraçadnmentH fni presidente de Pernam · 
buco, a junta pt·cvisoria organisuu. uquella mr•sa, e 
a sua creaçiio tem provado em utilldaclc. A junta 
de:~ parte não só no governo do Rio do Juneirn, 
então Sua Magestade era príncipe regente, reunido 
to•lós u:1 ·· poderes, · como promptatricnte ·se .deu 
parte ao governo de Portugal e c) g,.verno . de 
Sua Mogestc1Je approvou ; e na secretari.a devem 
existir . cópias desses offici•lS e da portari.ll. que 
foi dirigida á junta provisoria; por, conse!l!'encin 
creio que está leg~>l o a sua legalidade a ·mcon
testavel. 

o Sr. Diogo Dua.1•tc :-Niio so t.-nta agora de 
estabelt)cer o .local para a recepçiio deste,; direitos .• 
pot'l}Ue j,\ está vencido, mas eu me inclino quo 
.;eríl melhot· nas a!Cund r!gas. 

Tratarei dn doutrina da emenda ·do nobre . de· 
putndo o voto por ella porque . do facto nas 
grandes aJf,lndegas esse desp-•cho é muito com· 
plicado e . . é preciso haver quem faça o tra· 
balho. 

o Sr. Vasconcellos :-Niio me opponho 
á emenda seníio na parte em que está prejo.di· 
cada . pelo vencido desta camara na ~essilo P!l~-
sada. · . . · 

Oomo se hn de redigir a~te project~ pnrn 11, S• 
discussão, app:\recendo em . um a rt1go que $e 
cobrem ess.es direitos nas .estQ.CÕt>ll on4e se çobnio 
direitos de sabida, c em outro artigo que . so 
cobrem nas ulfandegas? 

Não entt·arei . na questão da lagalidade dessas 
estações ou . mesas onde se cqbriio direitos de 
sabida, etc.; mas ·pelo 'que acabn de dizer · o 
St•. Gervasio . Pires, está legal aquelle estnbr.le
cimanto em Pornambuc<l, porquanto a ussembléa 
constituinte approvou todos os actos legislntivos 
de Sua 1\!agestade quando príncipe r egente •. ;rá 
disse que appro'VO-a ··emenda, ··mas . -I!E.>gundo a 
minha idéa, de que o governo crêe· esses empra· 
gado.s interi~pmente, .ficando dependentes d,l n.s-
sembléa geral . . · 

Disse po~ém o illustra dnputado que n. minha 
51 
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emenda dá grande nrbítril) no governo; . está 
equivocado, eu dou o mo~mo arbítrio que IJ hon· 
rado mllmb•·,,, com a dilf~rtJnça fJUC ~' lle dà esse 
arbítrio d~finitivamente e eu. 11iw dt•&•do isto, 
quero que fi14ue dependento da nssernl!lún u app1·o· 
vaçiio lia nomeaç:io Jesses empregados, o que 
acho mais proficun. 

Niio tocarei na exprr.ssiio de emolumentos que 
ainda se pret~nd" sustent••r; esla palavra tem 
accepçiio geralmente receb\tla uma . quota· que se 
paga . por certo trabalho, c não se pót!e entender 
por emolumento o novo imposto ou outra con· 
tríbuição , 

Vou mantlar á mesa a emenda redigida do modo 
que tenho en!)nciado. 

0 j:!Overno fica autorisado a crear interinamente 
os officíos neçiJ;l&ario1! para este expediente quando 
os actuaes u niio possão desempombar, ficando 
esta creação dependente da approvação da a~sem· 
bléa geral . 

<< E nas pro•!incias em que houver mais de 
umn mesa para a cobrança dos direitO$ de sahida 
ficará este expedieute a cargo da mesa em que 
se ai:recadão os dizimos."- _Vasconcellos. 

Foi apoiada. · · · 
OS~. :!M:arti:rn F~anclsc~ :-Paço n V. E~· 

mande ler as emendas todas que têm apparecido 
na mesa a · esta- ultima · parte . das emendas da 
commissão. !Foi satü(eito.) Creio que ó uma 
simples medida temperaria ou provísot·in. Oque 
se tem dito confra a alfandega será verdade, mas 
não vem para o caso ; aqui só se · trata de impedir 
as . difficuld11des. · · 

O iJlustre deputado ministro já fez a enume· 
ração de . t•>dos os emolumentos que havia, e 
t]ueria se recebessem em uma só repartição; mas 
disse elle << a commissão separou duas co usas, o 
que dizia respeito . á inteu.Jeucia da martnlla e o 
que dizia . respeito ao dPspacho 11 respondo-a com· 
missão separou isto por uma ruziio clal'll, porque 
entendeu que · seria preciso se f•>sse buscar o 
despacho da secretaria de marinha, e se é .assim 
quem . vai buscar o despacho Lambem pn~a os 
emolumentos no mesmo !uga1·. Se se entender 
que se ·deve . procurar . o despacho na secretaria 
do mal·inbo, eu nüo ma opponbo, mas se se for 
buscar o despacho na intendcncia, opponhó·me. 

Passemos agora a considemr a · questão ~el!l
tiva a esta parte ·e. ás emendas. A comm1~sno 
sabia mui bem que a mesn era uma fracciio da 
nHandega, c a commissão já disse quaes os motivos 
porque incumbia a esta. mesa receber esLes emo· 
Jumentos; mas disse·se, estas mesas não. stio 
creadas por lei; são, porque todos os netos r.,itos 
pelo principe regente forão approvados pela as· 
sembléo cont~tituinte. . · · . 

Disse-se mais : ba pc.rtos onde lia mais de 
uma mesa de arrecadação de ::~allida. Veja-se a 
emenda da commissão que diz, que setá naq~tf-lles 
lugares ou '·epal·tições onde se {i.~e,·em os des
pachos de sahida. Disse-:;e tambPm : ha lug,lres 
onde não ha mesas de sabidas. Então cobrào·se 
estes direitos nus alfande~as . Diz-se: ha portos 
onde não ha altaudegas ; porém pergunto, ba 
cobradores que recebem os drreitos _q ~;~e se pagii•J? 
Ha; logn; ~iio elle.=> os que cobrao est~ s . Mas 
diz-se : alguns estrio anu íto onerados . de trab ·alhu;l 
e é preciso augmeutar-se os ea1pregad<~~. ·Sr. pre· 
si dente, estou pel'SUadiJo que uão; tenho obser• 
vado que em cada base ha uma entidade; um 
só homem póde fazer 2, 3 e . 4 tl·abalhos ; e o 
dever do administrador é calculnr o que pôde 
fazer um IJOmem em um ·anno, e depois é o· dever 
do recebedor repa1 ti r os trabalhos a quem C••rn· 

__p.e!.em ... .Q.uu:.e.&:.se este ,ansm nl!o .de·.~~ 
JUlgo acertado; vigie·~~~ sobre o cumprimqnto das 
obrigações desses empregados. 

Por consequenci.a qualquel' das co. nsid.era.çõe. s 
que faço sobre qualquer das emendas eu as acho 

comprchendid~s neil ta parta do pnrecea· <,!a COIJ'!· 
rnis:siio : portnnto voto pelo . parecer por nao ouv1r 
raz:i<J alguma convince-nte em contrario. 

o Sr. l\Iunocl do Atnara.l : -E8tou inteira
mente do accol'tlo com o q11e ncaba de. dií.er o 
illustro tlepnt.adn, e só farei duas conRiderações 
á c11mara ~wbre u que se passa na . pabia. . 

S.-. pre~ítl•! nte, 01:1 passo~:~ que so dao ua Bahaa 
pam se haverlln\ estes doapnchos o pagar os · 
emolumentos etc., têm forçosamente de serem 
dudos porque' as c,&sas t!ii.> em dítrerentes lugares; 
p(lr conseguinte no caso de se . crearem novos 
•!mp:egados, ~ejão pag_pt~ pot· estes emolumentos 
c nno pagos pela naçao. 

A outra con.-idet·açii.o é que ns empregados pu· 
blicos da Bahia, como a alfandega é grande, 
parece que têm-muito que fazer, mas não é assim. 
A carnara r!eve riaber que o~ . empregados da al
fandega da Bahia :-ão em numero mui grande, 
r.lle:~ viio para a repartição muito tarde e sabem 
ús duas horas, e os despachantes estão á espera 
CJU f! cheguem · BS~Ps Srs. empregados. 

Não .vendv motivo contra, voto pelo parecer da 
commissão. . . . . 

JuJ"ando·se discutida a materia .do art. 5• da 
propo~ta, e posto á votação foi regeitado, e bem 
assirn a emend11. do Sr. Lino. 

Entrando em discussão · o nrt. G• da proposta, 
foi npprovado se!" deb~te. . 

St>~'~uio-se a d1scus.sao . da ult1m11 emenda. da 
coma~issão de fazt:nda de sete membros.-

c< Os navios naeionaes · emqtianto niio.mudare!D 
de proprietarío; não llrecisão de . requerer ma1s 
de um pas~aporte, 'sujeito ao visto da competente 
autoridade. » 

Entrando em. discnssiio foi apoiada·. 
Leu-se. igualmente o seguinte. 
<c Artigo addftivo depois do art. 2•: · . 
i< As .embarcaçi5es· empregadas no commercio de 

cabatagem ficiio isentas do todo . e qualquer emo
lumeut<l, . ú üxeepção dos que pertencem út1 santas 
casns de misllricordia, e á>~ gecretarias por . onde 
se . expedúlll os seus pa.ssa.portes • ..,. Calmon. " 

O Sn. MI~tsl'no :-Não tendo conhecimento 
dP.stp AmQn<la niio pO$SO di~er neste momento se · 
ella oll't!rece inconveniente algum. 

o Sl'.Ctdmon:-Peço a palavra só parà 
f11zer uma reflexão. 

Sr. presidtJnte, o pa•saporto é um titull) que o 
capitão do navio tem de apreseqta.r em todo o 
1uga.r que chegue, u convém d11r toda att<>nçiio 
a isso: é mu titulo. que nüo sendo a!lhad~ con· 
formo as leis do ·pn1z dá lugar a mu1tos t uC•lu· 
venitmLes, e esta illéa para " ~r adminhla çnnvém 
dar· todas as r11zões , Primeiramente convém que 
estes passaporte~, por ex.~mplo, sejão fei~os em 
pergaminho, e que tenhno sellos deternunados, 
etc. 

Approvaria ·de todo o meu coração a idéa, . mas 
o que · se segu•l . so passar este artigo na lei t 
E' que em cada província quando che~ar qualqu.er 
navio haverão mil inconvenientes .. . Ao contrar1o, 
quimd r• isto se ~rescreva, cor!1o estou persun~ido, . 
pois que o ministro da mannha tem um p~OJOcto 
sobre este nbject•J, n>lo só pelo •JUB rçspe1ta ~os 
navio;; como aos . . pas<aportes. Os noss~s · nav1os 
devem t.or um "o passaporte, mas é. master pre
screver·"e formula para isso, e prevemr aos nos~os . 
consules para que fiqu~m nessa intelligencia. Re· 
pito, é a b6m do . commercio que faço esta re• 

_J). o3Xil.Q.: 
o ISro. On!ltro •• Sllva.:-Pddi a p:l!avrn ape

nas para notar que existe no senado um projecto do 
Sr , marquez da Paranaguá a este respeito, e por 
i$SO niio é materia estranha. . 
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O Sr, Vasc.,ncclloH :-ERte Mtigo é rn~! 

importante no commercio, e é o mesmo que queria 
o anno pass·,dn o Sr. Calmon no seu artigo addi· 
tivo, e se clle e:;tá na mesa desejava ouvil·o 
ler. (Le·u-se.) A. conunissiio. quer 1uai>~, dr.srja qu~ 
toJos 011 emolumentos e impostos. pagaveis por 
despachos de navios fiquom . isc11tO>!, e que em· 
quanto o navio não mudar de propr4etnrio nrio 
teuha mais que um passaporte ; e quer tambem 
que isto não só sc•ja para o comrnercio de cabo· 
tag~:m••(.'omo tarnbem para o de alto bordlJ, Diz-Re, 
o navio poderá ser retido : ma~ não neste caso, 
porque este passaporte ó feito conft•l'rne as leis do 
paiz. 

Disse"se que é necessario recr..mmendar aos 
_ consul6s, e prescrever formula para éstes passa· 
pó-ites; .mas tudo isto compete ao governo, c elle 
deve !azel-o. 

O. illustre deputado referlo·se a um projecto 
apresentado no senado ; porém que temos nó>~ cvm 
iKso? So flste projecto não tiver discussão no 
senado senão daqui . a . tres annos; ficará o com· 
mercio brnzíleiro sem esta providencia ? Parece-me 
que não. 

Foi á mesa a seguinte emenda: 
'' Accrc!scente·se as palavras-navios nacionaes 

-estas-que fizerem o commercio de cabota· 

ge,~1Ê tlntrando em discussão a emenda do mustre 
deputado. o Sr. Calmon, se· estenda a todo~ ·os 
emolumen~s 'e contribuiçõe!.', qualque1· que seja 
sua denominação e al)plicaçào.- Vasconcellos. 11 

Fvi apoiada e entrou em discussão. 
o Sr.r~ C a llnon: -S1·. presidente, desejaria 

sustentar como já disse, esse artigo das emendas 
tia com missão ; mas além de muitos inconvenientes 
basta ver que o illustre deputado não dá este 
f.&vor ao commereio nacional; e o estrangeiro é 
que vai goz,lr delle ; entretanto que o meu . ar. 
tigo additivo é para· as embarcaçõe~ ·de cabo' 
tagem. Quanto ao nlais disse. o illnstre deputado 
que ao governo é que compete participar aos con
Kules esta deliberação de um só passapurte em· 
quanto o navio não mudar de proprietario, e 
prescrever formula·. dos passaportes; mas até hoje 
~:lles estão prescriptos por léi, e. não se !az isto 
nsaim de . repente. 

Reconheço ao mP.smo tempo que é um acto 
legislativo e mui limitado, e a mataria é como 
o illustre deputado reconheceu mui necessaria, e 
consulte-se a legislação que ha sobre nav,,gaçiio e 
ver-se-ha que não é um acto passageiro e indiffe· 
rente ;é pois mister uma léi, e uma lei reguladora 
sobre esta materia. Tnuto reconheço qne é in· 
teressante, que eu. me porsuadi que esta proposta 
devia fazer-se nesta . sessão. Se a cam11ra .quer 
póde adiar esta:materia, faça-se uma lei· e pre
screvão·se 8$ formalidades. 

O m.eu artigo. additivo é preferível á emenda 
da com missão, pela razão de que eu ti esejo fazer 
um favor aos nacionaes, e não quizera em vez 
diss<;~ fazer um de mais .aos estrangeiros. 

0 SR; . VASCONCELLOS :-Querendo O illostre de· 
putado que se limite este favor só ao commercio 
de· cabotagem e não n . outro, só para que . o 
estrangeiro não. participe deste favor, não devia 
combater os argumentos da commissào, bastava 
fazer uma pequena reflexão, e dizer: entende-se 
a disposição .deste artigo só ao. commercio de 
cabotagem. 
·O Sn. CALMON :-Concordo pela emenda que 

propõe o Sr. deputado; mas lembrar-lhe-hei que 
o faver do m.eu artigo. é um ~ais amplo-, 
e Bel pudessem adiar as duns emendas seria 
melhor. 

o Sr. Ger ... a•Io :-Parece-me. que ha con
fusão; os dous objectos são ditrerentes: nm é o 
passaporte; outro são os emolumentos. 

Concordo, Sr. presiclente, que a nf1Yilgação de 
cabotagem soja livra de emolumentos, e que não 
tenhão mai~ do que um passaporte; mas por 
v.:!nLill'a os uavios estrangeiros tirão passaportrjs? 
Niio: os brazileiros sirn e por toJ,, a viagem ; 
continufio a viajnr, e isto nada implica com as 
nar;õ~s estrangeira~, pnrque os nao:io~:~ estrao.geiros 
não pag1io estes emnlurnenton, c eu desejava que 
me mostrnssem em qué i'mplica o navio brazi
leiro em ter um passapol'te '! A questão é se em 
todas as viagens devem tirar passaporte ou não, a 
para que? Pan provei to' dos officines da secretaria 
da marinha? Isto é o que a commissão teve em 
Tis ta. 

Portanto um objecLo é passaporte, outro é orno· 
lumf'ntos, e emquanto o navio se conserve bra· 
zilcir? conforma o ,passaporte, elle não dev,e pagar 
011 tirar outro paRsapo•·te, a em mudand·o de 
proprietario, só então precisa outro passaporte. 

o Sr. Duarte Silva : ·- Ha emenda da 
commissão para o cornmercio de cab.:>tagem 'l 

O Sn. Pm~siDENTE:- Não. 
O SR. DuARTE SILVA: -Então é necessaria, o 

se ninguem a manda eu a mandarei. A nossa 
nnvega~ão, Sr. presidente, é qu"si toda de ca
botagem, <e. podemos fazer um bem livrando a 
navegação de cabotagem de!;se onus; isto é, haver 
sómente .um. passaporte emquantu não mudtJ, de 
fôrma e1 de proprietario. E' istr) mesmo o q~e 
têm feito todas as nações estrangeiras ; e a fallar 
verdade nós estamos um pouco atrazadoR a este 
respeito,. e devemos toma1· o exemplo dellas. 

O Sn. CALMON :-Eu .. requeiro, que seja salva 
a redacção.;... emquanto mudarem tambem de 
fôrma:- Isto é necossario aerescentar-se. 

O SR. LINO CouTINHO : ,_Isto não é só redac
ção ; é preciso que . v:~ como votado, porque n1 
acta ao depois ha de se pôr isso. 

O SR. VASCONCELLOS: - E11 quero retirar a 
minha. emenda, porque tenho de apresentar um 
projecto st>bre a ancoragem. 

Consultando o Sr. presidente á camara··eonce• 
deu-se-lhe. 

Cerrada a discussão,· retirou-se o ministro na 
fórma do costume e posta a votação a emenda da 
commissão foi approvada salva a redacção. 

Tam bem foi approvado o artigo additivo. do Sr. 
Calmon. 

Julgando-se terminad;l a 2• discussão, decidiu-se 
que passasse o. projecto á 3•. 

Ordem do dia: 3• di11cussão do projecto de lei so· 
bre a responsabilidade dos empregados publicas. 3• 
di~cussiio do projecto de lei vindo do senado sobre 
os. inv•mtores,. com as emendas approvadas na 2• 
discussão. 3• discussão do projecto de lei que 
extingue as provt!d"rins .das casas de .. seguro. 1• 
discussão da propostn do governo &obre as apo· 
sentadorias do:~ empregndos publicas. 2• discosslio 
da proposta do. governo contendo providencias 
para a melhor execução dn lei de 15 de Outnbro 
de 1827. 

Levantou·se a sessão pelas 2 horas da tarde. 

Sessã~ em t G de Junho 

PRESIDENCIA DO SR. COSTA. CARVALHO 

Pouco depois das 10 horas, fazendo-11e a chamada, 
acharãc-se prcsent-Js 76 Srs. · l:leputadós, faltando 
com pa1 ~icipaçào os Srs. Paula Albuquer9ue, P•lrei-_. 
ra de Bnto, lJlitiii1l'lr,'lrrves Braül!õ;"'mélla.;, Deus 
e Silva e Vallasques, e sem eUa os Srs. R.ebello 
de 8ouza e Ferreira da Veiga. 

O SR. PRI!:SlDENTE declarou aberta a sessão, o 
lida a acta da antecedente pelo Sr. secretario Souto, 
foi. approvada. 
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O Sa. SECR!l:TARJO Mt.uc~~:r.r.JN'O D& BRITO leu 
·um o11ieio do secl'etnriodo sonailo cndnurlo ornem· 
da:; nos projectos de8ta cnmnra, sobrw n nboli~iio 
dt!S surwrintend1mcins da dccimn, e subre a rlecla· 
rn~ilo da jul'isdit:çíi.o dt:.S cOIIIIIJunda,,tes nJiHtarcs. 

Porfio a ímp1ÍU1ir ns emendas ao project(J sobro 
a decimn, e li~ariio para entrar na ordem dos 
trabalhos dispensadas · da í~nprt!Ssiio as emt.!ndas 
au projecto sobre os commandantea militares. 

O MEsM:o Sn. SECRETARIO leu t1·os officios dn mi· 
nistro de ostnrlo dns 11egocio~ do imperio. 

1.• Partieipanclo estar s~<nccionnrln n resolução 
Mbre n oilicina lithngrnpllica. -Ficou a camnra 
intAirnuo, e o autogmpho se mandou pnra o 
archivo. 

2.• Enviando nma represenln.;ão do conselho 
gorai da provinda elo Mnmnhão, sobra n falta 
iJe com pá reei m<:n to ;Je dou~ desembargadores, mem
bros du mesmo cooselho.-Foi á cornmissão espe
cial dos conselhos gcrae~. 

S.• Participando hwte1· ~rxpedido ordem 1\o .director 
do curso jundiCI) de S . Paulo, àcerca dos cstatntos 
do mesmo cur:1o.- Ficou a camara inteirada. 

O 1\oiESM•J Sr.. SECRJ,TARIO leu seis representações 
do çon~elho gl!ral dn proviJ;cia da Bahia sobre 
dlvcrsoii! ·~bjectos.- Fl)rüo á commissã~ especial 
dos conselbos ~reracs. . 
Mai~ uma represcntn•;no do sargento~mór . Jus é 

Pedrt) de A1cantura.-Foi 1\ commisllâo rle ,guürra. 
Ontra reprcsentaçiio de · Antonio José . da Silva 

Arcos, da Villa de S. Sal\·ador dos Ciimpos. -' 
Foi á .commissão de fnzl!ndn. · . 

l'!issou ? Sr. sei:rct~ .rJ o a ler mais os ·s.eguiu.tes 
req uerimentus: 

« Como . membro da com missão e!;pec1al das 
camnrns municipae . .;, que têm de apresentar tam 
projecto de lei para r emovflr algnmas du.vidas 
~1ue se c.fferecerem sobre a elo 1° de .Outubro de 
1828, requeiro, para melhor acerto dos Lrabalhos 
da comrnissiifJ, que pela secret;,ria rl esta augn :~ta 
camara se dê á· sobredita comoüssàó uma cópia 
de tCJdos O fi . p1·ojectos · parciae;;;, que ú semelh1111Le 
r.:speito .~õm s1do offerecidos postet·iormente áquella 
lei, com informação dos d~stinos que se lhes tem 
dado. 

<<Paço da camnra do1S deputados, nos 15 d~ Junho 
ole 18:~0. - O deputado Aw·eliano de Sot,.::a e 
Olivei,~a Ouutinho. " ·. . 

Approvndo. · . · 
rc .Hequniro que so peça ao ministro da marinha 

ns leis ou ordens quo mandiio regnlnr as apost:n· 
tadorias dos empregados du intendoncin do nrst~nal 
da marinha. 

« .Puçi> da carnnra dos deputaelos, Ui de Junho 
1830.- Viei,·a So!,tó. » · .· . 

Approvauo. 
" Requeiro que . se pcç<L .no governo uma expo

~ição exactn do . estado nctL\al da .:otonia suissa 
(•OJ Nova -Fiburgo, sua directoria, empregados, 
exercício e ordenados; ~eus rendiment11s e apph
caçüo autorisa.da ; suas provriedades rustict~s ou 
urbanns, com os titulo~ da sua ncquis içiio ; o 
jmporte do cabedal nacional com elle privativa
rneute dispendido desde o seu principio até lwje, e 
as ordens que · os autoris ar;io, · lista nilminal de 
quem as recebeu, etc.. Estas declaraçõe,; devem 
vedir-se ao ministro do impe~io com especial 
recommendaçiio de exigir das outras repartições 
o que nellns se encOnLrar. Junho 1• de 1630.-
A. J. de !.essa . J) . 

Tomando a: palavra, disse 
_ O Sr. Les"a -S~ . pre~ioiente, em };1 ·do Maio 
Já...iiz este~reqtwrimen-tO;..;.e-apemt"õ se me 
apresentou uma somma .!le 602 contos, . quanLia 
extt·uot·dinaria que ~ui o deu o lucro correspondt~ute. 
Esta m•tLeriu. p11rece-me muito digna da att~nção 
desta. carnal'a para jie s~ocl'llDI as despezus que 
11e .fazem com ustu. colollíl.l ; po1·quo a camara 

municipal de Nova Fibut'J{O niio tem cuidado ni~to · 
como ll11: r.umpria. E s tacoloniu tom fu11dns 11rodn· 
ctivos que aquella rnunicip•llidndopodia mdhot· ter 
regulado; portanto pnrocc·mc ser justo o meu re
querimento. 

Posto á. votnçiio !oi o requol'imento app1·ovado: 
O St• , naptlst;;l. PoL'olra:-Sr. prcsídento, 

tenhn de . remetter ·á mesa um req uerimento que 
ml3 ft>i enviado por um cidadão da prcvjnçífl do 
E s pírito Santo. Ainda quo esttl objecto já hnja s ido 
tratado froquenta~ vez os nesta carnnrn, e jó. a corn
miss:i•:o de 'fazenda tenha tambem tmbalh•l1lo sobro 
isto; com tudo a sua justiça requer que eu diga 
alguma cousa . E' hasti\Jtte sabido o que se padece 
com a faltn de cobr•l parll as pequenas . tran!;!ac
•;ões, o que · n rio snhe · rhiqui para toda a par~e 
S<:nã,, por contrabando : tambern,todos nó~ sabemos 
que as notas . do banco não circulão em todas as 
províncias do Braz i I, e qnal é o · re~ultado? E' que 
aaquellas prnvincias, que padecem n falta de nu
mt<rario, e aonde o p11pel. não circula nem lhe póde 
entrar moeda de cobre como na villn d11 Campos, 
ficiio sem recurso, e, ou hão da lançat· míio do 
contrabando, ou cunhar mooda falsa e o govorno 
parece haver concorrido para este .mal. 
. As transacções que se fazem nesta provinciaanrlão 
por quatro milhões, com .o saldo a favor de Campos 
de mais d•1 um milhão de cruzados que fica no 
Rio de Janeiro t':>dos os anno~ · dtJ safras e que 
não póde passar para alli ; e corno nãu ha outro 
m·eio o~nl!gllt:iantr:s recorrem ao · contrabando pa-

. gando 5 .•/·• de frete e :;Q a ,15 de agia, o fica o 
cobre posto . ali i a 50 •/o ; a inda a -;sim a vanta
gem é só nppnreJ itd ; porque quem tem, no Rio 
de Janeiro IOOS e qnel' passai-os pat•a Campos, 
jnl~a:odo quo t"m üOtl como jó. ·fiz Vo3r, vem a ter 
!O# que é o seu valor renl. P.1ra evitar e~te grande 
prajuizo aos hnbiLantes da vi!l t~ ele Campo& quando 
fni ministro da · fO:zoodn mandei · pabar a provisiio 
de 12 de Julho de 1823, que rcmcuion nl~uma . 
cousa este mal que sc.lfría c.. commercio. Além 
disto ha a rem tlttet· 1laquella villa pura o !besouro 
dest.u· córte uma grande quRnti •l que . anda p11ra 
mais de trinta contos, e . ~stas remessas siio Ceitns 
desse pouco cobre que entra na jnnta d.t fazenda, 
e ás vllzes ainda se faz•Hn . gran,los ~acriflcios 
pa.ru que se e!fcctuarem ~stns remgssas. 

Orn; pnrece que 11stns razões meroc•Jm a att•mçüo 
desla camara . . Ha outro artigo quo siio os dir<~ILos 
quo pagf1o as aguardente,; M nort" da província, 
onole lm airula lllnior inr.c,mmodu . do 'llltl da parto 
do sul, porquo nqu(Jlle,; pagiiu os dirnltos nnte11 do 
vendido o seu . J;•!nero ; . o quo ó muito oneroso 
nos lavradorel', pur isso nquella pt'<JViBJio dotor
minott que ali suns sobras fossem . uiiltribuldnr~ na . 
mf)s ina t>rovincia,: e as rnzÕt!S em quo Stl fundou n · 
provisüu f•>riio bem calculndns ; o c••rto ó IJUtl .nito 
circulando alli p·1pf!l nem cobrf! ot·iio imprnLicavois 
tues reme:~sas; além ·do que a · paci!lnciu. a.c·nbn e 
o s"trriml!nto tem limites •. · Eu .bem sei quo out1·as 
pr•>vincins túm os mesmos padecimont.,s com falta 
do numeraria, mas . niio lhe ncnntece como em . 
Campos, onde o metal quo ~ne jamais volta. · 

Por isso rogo á . cornmissiio i'! c fazenda que olhe 
para este requerimento com attençiio, .e dê logo . 
o s eu parecer sobra o meio de melhorar a des
graça da · villa: de Campos, qüe niiu tem commer· 
cio. com Ol\tra~ villas que a possão soccorrer. 
Apresento eRte requerimento com o intuito tambem 
de despertar um projecto que . ácerca de~ta ma
teria já foi apresentado o anno pássado. 

Foi á mesa o sobredito requenmento. 
o SR. h SECRETI~!\~0 . lei os . .lleguintcs pareceres: 
" A commissiio de justiça civil e criminnl, fa· 

zendo . n . relntorio que lhes incumbe . sobre a pro
po~ta do podet· executivo quo contém o regimento 
das relaçues, e foi commettida ao seujuxame, tem 
a honl'.l de · oxpór a esta augusta ciuunra . que, 
bastauteuxente penetradas. da urgoute . nocessidnde · 



Camara dos Deputados - Impresso em 0710 1/20 15 11:47- Página 3 de 12 

SESSÃO EM. 15 DE JUNHO DE 1830 405 
de uma loí para reger as relnções destinadas 
pela coustituíçi'io tio imverio, para julgar n:; enus11S 
,,m segunda o ultima liiStllncia, o do uma lei quo, 
digna da~ Juze~ d'ngora, pos,;a saciar á. expectll<;iio 
o'l,s brnzíl'eiros, apresentando toda aquelln gr1mde 
dilferenca qt1o d•Jvo ~xtremar •as rel ru;õ<os dos 
sr.culos XV o XIX, e fazer bem distinguir .os con
vcnios juriJícos nos desgraçadus tem po::1 de Pedro I, 
rei do .Purtugnl, dos tril>nnar.sjudiciarios olt1 M· 
gunrla instnnci1t nas felizes épocas de Pedro . I, 
imperador rlo Brnzil, persuadem-se: 

'' Primo, de que a p!'Oposta cxa1ninnda do poder 
·executivo, por nchar,se e,;sencialmente · em con· 
formidade com os princípios constitucionaes o de 
uccordo com ns apuradas idóas da . pr.rfoita ins
titu ição judicial'ia dos p .oizr.s livres, de maneira 
que lhn granglla a Pl'll ferencia, tanto ao prujecto 
do regimento- das rela.;õe~ offer.ccido pelo Sr. de· 
putado Muia, como áquella parte .da proposta do 
govt~r11o, que ontre ns mai~ disposições relnLivas 
á ordem do processo comprehe11de o que diz 
respeito ás mesmas r elações; a este projecto, a 
esta parte da propostn já existentes na camnra 

·desde · a transacla le:::islatura, c cujas porc;ões 
boas são a inda deslustrnda·fl por alguns. escuros 
traços de inadmis~h·eis antígualhas coma obra. de 
um irresistivel . habito, poderá com poucns e 
pequenas alterações fazer-se · . crP.dora da adopr;ão 
da assembléa geral. 

cc Secundo, de·que a mesma proposta fazendo co~ 
effeito consolitiar o impcrio . da justiça . sobre a 
ruína da chicana, offerece os m~ios para se · po
derem . colher ·na s~ganrln instnncia j udícinria 
sazor.ndos frur.to>~ de um belll organisado processo ; 
consultado, crJmo convinha, o bem das partes . e 
o dos julgadores. . . 

cc PurquantCt entendem as commissões·que para a 
inteireza das decisões concorrerúõ em consequencia 
da proposta : . . 

« Lo A perfeita igualdade em que ora vão ficar 
(como já · a muito deveriiio estar) todos estes tri· 
bunao.s- de s~:gunda instancia.; regulados todos . 
por · nm mesmo regimeuto em que ma is se · niio 
acoutão nem os pratica;~ gothicas, ·nem os exo
ticos e~tylos com quo niio .poucas vezes . se em
mnrnnhav,io: e compostos todos de membros, que 

. igunlmente habilitados c gradnados nn couside· 
rilçiio da lei, o serão dn mesma· sorle na con
fiança dos povos : esta igualdade recommendavcl 
de que · eminentementE\ depende . a unidade e 
uniformidade dt\ jurísprudencia, . que emqu ~mto 
variar. terá sempro em mui prejudicial vacillaçiio 
os direitos dos brazileiros. 

a. 2. • A publicidade dll .. to:ios os termos nos 
feitos cíveis e criminaes. incluída . a ultima de
cisão •· de\les com o.mplis~ima liberdade á allegaç:io 
e á defeza. dos litigante~ : esta pu'b\icidade que 
é n maior e mais efticaz do todas as Slllva-gunrdns 
em quo podem e devem ter os cidadíios a sua 
esperança ; a verdadeira · nlma . d~< justiça que 
constantemente a verificará com vigor ·; esta tão 
incorruptível clelatora da imperícia ou · prevari
cação, como :fiel. pregoeira do saber e . da pro
bid ,tde ; irreconciliavel inimiga da arbitrariedadE' 
que terá continuamente refreada; sentinella a 
todo o momento · vigilante tiObre os mais .ligeiros 
movimentos da parcialidade que não otJsorA avan· 
çar tendo-a de frente; . esta garantidora da ueees· 
saria observancia das formulas ; e esta amiga do. 
ordem . que fazendo cessar as declamações vagas 
e .as indeterminadas reprovas, animará os varões 
probos, indicados os prevaricadores que mais uno 
contnráõ com a impunidade que .até agora lhes 
asse~uraTa o se~tredo de seus actos. . 

« 3.'o A. independencia d11S desembargadores que 
tendo a SUIL . primeirn base na· inamovibilidade 
garantida pelo art. lii3 da . consLituiçiio, . é agora 
mais solidamente us~eguradn pela fixação· de 
ordenados que, proporcionados já ús circurnstan· 
ci;~,:~ do tempo o do t>eu trabalho, o lcvauos já 

ao par do. SUaS precisões COilCi!iando.Jbes a COn· 
:~iderao;ii.n .. o ·o respeito COI' respondon te .· ao . cargo, 
cxpulsurú do seu~ lares a indígencía' para deixar 
o lugar vng11 no dcsiuterosse: ost•• incJr,penelencin, 
sem · a qual, se mal r:stiio os desembargadores, 
poiOI' se elevem consic.Ierar os que têm de sujf:itar· 
se nos. s .:u~ julgamentrJs, 1nui1as vezes influídos, 
muitos VIJZO" fOI'o;ados e algumas vezer~ veudidos. 
A ll.li ela re:~ponsabílidade dos empregados publicas · 
aperfeiçoará. o resto. . · . . · 

" Eutendem igualil1enlcns mesmas commissões 
quo para n l)revitlade e economia dos legilimos, 
outro benetlco effp,ito da boa organisw.;!io do 
processo, além dn destruiçõ.o do in2xtrincavollaby· 
ril)~ho dlls certezas tlt; que . pouco,; Thcseus . se 
des r. mhnrJtçnvão, o do córte dado nas frequentes 
c ditnccis questõe!i! clu.:~ comp~tancia~ que anais 
n 1io podorltõ chllcal'· so, concorrerá a proposta 
dianinuiçiio e facilidade dns · fl)rmulas que tan to 
são louvaveis como garantidol'an dos direitos civis 
dos . cidndãos, contra a plecipitação, o capricho 
e arbitt·ari.,dnd•l, facilitando nos juizes os meios 
do conseguirem uma convicção intima e esclare
cida, quaiidO parca e prudénternente estabelecidas 
com cl ar~za ; ·q!HHJç!Q ~evem ser odiadas por 
prejndicio.es, corno ·intorpecedoras e .dispendiosas, 
qull.ntlo complicnd!ls, mllitns e minuciosas . acar· 
1etiio mil. vexações s"brc as partes, ao mesn10 
p ~asso que põ.~ 9. dispnsiçri\1 da trapaça o numeroso 
esquadrão das nul!idndos . qu~) ella tem sempre 
reputado o seu E!stin1ado corpo . de reserva. 

« B~m conhecem as commissõc!lquemais natural 
e mnis . bem Ol'd!l~aq~ . seri~ uma .rc!o~·ma .na 
Instituição jutliciai-ia; que comeo;a:~se desde os 
preliminares do juizii .nae primeiras i.nstancias, 
b~m como . mais segura e solidamente se refor
man't. um edificio desde as seus ~lice.-ce;;; ; ·ruas 
e 11M tnmbem .sabem que . uma . precisão instante 
obrir,a muita~ vezes a que, ·alterada a .regrn, 
reparanJo-sa ·as entradas e compostos os telhados, 
parcialmente se . re!11rm~~ i's d.!v11rsos deplll·ta- .. 
mentos do edidcio .velho ... :& o.:r:ruinado, por uão · 
se desalojurem os que ntJile :~q uccommod1i.o, e q11e 
s em abrigo ftcarião int~ir&. ..... ntr ·:xuost,os ~11·. irJ
jurias dos ~empos, e d~:. i~<Jill!r!:t!! cl,!~qnn.nto ~1:1 to(lo 
se destruísse, o reedidcasse desde oe fundamentoH: 
e é por isso, conformando-se · tambem cc>m a opi· 
niiio ·da asstlmblé!l geral, que se tnm . declaro do 
peln imp•>Sr!ibilidnde da uma complet11 e prompta 
refo1;ma, mais regular a grndualmeute feit11 quo 
até depend~ria essencialmente ·Jn previa· orgC\ni· 
saçiio clu~ codigos que as .commissõe:~ niio duvidiio 
admittir a co11veniencia deste .reparo parcil\l e 
intürmedio ·no · ediflcio da institui.;ão judiclarin 
que · já tem d-e novo duus _ priucipaes pnrtes, na 
creaç:io e regimento · dos juizes de paz e do tri· 
bu11al supremo de ju~tiça, e em que !'le . p~derâõ 
conr arto ir compondo e adaptando as ma1s por· 
ÇÕ P. S de . modo que 1\s d~ - gotbica se sub:~tituiio 
outras de modcroll\ arckitecturn. Porta:lt•> siio de 
parP.cP.r que a propo,;ta .do . poder · ex~cutivo re
duzida a projecto i.le lei se imprima, para entrar 
em discu,são com as emenda;; que se off~recerem 
da maneira seguirite : 

Emendas .. da commi$são . de justiça · cl'bil . e 
c1·iminal · · . 

" No àrt. 5• ~ 7.•..-Substitna-se ~ate-conceder 
licllnça aos desembargRdorP.s, juizes territoriaes e 
officiaes de justiça para faltarem ao despacho e 
serviço da relaçtio,- e sahirem dos seus distríctos 
até · 30 dias em cada anno. Por mais .tempo só o . 
governo as poderá r.onceder. . · . · 
· 11 No art. 11.-Supprimiio-se as palavras-e com 
boa informação do presideute, · .· 

cr No art •. 1-J..-A's palavras-servirá de cor· 
rector de Colhas . e receberá 200$ - substituiio-se 
esta8-com ·igual ordenado. 

« No art. 10.-Supprimiio·se . os~-~ 2o, . 7• c S.• 
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<< No nrl. 22 . ..-Accre::icomte·se~Dn aprcRrmtnçiio 

c distribuição dará o gunrrln·mÓI' certid;io no 
appr.llaute e Lambem ao appollndo, se• a requerer, 
pal'll ~cr 11prcseutnda no juizr, inf(l rio1·, fJUO jul· 
.c;nrá . por ole~crta e · niio se:.:uida n nppllllnr;•il) 
quando Re não apresnntnr ~sla cnrtidãa nm ou t.ro 
tnnto t'.lmpo, quanto fó1· fixado para aprcst;ntaçiio 
dos autos na rclnçfio. 

c< No mesmo artigo. -A's palavras-por uma 
ou ambas as parteR-accrcsc.;nte,se-ou sejão sin· 
gultu·es · ou conectivas. 

« No art. 30. - As palavras -'- fnrá . o relntorio 
circumstancindo, á vistu dos autos e dos seus 
apontamentos-snbstituiio-se por estns-le1'á a sua 
exposição escripta, · a que poder{, ent,io addir . o 
mais que lhe occorrcr; 

cc Os arts; 3;3, 34 e 35 supprimidn~ c RubRtituidos 
por este artigo : ~'indo assim . o rclatoJrio deiJn· 
teróõ os juizes entre si, ató que a mate1·ia se 
rlé por discutida ; e concluilla a diseussfio o prc
filidente tomar;\ o:; votos · singularmente, princi- • 
piando · pelo relator e pelos que vir1io o feito, 
seguíndo;>·So depois os mais desembargadores. 

«No art. ,u_ -Supprim1io-se as pr1lavras- o 
r~quererem a !Joci!li:lo ctel!es nos seus arrasoaclos. 

« No nrt. 4-1.-Supprim:'io-se as palavl'as..;...tor
nnr-se·ha outra · vez publica a sessiio, e então. 

«· As pala >ras-e sem decla,·açiio de voto!l
substitQiio-~:~e por estas-na fôrma cio art. 43. 

cc Os arts. 50, 51,· 52 e 53 supprimidos. 
cc Os 11rt8. 58 e 59 supprimidos. · 

· « No al't. 62. Em ·lugar de-conhecião-dig.l· 
Re-çol))lecem-e . supprir•Jrio-se a~ p.alavras-.que 
fica revogado ·nesta parte. 

«No m·t. G4. as palavras-até uma hora
substiluiio-se por estas..:.. quando . e quanto . fór_ 
nec~sMarro tlara que nüo tique udJr\dR a dcc1si'io 
do. fllito, CUJO relRt•)riu 110 tenha começado. 

« No IJS Hupprimiio·se 011 ns. ú2, [>3, 58 o 5!l. 
cc DapoiH do al't. GS, e no princípio do cap. f>• 

-accrC!ACeiJto-At:l !iStQ artigo ndd.itivo: . 
" A,rtigo. Ac!ibndo o de11pacho, ·o presidente 

nntes. do se au.sentarom · 011 . desembargado rei!, 
fará ll dlstribuiçiio de · todos os feitos ·que para 
osHe fim lhe !!eriio apresentados pelo. guarda· 
mór; e imrnediatamente . depois do po.stas as 
necessarins verb~!l e notns pelo guarda-mói', .os . 
entregar!\ a quem tocarem, ~uardados pelo mes
mo gnardn-mór O!l que pert•:ucerom a 11h::nm 
desembargador que não fosse presente para lh'os 
1 emt~tter. Haverá urn protocollo em qu(l assig· 
nem olll desembargadores o rccebimP.nto dos autos. 

" No art. 69 as palavra~ -acnbad<! o despacho 
-substituiio · s~ p'or estas-depois de tudo. 

cc Artigos additivos depois do art . .70. 
« Artigo. Nos feitos que se julgarem nas re· 

lações . poderãõ as . parte.; recus11r do;~:~ juiges, o 
autor ou appellante · um, e · o réo 01,1 11ppell11do 
dou~-. sem motivarl!m a recusação. 
· « Artigo. Quando fore:u dous ou mais •Js réos 

ou appelludos, cada um recusará o . seu juiz; 
sendo · mais de dous concordaráõ entre si 110s 
dous que . hão de exercer este direito ; . e ;~ão 
concordando a sorte . decidirá . O mesmo se o'b· 
s6rvará . quando houver mais de um . !lutO!.' ou 
appellante. · 

<< No art. 75 supprimão-se as palavras--: u~m 
mesmo por falta de noticia comprovada por ju· 
ramento. 

cc No · art. 80 supprimido o período-O governo 
fica, etc. . · · · 

« Paço da camal'a dos deputados, 15 de Junho 
de 1830.-A. P. ·Limpo de A b1•eu, c .. m l'estricc;õe!l 
- Jo3é A'l'&!onio da Silva .uain.- Hermeto José 
de Dat-r<•s Paim.-J. F. A. D. Muni.: Bal'l'e!o. 
-A. Pinto Chicho1;ro da Gama,_;J, C. P. de 
Almeida. Tul'l'es. 11 
Res.olveu·~e qull se impl'imisse o . parecer com 

a proposta do poder executivo. 
Seiuio-se . a leitura do . seguinte : 

cc A c.,mmissiio cspociÍd encarregada dos no-· 
gocios rP.lfHivos ás camarn:; municipaes vio a 
rcpresentnçiio . qua a esta nn~usta cama1·a . dirigi o 
o cidmllio Constnncio José FoJrrcira, queixantlo·se 
do fJU•l a camnra d~& vílla de S. Joii(• M1•.rcos, o 
niJrigcm po~r violenci11 e amenc;as · da pri:;iio · e 
conrlcmnnçno a exercer o cargo de ajudante de 
porteiro da dit-1 camnra, para a qual elln o havia 
nomead,l, e dP. que o supplicante se recusára pnr 
estar (:xerr.P.ndo o . ofiicio do Rolicitador 'dos aucli· 
torioR do fõro civil e oeclesiaslíco. 

cc A éommissiio achandn · que qualquer violencia 
para obrigar um cidadão a . exercer um cargo 
publico incompatível com outro, é contrnriar a 
comtituiçã11 do impario, observa · com tudo que o 
supplicanto . não documentou a sua queixa do 
modo que faça certa a .que diz lhe fóra feita; 
e éportnnto de parecer que ~eja ouvida a referida 
cnmnrn, rcmettendo para esse fim ao governo a 
menciúnnda representação: · 

" Paço da cnmnm dos deputadoH, aos 15 · de 
.Junho de 1830.- A. de Sou;a e Oliveira Cnu· 
tinTio.- Antonio Mal·ia de :Mout·a.- José Cor1•éa 
Pacheco e Silvo. 11 

Adiado pnr opposiçiio. 
cc Constando · do inventario do banco quo acom· 

panhou o relnLJ)rio da commisRão mixta do m·esrr.o 
bnnco ·de ú do correntE', .11implesmentc dos saldos 
dos dlver~os titulo!!, debaixo dos quaes se achüo 
lllnçnolas as respectivas . addições de debito . e 
credito do governo: e constando do relatorio que, 
cnmqU:anto haja · já uma porçiio de notas ·do 
novo padrão promptas para substituir as notas 
em cirt:ulnção, aluda n commlssão niio tem feito 
está substituição · como determina o .Rrt. 5• da 
lei de 2:~ de Set'emb1·o: e considei-ant!o a com
missão · especiul para o exame das operações do 
banco e cuntn .uo governo que .a falta desta 
t<ubstituiçiio ó uma d11s causas do augmento do 
agio das moeclns circul11ntos, pela dilaceração 
em que .se nchilt> as nut•llil do velho pa•lrão : e 
quo tod•l a demora nesta l!ubstitlliciio é prc,ju
dicial :i uuçiio pela falta do liq11idação ela conta, 

· o responsabílidLJdo do governo e c~o b11nco, . a 
qual só se pód~ verificar .c. om. a .. ta· I· substituição 
destas notas, . por todos el!tes motivos a com· 
missão · requer: . lo, que · RC otlici(l ao governo 

. pelo ministro o sccretnrio do eo~tado dos negocios 
da. fazenda, allmde que se exija da commissão 
mixta do bnnco, c com ur·geucia as contas •:Or· 
re•otes tios J!vcrsos títulos, debaixo dos quaes 
:;e lançarão as transacções de debito e crtldito 
do . governo, e por cujo.s ·saldos é este debitado 
no inventario, e que as remetta ã &sta camara; 
2o, lJUtl remetta igualmente a conta corrente do 
thesonro C•m• o hanco extrahida dos re~pectivos 
livros; e . 3•, que sendo urgentíssima a fi!Ubsti· 
tuiçi'io das .nota:! ~>m circulação, taça executar 
com · urgencia a lei que ·assim o · determinou, 
applícando a esse fim os meios que julgar ne-

. cessarias. · 
cc Cam ara dos . deputados, 14' de Junho de 1830. 

- Gervasio Pi1·es . Ferreira.- Vasconcellos.- Ri· 
beir" de An.d1·ada, vencido. 11 · · 

Pedlo a palavra 
Q Sr. Gerva.slo : .... Sr. presidente, . isto 

·verdadeiramente não é parecer, ó requerimento, 
e sem a sua decisão não posso .. dar u:n passo 
sobre . a liquidação da. i:onta do ·governo ao banco. 

Ora, . ji\ o illustre · deputado membro da com· 
missão que o assignou vencido, declarou n razão 
do seu vencimento, o que. á commissão não foi 
presente; e ~:u decla'r•l tambcm q·ue .não posso pro· 
,;o~11i · •· nesto negocio sem estas contas corrontea do 

·banco . ao governo, em conformidadl! das nddiçõea 
de d!lb.rto lançadlls em uma e outra conta, e á 
vistll. doJ documentos já legalisados para se podet· 
!owrlilr juizo ; . Peço portunto a urgenpia deste re· 
querimento. · · 
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o sr. Mtlrtlm. F'rtlnc!•c" :-Sr. prcsi• 

dente, eu BRsign~i vancído esta pat'•.Jcer por duas 
razõea mui obvias. A primeira, pot·que . esto IJUil· 
sito exigü que Sll remettiio · afl coutaR correntes, 

.que tnlvcz seja. impossível havornm.se nprornpta• 
elo; c a sr.gunLiu; porque julgo ter dóuronstraóo 
nesta cusa que multa dilf~t·ença ha entra notas 
de .simples conllnnça . do governo e ·~missão de 
papel rnoedn, o que é uma vet·dadeira peste 
circulante nas sociedades. . 

E11 já apresentei a camara um projecto sobro 
o banco, A por i~so desejára que a decisão desta 
mataria ficasse suspensr~ · até á rliscnssiio do t·c· 
ferido pt·ojecto, porque uma vez que se adopte urn 
proj~cto d•J reforma· do banco de nada nos servem 
esses quf!sitos; · 

o . s~· . . Gervnslo : .-:- Sr. presidente; aqui 
ha dous object•>s sobre que a commissíi() requerEm, 

·e que eu queria requerer em meu. nome parti·· 
eu\ar. como membto da. eommissiio l)ara exami1u~r 
as corotus con·enteiJ do governo . com o .banco. · 
Não se póde fazer o relatol'io da coh)missão 
mixta sem que se remetta o inventario, · onde 
estão por salôo as ,J i versas conta~ do banco com 
o governo, essa>~ c<>nt~J.s tio · ~;mprestímo, suppri· 
mantos de mônte-pio, etc. Como h11- ·de a t •lm· 
misstio de fazenda formar jl)izo senão á vista 
dessas · contaa correntes em fórma mercantil quo3 
ho. de baver, porque n~Q é 4Uncultoso tiral-ns; 
e eu por mim me obrigaria a tiral .-as em pouco> 
tempo se fosso preciso; como é que a C!lmmissão 
lta de fazer esse ~xame ·para no mesmo tempo · 
conferir com &6 addiçõe~ cQrrlll!t~s lançadas no 
livro do thosouro, e com as addições de. credito 
lançadas no liVt·o do .banco 'l Qne importa por 
outro lado que Re instituiío mil banco~ na pro; 
vincia do Rio de Janeiro 'f Niio vem 03d11 ao caso. 

Emquanto à . substituição das . notas de novo 
padrt\o pelo velho ó um arti~to da lei, e a camara 
nunca · por uma simples indicaçiio · pódo alterar a 
lei ; por consequencia o illustra deputAdo . pôde 
approvar. o requerimento,- e depoi~ . propór .o 
estabelecimento .de dez mil bauco;;; porque . se 
acaso niio fór admissivel . o meu · roquarhoento, 
pedirei a e.s.ta nugusta camara que nurnõâ outro 
membro, porque niio poRso ir contra n minha 
ignorancía, ó niio posso entrar nOliSC'I llXIlma stlrn 
ter o.11sa8 contas correntes. 

O Sr. 1\Iarthn. Fro.ncl,.;oo :- Creio que 
me expliquei b~stante : não me opponho> que se 
peça ao banco esse inventario; Rei que isto niio 
est11 . concluído e . niio . gosto do· Cazor t:tigonciall 
que de Cacto niio podeõ11 ser satbCeitas; · niio é 
potusivel que neste d.iminuto espaço Stlhajiio con
cl~ido. os seus trabalhos: todavia não me oppouho 
a ISto, opponho·mc t'i substituição : diz o illustre 
deputndo ~JUe quer a · execução da ·lei, ser sobN 
esta lei .que assentiio os projectos do . banco, 
logo, vem a cumprir-se esta lei, e é o mesmo · 
que dizer exclue-se o banco. Não mo opponho 110 
que requereu o illustre deputado. 

o Sr. Vfuooncellos ·. : -Pesde que a 
camara me nomeou para esta commissiio concorri 
para estes trabalhos . do r&latorio, e o re.latorio 
já fo>i apresentado á camara. Pelo inventario de~ 
todo o relatorio consta que o governo deve ao bnnco 
19,15S:OOOn, havendo na circulação 19;01.7:000S en1 
notas. · · 

·como membro .da 'ommissão nssignei · o pll
recer pnra que o governo remP.tta as suas conta~, 

--para -,nnter giifll'f a -cõmüfiSm"ó qulmlln---mrmr
banco conferir o rel11torio, e ver .se ha ou niio 

· exactidão. Portanto sendo nccesilario para esta 
importante avorigunçüo . que o governo exija do 
banco esta cont.a corrente, e nos mando tainbern 
a sua con.ta c.on1 o banco; . parepe. me que ·. a 
c11.mara deva dererir · o requerimento da com· 
Jl)i•eão. · 

Qu~nto á 2• parte parece-me indisperisavel; a 
pl'imeir11 rm:no é que a lei assim o determina • . A 
lei quo abolio o banco determinou que as notas do 
b · 111~1> (oRsem ilUb~tituidas . por . essaR notas do 
nt>vo padriio, não sb porque não se prejudicassem 
Oi! po>~suiduros · d o n .. tas· dil11cnrada:~ , m11s tarn• 
bem para que se pudesse . verllicllr quanto existia 
na. ch·culação. Não seria bom que o possuidor 
de urna nota dilncerada: a perdesse, e tambem 
milito · necessarío é qull se · saiba o papel que 
cir·culn, estas duas av~riguações são portanto 
indispensavei~, e o que tem reito porém a com
missão do banco até o presente 'l Não tem substi· 
t!lido as notas dil!lceradas por outras de novo 
padriio, e a cCJmmissiio de fazendn tem em vista 
obrí~ar essa outt·a · com missão a fazer ·a substi· 
ttiiçà!> na fórma que a lei determina, e meRmo 
para que es~a comrnis•iio não se perpetue ven· 
ccndo gratificações que dizem não ser peque
nas. 

Mas . di;;ee, estai! notas síio Rup~rlicilles; 11ão 
verdadeiro. papel-moeda; eu digo, Sr. ·presidente, 
que tanto as notas do banco corno as notas de 
novo padrão são papel-moeda, logo que o banco 
deixou de satisfazer as suas iotras .e · qu!l· o 
governo as mandou receber uns estaçõas publicas, 
estas lett·as passarão .de papeis . pagaveis para 
papel-moeda, por consequencia a este respeito não 
se . póde dizer que ns . notas de novo padriic,> 86 
são ver~adeiro _papel-mo~da, e qu.; as notns do 
banco suo pape1;; pagave1s, E port11nto entendo 
quo ·esta · ltugusta . camara · não . póde Jeixar · de 
a.pprovar o requerimento da commhsiio, porQil!! 
o que ella · propõe é .que se execute a !Ai, é 
para desempenhar o que esta cantara lhe incumbia 
a se averiguar o procedimento que tem tido essa 

· .commissão creaua pelo banco . para examinar os 
seu3 fundos e subatituir os bilhetes· do banco 
por notas de ·. novo padrão. Ouvi .dizer que a. 
lei do .banco n1io devtl ser observada porque não 
é boa , logo, o que se segue é que esta augusta 
C'lntara revoga por sua autoridade só sem inter· · 
venção do oUtr .. braço do poder legi3lativo uma 
lt:i existente. . . . . · . · 

Accresce mnis que · damos um terrível exemplo 
em niifl observar littemlrnente a lei. Este novo 
methoLio . de · interpretar leis iria augmentar os 
males do nosso paiz. Voto pelo requerimento. . 

O . Sr. X'lolla.nda. .. cavnlo1U1tl:-A com
mi~slío qnet tr·es. cousas: .1\. la é que se officie 
ao governo pelo ministro dos negocies da fa. 
zen da para que . se exijão . da· cornmissíio do banco 
as cóntns correntes das tran~acções do banco e go
verno; Em primeiro lugar digo que não havia pre
cisão . .nlg:una .de fazer este requ~:~rimento, porque 
ella está. autotisada ·para examinar · esses traba
lhos da .commissão 1111 fórrna da lei; ella não 
tinha ·senão exigir . da m~sma cómmissão ·e dar 
o seu parecer · a e!lta camara do resultado desses 
trabalhos na fôrma da lei ótt por . execuçiio da 
lei; a este .respeito · dizer que a c11mara nii•J pôde 
fazer um juizo sem ter á · vista . esse relato rio 
oa commissão já apt·eseutado á camara que se 
diz' ter sido impresso e · distribuído, afim de nós 
formarmo;; um juizo mnis · se~turo sobre este 
objecto, . indt~pendt-nte des3as ·. informações ; digo 
porta11to que é inutil exigir .dessa com missão esses 
esctarecimentos. · · 

2 . • Que se remetta igunlmenttl . a . conta corrente 
do thesouro com o banco ;-Esta conta corrente 
exista na commissiio, r.sta conta já o ministm 
mandou quando se tru:tmr-d-os negocios-do-banco-:-
tenha o .illustre daputndo a bondade de rever 08 
. papeiil qua se aclitto na commissr\o ; ·. e ·acbarl\ 
quo deRgraçadamenta. ·é. uma . conta de taberneira; 
mar~ é o que o govet•no p6do dar, pelo menoa o 
que nos tem dado quando nus a pudhnos. Dll11H!la, 
se o governo pela proposição do mlui•tro da fa
zenda quer harmoilisar·so com . a camara, · uilo 
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podia a m~sma cotrimissiio cli:igir do ministro o Ernqunnto no que. diRse um illustre deputado 
perguntRI'·lhe, nnt~s que cxi~ir pelo mei ó .da cn- IJilll ~stll relntoi'ÍO ostá na commissün respondo, 
mnra, tu~ objecto rle!!tn . natureza e que nó~ sabe- qull o quo está. nn commi:;:;;io oi · crn. globo; estou 
mos niio póclc o ministro apresentar, pois ~nbemos CcJrtílícndo por ambos os ministros 'da fazenda 
C(IITI' efl'tlilo dn intcllígencin entrll o banco e o passado e ô.present~. qull niio ha lnr.una nenhuma 
thesoca·o. Portanto, Sr. presic.lenie, opponho-me dn parte do thesouro: c portanto á visto desta 
demais á 2• pnrte dn requerimento. C<lnta corrente, á vista dos docurnontoH que 11 

Emqunnto á tP.rcoira . . :Leu.; Niio é isto o que lc>galí ~ cHn ó qui.! a commiRsi'ill pódo furmar o sem 
a catnara deve fuz~r, ')lia dev" ptdir ao ministro juízo para aprc~c.nt · •r . •> seu rclatorio l]csta camara: 
os motivos por que a lei nõo tem Mido executada; portanto nem um facto ·. nem outro poacm destruir 
mas mandar-se ao minititro ·que execute li- lr.i, o direito do roquerimento. 
isso não approvo; . se os cooliv;,s por · que . a lei 0 1 · b d. 
não se executou são prejudiciaes á nação accuse.· . Sn. PAULA E SouzA : - Pe o que aca a e 
se 0 ministro, c se são attr.nc.livr,is os motivos illustrar o Sr. deputudo sobre a materia con· 

· · d E · · cordo . O 2• quesito é. (Leu.) Eu julgava que 
a camara resolva o que enten ct· . . 'is-aqul porque a comm iss;io fazen·lo o r:xame que a lei lho 
voto contra os dous nrtigos do requerimento, e incumbe, podia n11iciar ao banco:· mas . se se 
quanto ao 3• concedo porém s:1!va a redac.;ão ent<mde se1· melhor que ~e pergunte por. meio 
quA apresento. . .. . 1li . I 1 

Quanto aos motivos . aqui apresentados para · c. · cta • eu · voto que se approve, sa va a r e-
- . • 

1 
• t é dac:ção; · 

nao se nppruvar 0 requenmen .o, 1' 0 • que a U1ú illu:>lre deputado deseja sa pergunte ao 
lei é má, que tal cnusa tem inconvenient•J.s: não governo porque ra1.iio não tem cxecuçãQ 0 qu.e 
é por orn aqui o lugar de se descutir se a .lei 1 0 é boa ou má; se a lei é má, deve se(rP.vogada; a e i mandou A lei diz nQ nrt. 5•. (Leu.) ra, 
se 0 . P.apel moeda é prejudicial á nuçiio .• d.eve n lei manda immediatamente substituir; como 

'd b ent:io se ha de deixar. de executar a lei. . E se 
to!!! ar-se uma prov• encia 50 1'e isto : .. mas em- ella fôr mã, diz·sM nós ainda n:io sa\le.mo!> se é mã; 
quanto níio se · derem as providencias deve se1· qncm lem 6 ·di•·eito de . julgar· que elln ~ má 
executada. A meu ver pela maneira por que passou é o poder legislo.tivo, e se e:; te ainda .a não julgou 
a ld que mandou substituit' estes bilhetes, nüo m4, hnvcmol-rt executar na presumpção de que 
sãc papel mo~rda, tõm noroe, e sua co.usa ver- ella é boa; o.inda quando e~ta CMHHa qqejra que 
dadeira. ll8 deixe de executar, é preciso .a c()ncurrencia 

Sr. presidente, esta substituição .niio é senão .:lo senado, por ora a lei fórça es~a substituição. 
aquillo que . na Inglaterra se faz quando se emittet1f Por con~cquencia deve-se .. obrar em virtude ·da . 
os bilhetes do cxchequer . . Estes bilhetes ni'io· cir- lei; e creio só por elite .ml)dQ PÓ~fil .Qbr!~r a com· 
culão em todns . as estações; e so fossem .papel miss:io, é pois necessario s~ttisfazel - a. 
moeda havião de circulac·, nssim como se foriio Quanto 4s outras ra:r.õe$ oiTerecidas, Ctlmo não 
emissões do thesouro, em t:onse::Juencia ele di vi :las erão tendentes á .questão igualmente pe1·deriamos 
ou despezas do mesmo thesouro, quando este quer tempo em tractar se 0 banco ó .util, ou se o 
fazer as suas despezas mnnda 1\0 banco emittir. papel ·moeda. 
daqui vem a sua origem' a assP.mbléa faz aquelles Ql!ando chegar n . occo.sião ~:ntão trataremos 
bilhetes represeut:>l' essa divida ou despeza, e SOUI'u qual é mais conform& á opinião. Julgo 
realmente tóm um verdadeiro fim parn que for;io q~e ·t4 nt() os . senllore!il guQ Q!l~rçrn çomo os que 
emittidas, que · foi para ·supprir as despezo.s do rcc1,1siio 0 banco . siio libernes e amig•)~ úo Brazil: 
estado: ha .verdo1deiramente . uma proposta para eu ~()u cOIItrario o,o b!lnco: JPaSifiit() .pelo emquanto 
o · papel moeda, mas isto é cnso {•parte para é fór!l de questão. 
qualquer providencia que a camarn deva . tomar, 
e nüo é agura da questiio, por ora trata-se O Sr, J:\.J:aria <lr> ADlara.l.::-Sr. presi· 
deste requel'lment.o. Não conveuho pois com estes dente, quanto ao requerimento da commissão · 
dous quesito~ , e este 3• póde ser approvo.do salvri penso que ·o illustre deputado que o .,oftereceu 
a redacçiio. 1m pugnou-o emquanto á :3• parto. · . · 

Foi á mesa a seguinte emenda: Antes de . votar pelo parecer da ccimmissão devo 
" Emt)nda ao 3o quesito do rcqueriment.l da com- dar as razões em qu.e me fundo, porque e~tou 

mis!õiio : persuadido que o projecto do illustre deputado 
<< Que · s') exijiio cio governo os motivos por que deve merecer a consideração da camarn, por isso 

não tom sido executado. a lei tal, que manda me pnrece que a lei de 23 de Setembro não vai 
substituir ns nrota:> do bo.nco por novas . notns.- ser já revoguda, mas sim suspensa. 
Hollanda Cavalt:anti. '' O guverno ainda niio deu cumprimento á lei; ora, 

Foi apoiada. seu do .de muita consideração o projecto apresentado 
o SI'. Pauta. o Souza: -0 parecer tem pP.lo illust1·e deputado estou persuadido que niio se 

tre;; conclusõ~>s; a primeira exiga-se d!l commisHi\o perde muito em esperar para trato.r deste uegocio. 
mixtn do banco com urgencia, a cont11 correo te Disse·se que as notas do banco não erão papel 
do. mesmo b.anco com 0 gov•~t·no ; pergunto pri· moeda ; mas eu estou persu;Jdido que as notas 
meiramente, a com missão insistindo por estas do · banco, assim como · o papel do · governo são 
contas estã au.torisad,, p,ü ·a mapdar c1u não? pape! moeda, com . o. difl'erenço. que um vale mais, 
C1·eio que pôde officiar ao governo ; ora, se pó'de, outro meu os. 
parecia-me qpe er(l (jesnecessaria esta requitlição, Quanto á proposição de que as notas de novo 
porque ern melhor que a commissão as tomasse; po.driio .. erão o mesmo que bilhetbS .do exchequer 
.tambem entendo que se podtllll pedir estas contas do. Inglaterra, digo que não · é as\iim. O bilhete de 
nutorisando a commissiio . que possa . ir ou não exchequer é uma ·nota pela qual o erario da 
averiguar se a commissão que fez esse el.o.me Inglat~rra responde e tem por garantio. as rendas 
procede bem ; mas eu quereria ser illustrado pelo da Inglaterra. e este papel não está neste caso. 
Sr. deputado. o Sr. Xavier de' carvalho: - En 

O· · Sa; -·GERVAStO::""---Be-fadO'<t · ~crmm+mrr.-+-ittiStlllÍ que · nã~ia--passa~~pio .de qne e 
está autot'isada.. para ir ao banco, mas sendo qualquer Sr. deputado seja licito suspender os 
trabalho~ de estar ausente dnqui, julgou a com- eff"!itos dol uma lei ; suspender a lei é só do 
mis&1io . dever exigir ~ssas contns correntos, em poder legislativo (const. lit. 4o art. lG ~ 8º) A lei 
lugar do pot·der o tempo niio assistindo nesta é mú, é injusta, purém entretanto exig•J obediencia 
Clltnllt'l\, · Lembrou·so cnli\o o meio obvio de que omquanto não fór suspensa ou legitimamente re. 
e•liatl conlu11 curronto11 envolvem .tambem a cont11 vofiada. Portunto . a .· ultima parto do purecar é a 
corronto !lo U~oaouro com o b11nco. ma s n~cessnrla que .passe. . · . 
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SESSÃO EM. 15 DE .JUNHO 1H~ 1880 A09 
Tambem niio pússo convir em qne se pr.r

gunte ao governo o U\(ltivo lJOfl)\\ll n{i.t~ •·-:t.ll· 
cutou a lei ; se o gnverno apont111' Rcrnt?lbatJ• 
teM mCJtivos, Reriio tllles n.ttcndíV•:ís para niio 
se. flxccutar n loi ·1 Dí~o p<.~is que üev1' pllEllnr .o 
parecer como está; digt~-se ao governo 'Jile execute 
" lei, porq11e emqunntu clle a executa 11 t.;:rn 
feito a . obe<liencia. que e~il!,e Cl cMpll \e~;is\1\t\-:\\~ 
nem ao governo ou a l]ualqucr Sr. d~pula,Jo é 
licito suspender a lei. AR dua11 primeírus partes 
do parecer sendo, como são, attepdívais, d•.1VIItn 
passar. A . cornmi~sli(l preci~a deH~a:~ ínf,Jrmaçves 
para dar e"po•Hçiio aos :-;erJ:~. h'!!btl~flos. 

O Sr. 1\J>:>rtlTn .l?rancisco: _;, Diz·SI3 . que 
tanto as notns do hauco como as de novo padriio 
são papeJ.moedf.l. Não é assim ; · as 11otas do 
e~.tado não tém reuua alguma, slío aceitas pela 
srmples confiança uo estatlo; aliâ.~ as outras tém 
uma aput•iiQfio de metal, têrn ainda o interesso 
porque se bn de) pal{ar a divida r}o governo, que 
tu I lr~:z niio pngue nínrfa, ou que talvez . pag11e; 
mas niio tiío br·eve. Diz-se quo. n l•li boa ou má 
devo sar ex~cutaJa; . porém o qna peço é a sus
pensão da 3• pinte, não digo que se ordr,ne a 

.
S.UiiJ. pe11são A lei ; e p~rgnnt .. , tom ella sido e::Cil
cutada até a:;:ora? Não; o ~;overno tr:m emíttido 
essas notas '! Não ; pois mu1to be!fl, fecl1emos ns 
olhos por OJ'n a continuemos até ·qne a camara 
di.;;ç1,1ta o pr"j11cto do banco. Qu!lnto ús pattes 
nao me opponho. 

I rocrdores do li o, por sua prudoncía, desvc•llos, 
~t'à1)1it> nmn~TI) l.l alJTOV~itnm~ntu Ue discipul.,s. 

a Art. ·~.o 0 .; prufesHurt:S vitalic:ír1s dns Cfideims 
da primeiras .JtJtr·ns ou gram111atica !atina que 
se a:<.~inguirem, ll'.:m dir1.:íto no ordeuarlo que 
vencido, 1l sendo hubeis suriio pro\•idiJs n\mtras, 
sou r dP.pendoucia ·de nu v o exnrnn. SB porém 
~<>tllm \n\)t.'u~\", O\\ ni\o quí'l.er~m alleitur as 
novas catleíras pfrra . CJUu forem nomeado~, sertio 
aporicntudos ci>rn o orúenaclo por inteiro se r:on. 
tare111 trinta annos . dtl S!:fVIÇOS, e COm duas terças 
partos tendo Bo:lrvídu vinte e . cinco, com metade 
se ti''erem servido. vinte. 

\I A.st. 'ó." O tif-'l.tllto ul.l ·i'> t\e · 'Novem\)'tO de 
1827 fica extensivo nns pl'<:f•,ssores de~ gJ•nmma
tica latina, rhetorica, philosopbia racional o 
nHwnt. n 

Entrando em discussão o 1• artigo disse 
~o St', .vasconcollo,·:- Pcnsn que este 
art . . 1• está ,vrmci.lo na resolu•;iir, que mo · consta 
t(!r sido jà sanccionndn ; eutretanto desejava que 

· o Sr. lD ~6cretario me informas~o se a resolu
ção que confirmou a crençii.o de · varia;; nscolas 
parn a provincirt de S. Paulo, r:m qu~ ha nm 
a1·tigo . gel'al, est(lbelecendo que.~,; mestres !;P.rão 
proviilns se se rnoslJ'BI'em hahlhtRdos na fôrma 

· da Jej anteriur Je la27:. se I!Chn já sanccionada ·? 
O Stc•, Ministro <lo J:n1porio:-Ettl!n· 

tendo que essa t•·Soluçiio de . que . falia o íllustre 
d~:putada é mais ~mpln rlo quf. nqudla em questüo. 

o ~Sr. 'Va,.concc'\.los~- S1:. -pre~;id<-.ut~, 11. • E-o.ta t~s.Q.tiJ.~lQ. é \!ll.\'11. \)tQ.<Iiuc\,\s, no caso de 
niio Sfl approvar o parecer da commi~sno nas . nã•) :lpparccerllm c•mcur.re.n.tes para estas er~dei-
suas duas . primeiras partes, de certo ella ~"r:i J•lls, com conh~clmeutos du ensíuo mutuo, por 
dispensada dll comparecer n~ Tlresente . sesslio; ter a lei detel'l\üna<lo .q11e nas capitaes das pro-
porque é r~eces~nrio íl' a•1 banco fazer · essa ave- vincitlS ·Re creas5em cadeirll~ .desse methodo de 
ri~uat;ão, o levar. rnuite! mais ternpo·. ensiuO; m11s aç.mtece ha•,erem pro..,incias em 

Quanto á ultima {latte do n:q11eriui~ulo, ~ \o;>.- qtle ~ ~<:.1.\ÜA O.!!. co..de\tas vagat=~, ~ nt\o l)ôde1n 
differente que ·se · pergunte ao gnverno porque prover·se s .. guinilo-se . restrictllmento · a letra d.a 
não tem executado a lf'Í. "" que n .execute. Tanto . lei, em raziio dB nlitJ ·Dppareccl' quem sniba o 
imp11rta que &e .entenda. que se récommende ao ensino mt.(tuo . . 
governo · co!flo que se peçiio informações; esta . T.eoi acontecido em nlgun1a3 províncias irem 
exigcncia de il)formações . envolva . uma . recom- alguns índiviuuo5 Cl)ncurrentos 40nd'! .ee pratica 
men<laçào: po~tanlo a respllitodesto. ut\.i.ma 'P,.tte o ens'1TIO mn'l:oo, apl'enckrell1 Plí.rn llproveitarem 
approv.o.a, s~lva ~ reuacção, de (jUalquer n1odo do melhor Ol'deoadn que. 11 ltli ofl'~rece. Por 
que se;a. exemJ~lo , em Ser~ipe hot1V~ri'to dou~ indívi-

Não insistirei presentemente sobre a.. ditrerença duos · que íorão á · Bahia . apr~nder porque .a 
das· r1ota:~ elo bauco e as de novo pa•lrão; o1as cadeira. estava v-nga; porém otrereceu·SO a dífii-
é nec~ssario attender que ha muitas not:1s qfla- cufúade de não h11ver quem examinasse e:;tes .dons 
ceradas e que me diz•·m já. 1.em agio; P. p\' \'i!i )n~\víuuos, por : ),;so mesmo que essfl resolução 
necessarío dar providencias a este re~peito. A qu~ f•1i sanccionntla niio previno este cargo; :e 
camora decid!rá como fór mais . 11ecessarío. creio que a camara já teria participação de ser 

JqJganrlo·se a m;otei'iol dis.;iltid ri, foi approv~do · sanccíonalla . a reso\ut;:ão que no Si 5• diz: não 
o parecer na . 1• .. e na 2• parte; c a ;:1• . parte . appnrecendo pessoas instruídas no . cmsrno mutuo, 
sutistítuída pela cmeuda do Sr. Hullanda, q!le sc1·iio· providas as cadoüas se·gl.lndo o · mcthodo 
i;;ualm.,.nte fui appYovada: . .. · . . ~n\ígo, mtls I~Úlro'lnu\-nuo o otdeDl\UO de. modo qne 

Annnnciou-se a chegada do ministro da ' e~t:lclo nunc11 p11ssa ch~gur aos 500H; C)tHl os outros podem 
dos 11egocíos do imperio, . e sandtl introduzido na obter 11uando tenlliio princípios de geometria pr·a-
fórma c:lo. · estylo, entrou-se na 2a discussão .· dn tica. Portanto se não· passar est:\ resolução haverá 
prnpostn do governo sobro as cadeiJ·as de pri- dilliculdade em se proverem as cadeiras ; e muitos 
meiras letr·ns. rnestrr•s . h·•·· quo nadn · snbem ele .pl'incípios de 

Leu·se o .sel!,uinte 'Pto}ecto~ j::eomr:'l.ntt lfl'tt\.\cn, e lltt. Hmn~ .do ttl't õ<> da .lei 
<r Art. 1.• N•\o coracorl'endo ·aos exame~ publicos de ·w de Outubt'" niio podem se1· providas; ao 

das cadeiras de. primeiras letras oppositores . quo menos eu que ten!lCJ cscrupulo niio hei de pro-
possuiio conhecirneutos das noçlies mais go1raes vcl-o:i; mas isto .é o que cumpre evitar. 
i:le . gPometria ):)ratíca, . serão ns ·mesmns ca.telras 0 ,Sl', va,..oonooú 0 ,.. :-Pnr·eco que 0 nt·t. 1• 
providas nsquel!es que se mostl'llrem mais dig11tts \ · li .1 sol il 

· pe\a .np-provat;ãll que . mereeeTem . 1\\\~ . outtas ma- e~tr ('retuc cnuu pot• · es~u re l\~1 o qtul passou • 
.. terias declaratJas ·. no art. ·6o da lei da 15 de De . certo modo ,,ste nrtl;::o vai compruhond~1· o 
Outubro dtl 182i. que e,;t1~ jâ resolvido, .'1 niio ó nlruHo appnrecor 

11 Art . . 2.o Aos . professores que . {órem proviJos em tiio pouco esp•lt;O t!ssa lei · revo~acla 011 ulternda 
sem conhecimento das .noções mais "'eraes de por o,ta resc.luçã~. E~to 1 .. n_rligo c~t•\ llrlpr·ovndo· 

t · t · t ., '- · na outra resolucao e por 1sso nuo .~u CIIZOI' 
!5~.0.!!!!l_t!:!!L.Jlia ica ....... nnJMDltlD e· se poderu · taxa c:., parte , dt~sta · le1; "\fl:imo!l-:tl'atnr dos · outros artigoo~ 
o ordet.ado de . ~QQ~ a SOQ~; e ~ 'i-Õ s<~lhes 'PI:ldet~ pa.ra removeJ.' tu4as a~. duvidas. 
augmPntar este, .. quaudo por um novo · exame 
sobre esta materia se mostrarem suificidntemeote o Se-. Lu1..: CavalcLp~ ti :-A resolução 
instruidos nos mesmos conhecimentos. que passou diz que na {1\\t~ de. pessoas n~ais 

t< Art. S. o . O ll'Hl~imo. do ordenado de 500$ só babeis fossem providas outras mter1namente ; Isto 
poderá taxor-se ãquelles professores, que depois é, os que não tivessem conhecimentos de geo-
de quatro annCJs de .ttabal\ll) se mc.s.ttatem tne- mettia ~~ati.-w. e~.·,~ assi.\'1\ que ent~nt\o o att\go. 

'l'(fMO · l 
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4:1() SESS;\0 l~l\1 :1!) DI~ JUNHO DE 1830 

Estr:1 pnrúm mnndn pr·ovrr ''ilnlicínmcnlc o n 
resolnc;ii<> . pnHsn.ln dir. i,Jtcrinnmentn. 

O Sr·, l.'lcbouço.~< : -Voto quo j1ns~o o 1• 
nrtiA'O o seguudo n informnr,110 110 Exm. S1·. mí · 
nisl.ro, vou u!TI•recl!l' um nrtiA'O adtliLÍI'n visto n 
falta quo hn de · quem exniniuc rpttwHrlu ~ r in.li
viduos que viio n . ontm província npr.,nder o 
ensino mutno. Ach:wn quu os nttcstndos dns 
meslrc5 que os tiw:RHIJ.tn •m:iin111lo s.Jrií'i•J Rllnl · 
cientnil para '' consc:lhtt de presidm1cÍ!t f,•r.cr o 
provimento dessas cadeiras vngns e de:sta tll!lll0ira 
so preenche o sen Lido d 1 I e i. 

o Sn. PnEsiDJ(NT!o: : -Por ora uí,culc·se o . 1• 
artigo; 

O St'. Lln !") Co n tln.l• o : -Creitl I'JllO 6 niJ· 
cessnrio venha o nuLogrnpllo dllsta r•JSulnr.iio P!U'Il 
ve.· o que Re pas!lon. PP.lo que diz o S1·. Vas· 
concellos, este artigo cnduc•IU, se l}Cnso nessa 
l'e:~oluçfid se diz. qnn nquclics quo mio fo1·em exa
minados ::;.~gnndo n l ~ i ~I e 27 <I& Outl!lwu, niio 
t~riio melhoria de orde:1ndo. ([t'oisatis{'dito.) · . 

O St". Pal.' 1 o Soui.a :-Segando o qun acah,, 
de l"'r, esta r ;,solnçi'io é rn:•is nmpln, porque f:ste 
pr••jecto . dispensa o t'Xnme do geometria; resta. 
poi:; sabor se convém c"n~CI"Vnt'·SO ·o lllf'SIIl'l Ol'· 
denado de lf•O~ {lqnelles ,-JIIC nrio s:i•• hnhilitnclo~ 
em g(:ometria · pratica na fórma dn lei. ·Eu approvo 
o artigo em discu;;,;iu, !em braodo me qui} !!Sla 
idón de ge.>mcll·in ·pratica 11 Ü•J passou nr}~ttt . cn
mara; fui uma ernr.ncla dú ~nnndn. Quauto .maiil fi 
impossível qnc haja 11111 · rH·of,;ssor h11bil por . l:iO,'I . 
E a entender-se corntudo . fJUO . d•wen1 t ;:r tn•lllwr 
ordP.nado do que úOO,'I, isso é m~teria dos outrus 
arligos. 

O Sr. Li no Cnul:lnJJo :-Pela lcíLnra ua 
resolnç>io que ·pas:;nu se · conhece bo:m · quo .esJ;e 
artigo niio deve passa1~ ; jr\ existe l•!gislac;iio 
ordt>nau.ln que todo nqnellr, que ·u;io f<'•r •lXmni . 
nado na fórrna da lei de Outubro de ·18'2i lica•·l1 
percebendo o orde1wdo nnti~o; por cousequ•:ncia 
ne:;ses . pequr·nos lngnrcs onde n1io'l nppnn::cercrn 
lwml'ns túo inRtruidos, uãn ficiio · "s mestr;:s com 
o orucundo superior; se p •ssa tal idéa nenhum 
mccitrc npt·.~ nde 1-(COUIEitria· prutica. Se11h0rcs, <!St•r 
ensino de geoonllltl'lll pratica n:io ó muito dillil:il, 
nesta córtn 11111 mestre de primeiras h·tras qn~ 
llUiiCil foi trll:themutico c apl'eS•111tOll Ulll bdlo"> 
compcuolin . ue geon1eLrin para 0:1 SP.US me•dnn,; 

. n[JrenJOI'Clll, e llldO plll'Ul' lia UI fiO . .I C .um ::ÍI'. mi• 
m~tro d•J estnolo qnc é mulhC111:ttico, éii•J me t.!issc 
que o ·acha\'a muito bom; por conseguint•l uão 
ó preciso qnll es te:> ]t,.m cns sej;io graut.!cs ger• · 
metras; e se elie:.; nsi.-, JIO•l.,m npreuJcr o que c 
um augulo ou · nm circulo; então são mi!SLI'•):I 
que para naua prestfio. Creio qlic a cau,;a está 
bem regulaua. 

St·, presiueute, ua Bahia a. Cdcola da ensino 
mutuo niiü tem o que é preciso para os meninos 
apmnderem; Jui. visítal·a uma vez, e dis . .;e no 
mestre que requc:ressc ao govQrno · p:1ra reror · 
mar a aula . .lo que era preciso, porém respon
àeu-mc IJUe o governo naaa tem querid•) dar, e 
aqui está .::omo vlio essns aulas. Se não fosse 
o graude amor dllS pais, mandando s~ns filhos 
para escolas pai·ticulnres com grandes pagas, ufio · 
.IHl\'ia ensino · na Buli ia. 

Portanto este a.rtigo não póde passn1·, . isto já 
está determinado, e não iHlVOinOS todos OS di:IS 
estar a revogar leis • . 

O Sr. Carneiro du. Cunlla :-Principia· 
. .1·ei, .§.~. vresidente, votando pelo primeiro artigo 

da proposta do goVP.i'ilo, porfJue d:l ' fnit~" .desta: ·' 
providencia re~ultu estarem vagas as escolas não 
s~ qo Pornamhuco, Paa·á, c.omo dns outras pro· 
vmcans do norte. 

E' cnm eiTdl~o lmpoaalvel bnvorem mostres com 
ns qualil.llld~ll uxll!hlus nu lo! quo ca·eou u11 clldelrlls 

dn primoi1'ns lP,ti'IIS qun se encnrregnom do ensino 
por· 200#, or,lenndo . que os pro,ddentes em con
Rdho csl.nbelecõrão para ns escol11s do interior; 
qnüm sabe rln estnd.l ue carestia dns viveres e 
da falln•le lnz•JH tl<l interior desta:; musrnas . pro· 
tinciu:.; .n:i•l JiÓ.l•) d•lÍXal· ·· de l'ccunh~<cel' que rne
no~ tio . ;3UO,~ a . LO:J~ <Jne ~o · •;atabelec;a pnm os 
llll! ~ll't!S )11' 1'{1 ·a coniÍ11Uil1;iio d1l 111111; que a f11ltll 
tln um ordfmaclo HUlTit;icntu tom causado, e ó por 
isto quo jul~o ntil . u modíc\il a~orn propostt~. 
Di~sc um illtblre tlcputudo que era rnuito facil 

apl'enclcr-sc geouJC;:ti'Íil p1·aticn, e tlU julgo, Sr. pre· 
sJJull~tl, quo no .. ~tnuo em que ainda ustó. o Brazil 
é dillicultosissimo, porque ct·a preciso que vias· 
~em aprondel' 11a~ cupitnes á custa do muitos 
sncrific1os, e cll) longtts e penosl\~ viagens, o para 
CJUil '? Pam c,hterr·m ttm Ol'denndo que não chegue 
pam sun subsist.mcia? Stmhorcs, é necessario 
pi·imeil'o rnul'i:hnrmos ·do•menot· pnrn o maior, 
ó 111ister quo as e:-~coln;; e~tejiio pi'Ovidas, que 
hnj.io · mcsti'I!S Clll ll mais ou m•J IIO:i conhecimento& 
em todas ns villas, em t•1dns ns povoações ; fa· 
cilite1n-se os mdos; ist•l é, relaxando-se o rigor 
d··• ex••m•l e e,tal.Jdecenrlo maiores ordenados ; 
:lliús. Larde o.pov11 será instruido. 

Sr. p1·~sidcnt••. IIIIHL da,; mai .. res e mni:> urgen:cs 
necessidades do Bl'nzil é n in:,trucc;:io publica, o rior 
i~to peç .. mais um mo:nento t.!c attençfio á.camara 
pal'rt dir.er mais alguma cunsa .sobr<J t1io tra:oscen· 
dtJnte objr;cto: sem e !la já mais floresceráõ as artes 
e u in.lnstria . .:un todos os seus ditrerentes ram,,s; 
corno a ngricultum, o comnNrci••, a navegação. 
A . pequr:nlt população llo Brazil disseminada pela. 
vnsta extensii" ,,,, SBU te-rrito·rio·, o anüg.,.sy,.tema. 
r.nlonial, a dl)sconfia111;a inher~nte a um governo 
ty1·:mno r, opprP.ssor privariio. por longo tempo 
nos bf,•zilei:·os do desP.nvolvimell!O de suas fa. 

· •:nldnrllls intcllcctuaes, .mas tendo e~tes por unia 
ti'io .feliz como natural riJvolnçào quf.brado os 
andgos ·f,;n·o:; da tyrannia1 . e proclamado sua. 
inde.pr:ndencia e libr.rd.Lde, .collocnndo uo diaman· 
tino thrnno a um príncipe dt! . quem so póde dizer 
o que D.•ns disse de Abrnhiio u eg1·ede1·e de te1·ra 
llta, et haóitattti'US es in te•·1·am novam, (JUam 
most1•rzóo tiói " o! a CJUilln SCI'Ia mais glorioso se 
tivess•; tido n. ventn.r.lsa sorte de ter ministros 
quo o ajnJassem com sens conselhos u promover 
u prosperidaue desta mesma. term virgem .do que a 
corHfuisla tln r•lHtu do universo, ;e possivd . fosse; 
qur:111 po,leria antnl!Hll' quu uma tortuosa e de
pluravel administraçiio teria p.•rnlys:ldO a marcha 
pr••gressiva de suu gr'llllueza, e que a commodi
il:<Je · de seus purlo!i; doçura ·de seu ·clima o 
fertilhlad•J de Si!ll terreno justameute lhe prometta? 
Quem poderia · p1·evcr· qu" a inhubili•lado de uns 
tuiubtr·u:~, ·t'l" tualvadeza .de outros no;; collocaria 
na extremiuaue .. em que ngora nos vemo:; sem 
cscnltas, ilem cstmdas, sem agricultura, sem 
commcl'cio, sem navegação e com · umn ·divida 
enorme? E quando neste apuro de .difficultosas 
circumsLanciar, ea vejo c••m dór e ao mesmo tempo 
com umn justa inuignnçiio ·passarem pelas ruas 
de~ta cõrte em douradas carruagens e com um 
luxr.• iusultadnr o ministro i11justo, o soberbo cor· 
teziio e o .aulicn parasita, emquanto vegeta na. 
miserin e . murre na rdlliçi.io o proficuo agricultor, 
o cidadão h·mrndo e o Suldarlo corajoso ; e por 
cumulo .de · dcsgraçns 1iciio . seus · filhos s'em a 

· necr.ssnria instrucçào. resultando que a indig~ncin 
e a ign.rranc•a que engendrã.o a ·desesperução e 
o crime, .os aparte do caminho da honra e da 
Vil'tUdlll . . . . . 

A · cnma.ra, ·Sr. presidente, e todos sabem · como 
se tem gasto o dinheiro da nação, elle tem ser· 
·~ pnra o;; nossos ininligas~ e .quando .se . 
trata da educação da m.ocidade brnzileir,\ é que 
se quer lançar mão da falta de meios, e. que 
por uma resolução provis.oria se determina o 
ordenado de 150,~, quando n proposta do governo 
oatabclece · :JOOS ; e agora que com mais conhe· 
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cimento de precisíio do Sü proverem ns escola>~, . 
quer nugmeutar c• orclonnrlo niin ha do o. carnarn 
approvar a proposta? s,~r·tl mel/ror que appliqcu: 
como nté ~~~~·mo ll!m feiln. QunnJr, a 111iub•L pro
víncia ia .sabilldo do est•1du . dll,;~rn~ado d'c mi
S•.n·ia a qu•J rcduzítt a secca, o uívíHÕ•::1 íntes.;. 
tina;~, o podia upplicar uma parte da ann rccoita 
áii dcspez11,; indispansaveís, co111o o. in~tr·nc•;iin, é 
(jue 11e manda umn letra elo 4.0:000f/ c ~m dir. rrr<o 
breve irá outra de igunl qunntí•i, inllo por urn 
systcrno. pr~rn~d.itndo .do governo quo com ·nll1o 
lar~a ·nngmentn . os · ordcnndo;~ dos I!;I'UUdo:s ~~~~· 
pregados quando deixa 1on miseria aros bnns llr.r · 
\'íd • .~r·e~, o 6 por· e~tu raz:io qnll rlr:Yt!rnos an~· 
mentt~r ígualmenttJ o ordi! II1Uio tlaqu.,l/m; quo luio 
da ensinar aos nossns filhos, aos. n.,ssos . cornpa· 
triota.; pura que ell cs P'•S~Iio mP.lhor conhecer 
os seus . dire itos e suni! obrign~õcs, j{~ como em· 
pregad•oll, jl\ corno ~u!Jditos. . .. ' 

. ::ienhres, o Bmzil tcnr a maior nec,>ssidadr, de 
J1omens instruidos que trube.llllmr · para a sua fu
tnr'll fdicídtule; approv•!mos I•Ortnuto 11 lo urtit<O 
cla .priJpostll o como •:11 airrdn quem quo se au~me~ote · 
o ordc:nado dos mestres, rw 2• artigo mn1odo.rcí 
unm amenda. Üll os souhQres 'lllfl cc.mbntem a 
proposta niio fazem uma viJrdadr.iru idéo. do que 
é ensinar a crhwt;aR, ou eu estmt P.trganaclo, •J 
faço idéa lnuito ditfercnto: para bem uescmpe-

. nhnr ·os .dever~s. d•J rnestros e de prin1c·írns le
trAs, . é miste1· conhecimentos, . prndt!ncia e · .pro
bidade, e tudo isto niio se !•Ódc achar com t;io 
dímirluta pnga, e 4 ' o qtw tem liUCcedido; pc.>rque 
a . maior parte elos presid.;ntes em causelll<J têm 
sido bastant<!mente eseassos a (>Sle l'tlilpeitrl , 
quando prodigamente e sem autorísa1;1io gastão 
lia fazenda publica para adornarem os seus . pn· 
Jactas. · 

A nação . ganhará duplicadamente Co)m as das
pP.zas qu•: tiur pnrn ·a ínstrut:~;,:io pnblíca, porqne 

· estes mesmos que f•rrem iu;truidus llu: .retribuírãõ 
em . grandes serviço!!, nugmeutando com sun in-
dustna us su:~s renuas. · 

Diz Say que em qualrprer po~içiio em que 
no!l . o.cb~:mos, ·. sempre E>Stamos . em relação com 
os 3 reinos da · natureza, nos::os conhecimentos, 
nossos vestuarins, nossos medicaril•1nto,;, o ohjfl<:lo · 
mesmo de . nossos prazeres, do nossas precisões 
estão sujeitos a estas mesmas lds, e que desde 
o mais peqtteno a.rlistn até o mais grnndc empl'e· 
gado, i:umo l• ministro de estado, que Je mn traço 
de penna deve conhecer tudo qu<.nto lcm relação 
com n agricultura, commcrci.-., .ruínas, navegn<;iio 
e . política, tuuto melhor desP-mpellhar;'~ seus de· 
veres quanto mais inlelligencia . ll conhecimentos 
tiver do .seu empr~gn , e tant.-. por sc:u primeiro 
inle1·esse como para utilidade do sua putria. 
Qu~m não conhece as cousas nem as pôde dcse- . 

jar: por tudo · quanto p11is t<lm havido,. d.:~e· 
jando ter hojF. uma eloquenciiL divina que con · 
vencesse n todos qu,,nto é necessuria a . instnlC' 
ção . da mocidade . como eu me acho pe1·~unjido; 
rogo .á eamara em . nome . de . meus constituintes 
e de todos os· brnzil•·iros a applicnçiio dos meios 
para um tiicl util como importante objecto. Abriio.se 
os . thesour~s da naçiin, escolh :io·se os . mestres, 
ainda chamando·S~ estrangeiros, dêm·StJ·lhes bons 
ordenados e mesmo condecoraçÕEls para serem 
bem recompensados seus esf .. rços, que a patría 
agradecida saberá retribuir tanto nos nobres pr·e
ceptores da mocidade, como elogiar aquelles que 
generosamente . souberão aplaina1· todas as diffi
culdades que ainda .existem e que r~tardiio a 
prosperidade, . a . grandeza e · glor·ia da naçiio 
brazíleira. 

--0 Sr;· Minist.rp do-~upcrio :-0- illu.s. 
tre deputado que acabou de f!lllnr· exhibio a 
necessidade da . passa.r . este !lr~igo, ou sustentou 
bem a necessida(\e que ha do pronrov~r a instrucçüo 
publica, posto que usou de grllncle digressão, 1\ 

'l'Jal rn1l parocc nã(l vem pal'll a mnteria de quo 
sn tr·nia: (J y•mlu<~n qun alt::umns r.ousaK clis:iA 
qttr. pnrn 1111111 . sao ll<lvidrllies . Niio seí fJII fl 
snjn. ~lll'lll nm lorloll "' pl'I:SidP.ntes estar cor
ttllld" os l)l'<lo:na;Jns <lo~ mr.~tl'o;S; clles rrlgnlão· 
AO na fónna da lei, P ''~'~fllü wio se hrl de dar o 
mesmo ord enado n urn nu:stre de um lugar que 
sfJ . dl1 ao da citlndc on vílla; e Cltido r(lte nesta 
pa• tn 11111Ia havcnt IL l'epr .. vat• ; tudn lru de ser 
prc.-:enlc ft r.nrnam c díst•J sn convr.,;cr,r{L. Tambem 
1~norn r(lte o g.-.v .~-:rno na Bahia recU!If• prqstar-so 
no que é prr:ci:;o para a~ aulas publicas ; posso 
HS~I,gurnr qnc U,I']Ui ·li~ p1·esta tudo ; Vflrdada 6 
a l ~ i diz, <lrw se ·ha tnLlo qttc (61· 111'1H:iso pr.wa 
o estabelt!r: iment .. , etr.., cJ daqui sç: ten1 errten 
diuo qu,: p!lra " contínm11;no u:\t.ln se deve dar. 
O ~ovc: ,·uo . poním tem mandado pnrn e~~ns aulas 
tud.-. o que é nccessnrio, c ainda ha pQllC() tempo 
f,j umn grand•J reme~Rn de tabf:llas, r,tc., para 
S . Pnuln, o tod:ts as wze!l 11ue os fll'esid~r,tes re
qnisiui,, o r;rrove!'n<J manda dar·; portanto n presi" 
cléulfl un Bahia dcvill ttl' r «quisitwlo ao governo o 
que fo~Sfl n•·C~~Hario para o .andamt;nto dessa a~la ; 
que t·•davín apr·oveitar·rn~-he i d~sta occasilio pa,·a 
dal' l'P.IllCcliO a iS:'O, 

O illustre dcput~rlo nt·;cou . o ar~ i~·> mo11~rando 
n sua inuCílida<le nela: •·esolução qucJ estrí sane· 
c:ionada ; . ma,; eu já reflecti que n rC!lúluçiio . nm 
11111ito mai,; . nmpJR, c:ompn•herldP.ndô . aque\les que 
n.~o sn!Jem <'nsinnr pelo metlJo4o ll!nca!Heríano ; 
e . csLn suppõe q;ui ll'lliP,\le mestr(l que pretende a 
cadeira a yne so propõe tem noções do ensino 
mntuo mas que lbn faltiio çircumstanci:rs ·sobro 
as noçõ~s pratí.cas dr: géomiMl!!o; ora, ó justQ que 
:;e pooohll este homem na mesma linha do.quelle 
que não sabe . o. cn~ino mutuo só porque lhe 
· faltiio ns tín1;õr.s pr11ticas dP. geometria'! O en~ino 
nrutun é util on ni!.n é? Está demonstrndiJ que 
é : logo, p••rqull lun·P.rnots iguala r. o qite sabe cmn . 
o que nrio sahtJ? . Tudo que ó ordenado deve ser 
pru,P~t·ci·:nndo, . o.o princípio gllral de economia 
puht1ca, 1stn e,. no · !Wforço e. despeza que !az um 
honu,m . para se .ll)rn!lr lrnbrl. Ora, um mestre 
que aprende!l o ensiclQ rnutuo ensinando .parti
culrn·n .. wtc n:To g11rrl!tt muito mais do que esse 
mesmo ordenado '? Ninguem o negará ; o me~mo 
ílln!!tro d;;putado conf•issou· que . os mestres estavii.o _ 
mnito car·os. 

E' de necessidade qne passe o artigo, aliás fi· 
coremos privados dessas aulas de ensino mutuo. 
Disse-;;e qu'! <) estudo da ge .. n:etria pratica .P.ra 
11111ito f(cCil; conv;,nho, mas cumpre · nr,tO.l' que 
nii.ú têm havido homr1ns que so teuhãn appli· 
ca1lo a i~s ··•, portanto é mister· prevenir estn. faltn. 
. Pt'IO que respcib a rssc compendio de que !aliou 

ê1 illnstro deputado, rlirei qne tendo passado pelas 
m :io:1 de outra~ pes:~oa:; mo.ndarão·me dizer que 
para nada prest:tva. 

Concluo pois, que é . preciso se approve o nr-. 
tigo para termos a'ulas de ensinomutl\0, e mesmo 
para eucaminhannus . '' ínstrucçiio .. primaria; e 
termos a ver.dudeira liberdade, porque o h omem 
ignorante não sa'be o que é liberdade, e a confunde 
com a licença. 

Q ~~. Llno Coutinho :-Eu creio que .não 
fallei em se <lnspender dinh•iro com ·a instrucção 
pu~lica ·?_ Os mens sentim~nto~, todas as minhas 
itleus, ~M . que se gaste o dmhe1ro que for prec1so 
pa•·!l n ínstrucçiio publica. 
Fol~uei muito .de ouvir do Exm. ministro que 

a instrueç:lo nCIS conduz á liberdade; é doutrina 
vulf(ar que fúlf(O ouvir, principalmentu em um 
minístr•' de estudo. E . sendo isto assim, . se os 
1.11eus . inimigo>~ me julg1io exaltadissimo, niio bef 
de-q.u.~i~ã,r do Brazil '? Di;;se sim que 
a resoluçiiõ que p·assou era ~eror 'e nbrangil\e'sta 
hyp. •these, salvo se se que•· de rogar uma ler que até 
ainda niio foi publicada (no menos n1io mo consta.) 
~is·nctui. n forc;a do meu argumento. 
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Os nrgumentos do Bxm. Sr. minl':~tro fo1·iio: o 

homem · qur1 ostive~so iusl.ruído nr• tlnsino mutuo, 
mns qne niio tivesse noçüHs de geometria pratica, . 
devía Hem· reduzido á cln5se dos profcsRores 
if(J 1::.os. 
J)~mos porém ontrn l!ypotl.esc: nqucllo qur. tiver 

o <JStudn t111 . geometria fll'!siica, mnll n;io o tio 
ensino mut•.1o ha de ticnr com o rnnio1' ordenado 
011 com o antigo? Pr.rC::cc que c~l.\1 na nic:;mn 
rar.~o. J;\ so tein dito ql!tl nlgnns por nmbiç:'•o do 
maior HrLionndo tem aprendido o ew1iuo Ullttuo, 
,.or cr.nscqunncifl porque lliio hiio de· tratlll' de 
apn<ndr1r igualmente a ~Aometria pratica? Não 
vejo pois raziio por qur. dcvu pn,;s11r c:;to artigo. 
Quanto ao qltiJ r.ii~:;e o S1·. deputado, que era 
llli.tcr viajar pelo se1·t:i.o pp.rn, conhecer do estado 
rlnqnelles pr,yos, eu acabei do fozer uma vingom 
•le 15U· lcguas, e . vi I>S mais horrendo:; dcsp .. tis~ 
mos nCStiCS cnpitücs-mól'•:S; nlli 111io se conhece 
constil.ni•;iio; as autoridtiLies uiio fa;r.em mais do 
<!llfl opprimir os povns. ~ . _ _ . . 

Aca!10 de ver 110:> sertt>CS, Cllpl~ncs·mores man
dando arl'(lmba•· as portas . do P•·bres homens que 
fugí;io ao rec•·ut:llnento, a como n•ío os cucon· 
tr·assPm, ch~~arlio a cutrar no quarto dn miii e 
ti ,.s filh<•S c dc~cubrir a cama, porque sil dis.;e 
qúe os homens se tínhào .alli ido escondr:r para 
•:;;caparem no recrutarnrmto- Depois p•: rseguiriio.os 
co111 ciies de caça, e .com cubodos qur' sabiào 
ftrrt·jar; eu ví mesml:' mandar-se lhe ntin.1r co1no 
se um . recl'll tn fus~e réo de crime. E' o quo se 
vê pelos Sl:rtões, 'porque de:ogrnt;adan.cut~ . estes 
rlespotas têm .· na Balua quem os proteja e de-
fenda. · · 

Afinal concluo que .o artigo · ufio deve passa•·, 
e que se passar, nem 'um dt~S•lll rn.;stre>.< nproude 
a geom~tria pratica, pot•quo quer aprt::nd:io •juer 
ni'íl) vêm-se·lhe n dar o mesmo ordeuado, o que 
não d•JVC ser ; obrigu~m·se a preencher os quesitos 
da lei. · . . 

Julgando o artigo comprr;hnndido na resolut;ão 
já sa.Jccionada, voto cor!Lfa clle_ . 

o sr .• :José Clc,nnoe-nto ::...Qnnndo se fez 
esta pr~posta ignorava que houvesse tal res'lluc;ão; 
o julgo-a poSt8rior dE. todo o rnvdo uird que ella 
apresenta e,;pecitl que deve ser atteudi<l:o, pois 
sendo a rcsoluçiio 11ll.lit\l mesquinha, suscitão-se 
na pratica gra'\"es · illconvenil'lll"s . . rcsullandu o 
a t i'a7.•J .da iusLru~ção primaria. Tem-se .npresen· 
tndo n exame homens mui babeis nas qualidades 
requeridas pela lei de 15 da Outubro de 18:27, 
torlavia ign .. r;lo gc(lmetria pratica, e não pouem 
sur approçados a observarmos a lei em rig .. r. 
Sf!rá justo que só JlOr isto faltar o mestro fique 
sóme11Le vencendo 150$? Se ha nlguns qu~: estejão 
em cil·cumstancins de ser~m mestres ·r,erfcitos, 
esses ouerem maior ordenado. 

Os . prof;:ssores de ensinl) mutuo são só para as 
cnpitaes de · pro'\"incias e lugares distinctoo;, •: no:; 
oatros lugares a lei só permiüe outras escolas 
onde se eusina grammatica, llrithmeüca, etc. 

Um Sr. deputado que ncnbou de fallar, perguntou 
o que se pratic·aria 1:11111 .os ·mestres qu~ ignorassem 
o ensiill) mutuo. Eu digo que se ~e não habi· 
litarcm .pam .rm:;ina1· aslóirn na capit·•l . ou cn'i 
lugares distinctos será rl'prOVt!do , Sendo · para 
lugares em que a lt>i niio P.rescreve o . :;.yfitemq. 
dú Lancaster, pndem ser admittidns. Se pa~sas~e 
a resolução não teriiio .tlles m .. tivo pura efipernr 
que se lhe~ continunria com o ordeundo, tmtnndo 
elle3 de aprender? Si! o SI' . . deputado ler o at't. 2• 
veru que aqni se encontrl'iJ motivus de estimular, 
nmqun11to elle niio tem •:onhc,cimento de geometria 
pl'atica, · est .. belece.;;e 3005, e · se ml\nqãu accrt:S· 
centar Jogo f]Ue saibR ruais. 

PurtRn to,~ Sr. pre:;ident: , ;- r 
que ,;o r· .. vogno PRtn l'esoluçiio, e a 'discuth··stl eu 
votaria por dln. Cenro o cincoenta mil réis n:io 
mercco taunhllm o rnuatro que naio Blliba ler, es-

cravar e j:lrnmma!ícn: . assim este artigo df}ve 
jJ1~sar, muito ma i~ quo no . Brnzil pouco:; SBbem 
1-\0••tnetria pratica. · 

o ~r. va~concollo,.:- Sr. prasidonto, 
muito me posa fallar sobre semelhante rnatcrin, 
e julgo e•t•l ui,;cu~>slio pu1·a pertJ,. d,, tempo sem 
o rnr:nor iuteresso : pOI'ÓIIl vejo·mfl na nllces~idad e 
de interpór a minh•& opiniiio. Para doJHprozarc~ta 
p~OI•Osta bastava liJmbrar-me que o minintro quo 
n pro>.li)T. ern RIISP•!it,l de qn.,rer proclamar o 
nbsollitismo n<JBr.,zil. Dig.io o que lhP. npprouvcr, 
imngine·se o que se quizer, sempre hei de votar 
com•• voto contr11 prop•.•R~ns que tiverem tal origom. 

Disso I) illu>itm <lrJput!ldo o Sr. UltJmento Pe· . 
reim que quando f•~z · r~stn pl'f)P•Jsta mio sabin de 
:nlresoluçiio; qne el\n fôrn pl)sterior á proposta: 
é o contral'ifl; a r•1solnçilt1 foi apresent··,da em 1828, 
discutida em 182!.J o npprr,vada em 20 ; e esta 
proposta, pons••, é de Julho de 2!) ; por conse
~uinte é muitl) anterior, e tanto o illu,;tre de
pul!Ldo o snbill que 9edio r, adiamento de:lla 
uté apresentat· a ·. proposta do g .. verno, e até, 
seguudo minha leml:iran~a. estava naquelle banco 
quundo o vi votar pet.& resolução. 

Pr~tende-se por esta proposta revogar a lei dç lv 
dll Outubro) tlc 1827 ; qutJr·so disp~nsar que o~ 
mc~Lrcs u1io habilita los "" fôrma desta lei se lh,e 
di::.pen~<s a geometria pratica. Quer-se que se 
dis1•ensem do mais f>~cíl, da geomeLria pratica que 
Srl aprtln•lc em um rnez. Diz· que suppon do ensino 
rnuttl•i, como .S<! ha de nppi'Ovar na cadt:irn t"nto 
o qu11 sabe o r.nsinu mutti.o como o que não 
sRbc, tl dar-se l;JOS só porque mio sabe geome· 
tria pratica? Pc••>~a o íllustra deputado qne o 
ensin<r mutuo não se ap1·end,; em oito dias? Não 
é n fórma do en::~ino mutuo. saber grammuLica, 
le1·, c:screv~1·, etc., é. sómente o mP.thodo: o por 
crmseguinte que . p;randc prejuízo podia so\Tret' o 
mt!Stru que soubcRSI.l o l'Dsino mutuo, emquanto 
·por aquella resolução só se manda approvar 
intl\ l'inam~nte, taxando·~O ordenado modicc•, desto 
tu o do obrigando. os mestres .a vir B(Jrender mais · 
as putras rnat.:rias que recommeada a lo i de 15 · 
de Outubro de 1827. 

Disse que a resu}IJção tem em vista facilitar o 
provimento dos mcSLl'cs, pois ben1 deste, modo 
S(: facilita o provimento dos me~tres. A lei mnn•Ja 
saber ler, escrever e . as quatro operações arith· 
metícas: ora, uãu . é isto mnis difficultoso do qtte 
géumetq~ Jlrutic:\ que se aprende em oito dias ; 
qunl sem o prufessor que apren,la tvJns estas 
materias em 15 dia:~ que a lei exig~, ou tão nesto 
ct~so se segue . que os · IJUt!lizessem exame destas 
matcl'ins deviiio ter c.mhecimcntos de grammatica 
da língua materna. Disse no mesmo tt:!mpo ou 
quiz·sc inculcar que por esta 'propo•ta .do governo 
sa facilita mais a' i nstrucção pU:blic:t, põr se 
promover o proviment.., de cadeiras, quando pdo 
t:ontra1·io qu<lr·se t·emovcr . o insi~nificante em
bnrar;o dtt falta de ~·.1ometria pratica, 

O fundamento, o fim. da proposta, foi fncilita
mcnto e provimento d,~ cadeiras de primeiras letras, 
c consta em ser professor o que saiba bem ler e 
escrever, e :r•·nmrnat•ca da lingua tllaterna ; e está 
a grande difficuldnde na germ1etria pr!!.Uca que a 
resolução silnccionada exige para melhor. se per- · 
r.eber o ordenado da lei de 15 de Outubro de Hl27. 
Vai· se fazer o exame que esta lei determina para 
~c r approvndo · interinamBnte po1· f<1lta de outro 
me:;tre, e fic·•rá est•3 ensinando pelo modo antigo. 
Sa se ~pr·esenta outro .homem e diz « o mestre 
que está nn cadeira é . approvttdo pelo modo 
llnti,:ta, eu quero ft~zer exame pelo mado da lei 
dt~. 15 de OntubTo '' tJntão estt~ prefere àquelle ; 
daqui resulta qu.e. •> quH fõr provido interinamente 
cuidãra em estudar e fazer o seu exame. O que 
se con~egue pela proposLa do. governo· npre~enta. 
os mesmos ernbaraços e vai·se revognr uma lei 
que ainda não está publicada. . 
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Sr. preBiclcntc, &u julj:~o muito indecente. qnn 

P.iila carr.arn approvo S•unolhunto pi'Opo;:ta IJiliHHlo 
ba uma resuluç1io soul'll isto qu~ nlnd11 não viu a luz 
tal decisão evidonciar:a precipitação nos legisla: 
dores. 

O S1•. ,'JOf;ó Clc:m.cn ... t:o:- Não responde;·ei 
n<•S nr~turnentos que procluzin contra a prop••Sl!l. 
n Eir. Vas,:onc:ellos, nestr. modo de nr"nrnentnr 
niio posso fnllar, pcois. diz<mdo que votava cnntra 
a proposta por tP.I' s1du npmHt:nta,Ja por rnirn, 
tarnlH"!rn pod;a accrcsciJntar que, quem originou 
esta resolut;ão foi o Ct•nselho gernl do. governo de 
Mmas e S. Paulo, 110nde se achuvn o Sr. deputado, 
olles a~sentarão que deviiio interprAtar a lei de 
15 ele Outubro de 1827, d•in.Jo as cadf!iras cnm 
150$: ás' quaes n1in so apresentav1io cnncurrentes, 
e como .não podia passa1· .foi necessa1·io pnr 
esta med1da extmordwana passar a . resolu•;tin, 
torno a dizer quo Ke se apre~eutQsse pnm ser 
der~~~Rda v9tarin por ~lia. Pó·le havei' prof~•W•I'IJS 
mu1t~ babe1s, e t?dav•.a faltar-lhes esta qualidade, 
é P5''s .necfJ.;sano d1spensur-se, po~to que a lei 
a n110 dispensa. 

1 

o Sr. Vasconcellos :-Se o consr.lbn de 
Mir~as passou a rneta prescripta, niio sr•i por que 
ruzao o ti•·· deputado que então e:ra ministro de 
est"do do imperio não '"andou rcsponsabilisar 
aquelle .conselho. 
Julgando·~e a matP.rin do 1• nrtigo .discutida, 

e ~ondo;s~ á votação f,Ji rejeiladn, Igualmente 
fomo reJeitados o 2• e 3• sem debato; e eutmndo 
em discus,;ão o 4• ·artigo disse 

O Sr. Vasconcellos :-Este artigo n<lo 
póde ser approvado. Eu quero mostrar ao illustl'e 
deputado que tambem podia buscar a ori"Am 
deste art. 4°, em .um:1 discussãiJ quo b .. uve e~tm 
o conselho dn província de l\linas Geraes. O Sr. 
deputa,lo decid1o n • questão como costumava, 
saltou tudas as luis e conservou professores que 
elle cha!nou vitaliciós, m:1s desejava que o illustrc 
deputado mo mostrasse qual era a ld que tM
nava vitalícios os mestres de grammatica latina 
e prim<·iras .letras. E;tes mestres erão providos 
por :;eis annos e só continuavão. a servir por 
nova ~traça •. C,•mo foi necessar10 decidir-a que,;tão 
para Minas Geraes, uppareccu aqui este artigo 
e. ante:> dello estar approvado, con::~el·vã.:, os seus 
ordenados vitalício,; dous mestres, não havendo 
lei que crensse me$tres vitalicios. Estes provi
mentos continuou esse ministro do imperio, e 
mandou continuar a dar ordenado ·a este:; mestres 
qne ficarão desoccupados. 

Sr. presidente, o artigo não póde ser appro
vado, funda·se em bnse falsa. 

O Sr. José o lcm.en te:- E' preciso escla
r~cer á cam!lra _; . estes dous mestres .tinhão pro
vimentos vltal1CI08, ou pelo menos não tinhiio 
clausula de tempo, e creio que o governo ntio 
podia conceder estes provimentos vitalicius. Todos 
estes provimentos. que se cuncedião não .. tiuhão 
clausulas de dous ou seis annos, erão indetel·mina
dos, e neste ser. tido se manduu dar este ordenado, 
porque apresentarão os seus provimentos sem 
clausula alguma. 

O. Sr. Vasconcc.llos :-Se o conselho de 
:Minas na. representação que . fez não tivesse ins-. 
truido o govemo com os documentos neces;oarios 
poderia o ex-ministro do impPrio ter alguma 
escu,sa; po1ém o cc.nselho do Minas mostrou que 
pela legislação em vigor, .não podiào ser vitali• 
cios e que o costume era de seis annos, mostrou 
qud pela legislação existente ainda não tinha o 
te!"po, · pnrque. dizitl o _diploma na f.úl~ma da le~ ; 

-porém amftm, -Sr .. prestdente, o ·-nnn1stro·-qmz;· 
niio insistamos mais, o certo é que estes me,tres 
estão recebendo o orddnado todo, . e um d.elles 
tinha servido tres annos, não. tendo nenhum 
delles sido approvndo pelo· desembargo do paço. 

Todas estas cal!oir!l~ foriic croadas sem conheci
monto; porém o conRclho provincial julguu q11C 
t!lllS cadeira~ niio !JOdiào exi~tir. 

O St'.l\tat·quo:r. d.o Oilra'\'OlJas:- (Ni'lo 
se ouvio.) 

o Sn. v.~~GúNGELLOS : - Pela legislação CXÍS· 
tento os n:'ernbros el'iio só approvndos por seis 
annos, e Vlllhllo procurar a c11nfirrnaçrio na córto 
onde enlo c~ntirmados, e de qualquer modo qu~ 
f,,~se conced1d,J P.empre se entendia que era por 
se1s onnos, sendo· confirmado peln desernborgo 
do paço. · · 

O ~r._ Sna~o., da_ Rocl~a. : -Na past11 da 
comnussao ,J<Jin$trucçao publica exí,tem muitos 
r~qu~rime:ntoH, uns pcdi11d0 a creação destas 
cndHirns prepáratorias para os cursos jul'idicos 
do S. Paulo e Olinda ; outros pedindo angmento 

"llo ordenado de~tas cadeiras. A cummiss•io tendo 
0111 vista a discu.;são desta proposta deu seu 
p~<recer, e di<S•• a estes requerentes que espe
rassem pela decisão lia prop,,sta ; purtanto pa
rece·me que se deve a·lmittir {I discu:<siio este 
art1go e appr,var.se. Por esta lei os presidentes 
com os conselhos provinciaes, a re,luerimento das 
camams ou dos povos .etc. , d~vem crear cadeiras 
de primeiras letras e estabelecer-lhe ordenados 
o que depois virá para a nsseml.Jléa approvar: 
Isto me;111o ·se pó·le fazer a resp~ito das cadeiras 
preparatoria~;, e;;tabch:cendo 0:1. ordenados e tam
bem augrr.entand\1 os· dH~tas .cadt:irns j1\ crP.adas. 

Portaut., pet;o que entrt;t em di~cussão, e eu 
emOJudurei este artigo para 1n~lhor declaração 
deste ultimo artigo. 

Julgando·so discutido o artigo, poato á votação 
foi rejeitado : e entrando ern discussão o art. 5•, 
disse 

O S1•. Vasconcellos:- Sr. pr~sidente, 
opponho-me a este artigo. S•J é mister augmer.tar 
n ordr.nado dns. mestre~ rle philo~ophia racional 
faça·se urna resoluç;io. Em pwnto augrnentar·se 
o onlfnarlo d.ts me;;tres de gmrnmatica latina, 
é cousa desnec11ssarin. ' 

Eu sou inimigo de gl'llmmatica latina, ·não sei 
que proveito se tira deste est11d0 ; Quem qui:~er 
ter estes conhecimentos ele lttx•• uprenda á sua 
custa ; deixcm<JS estas . co usas . do antigo tempo 
dus trévas em que se não poditl salv;~r o christrio 
sem. sab~r gramnHltica l11tina : temos COllsas c:le 
mais estima; para que. dar tanta estima u e~ta 
língua? Será possivE.l que no Brazil em 1830, 
vamos dar augmento de ordenado a e;,tes mestres ? 
Na minh:1 opinião já está proscrlpto eusinar·so 
latim .á custn da nação; quem quizer aprendel-o 
pague aos mestre~. 

O artig,• deve pois ser supp1·imido em parte 
porque, torno a rep~tir, não convém hoje promo
ver-as tanto o estudo de g1·ammatica latina. :s-e 
é preci~o mnis orden:LdO para algumns cadeiras, 
façn·se uma resolução pa1·a isso. 

O Sr. Llno Coutinho : -Sr. presidente, 
na doutrina do urtlgo concnrdo como quer o Sr. 
Soares da Rocha, comtudo direi qua deve ser ob: 
jecto de uma resl/luçiio, e ne,;ta res•llução att.ende
remos se ~stes proftl:<sores de latim devem ter 
ou não nugmento, assim como tambem desta que 
com muita o,;tentação Stl chllma philosophia moral 
e racional. Ntio sei. o que seja verJ.adeira log1ca 
senão a geometria, pois esta apura a iutelligencia 
hun~ana. ~ illustre deputado p1·oscreve 11 · gram
matlca latma, e eu proscrevo estl\ chamada phi
losophia moral e racional. Geometria e . mais 
geometria eis. a verdadeira. \ogica. Quando· S!l 
tr.a.tll.ll..da....cw:i!O juridko. eu.....fni o QIH' d1sse ser 
esta a verdadeira. logica que se d<lvia ensin!\1:' aos 
meninos. 

o SE'. Soares da. Rocha. : - Sr. presi
dente, niio entrarei na utilidade da gramn1atica 
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lntinn nrm lLl logicn, porque soi que os mcsinos 
Hr~. Jcputndos que· ngora ntnci'in cst.es pri••cipi"s 
(ort1o nqnf!lles qutJ vot11rão zwra que ntio se mn· 
tf'i •:nlitlllMn e~tudnntes no eua·:;o . juridit:o ·sem 
RnlHll' gi·nrnmutica latina c philosophin, ntc. pois 
OI4LI'I cstabêlecida :111 lei da crençlio dus cursos 
jurltlicos. . . 

Hn aunitns provincins cnjns cnpitaes não tem 
estc•H estudos p•·cpnratcJrios : dizem ser· lhos muit:J 
lncommodo mnr11lnr Heus filhM para ontrns pa•ovirl: 
ci·r~. o querem ter estes estudos nn .HUI\ provincin. 
Aq11i t>Ml1it• muitr•S rc1querín~errtos dos Srs. mineirr.s 
cl& dilfercutcs pnrtes e de Mntlo·Grosso e do outras 
pnrt11s neste respeito. 

V•Jto pelo artigo com a dec:ln!·açi'i<.J que mandnrai 
uma emenda. , 

Dando a horn, prorogr•u·se n se~siio nfim de se 
votnr sohre o artigo em discussão, e tumnnJo 'll 
pnluvrn disBr. . 

O St•, Lino Coutjnllo:- Sa· . . prcs;id~nte, 
qn!lndo eu digol que . e"ta . logíca nada · fuz nus 
meninos, mas sim a geometr :!l que ensina n tirar 
conclnsões certas de t•rincipios estabelecidos, 
i~nornva que o illu8t1·e deputadu que mo prccP.deu 
fosse disso tirar por . c~>nclusiio que uiin quero a 
cducaçiin moral. Eu não mgo a utilid~tdo da 
Pducnt;•1o mornl. Nem cu sei ~c a palnvra" logíca » 
é PXRCtt\ llUalldO \'Ul\1 . de lO(JÓS, qun . quer tlizea• 
t1·ntado. Hn certas palavras ou termos ,:!regos 
que exprimem muitns vezes as cousns como se 
quer. . • 

Oro, quando ç,u digo que nm menino sabindo 
da escola de latim não precí~a desta lngíca e 
bastn só . a geometria; donde tirou o i11nstre de
putado a conclusão que eu não qnerla que houvP.~se 
edncaçiiu . moral ·? E diga · mc o illnstre depntnclo, 
o . compendio de HeinP.ccío póde·S•• chamar phil•JSO· 
pbia mornl i compt,ndio de erro~ principalmente no 
temperamento e educaçno do homPm ? A verda· 
deirn mc•ral oprenne-sn como n virtude, des:;ra· 

· çall., do lromem que não tiver um gnverno moral, 
de~graçado do homem que . não tenha um hom 
pai que o eduqu,), ninda que elle leia o que quizP.r 
não é verdadeiro moralista. E é c<•m a Jogica tle 
Genuense e com o com peud i o dP. J:I,•íneccio que 
se fnz um pt:rfeito anlropolc,gista? E é na idade 
de H uunos, e C(•lll 2 annos de estudo qn~ se 
fuz o antropologista? N1io, Sr. prPsid~nte, isto niio 
so fnz seniio co.Jm muito tempo. Logo, essa logica 
de Genuense e moral de l:leineccio ·não devem . 
existir em curso nenlaurri da instrucçào publica. 

O Sr. Ern<>st:o:-Sr. presidente, não tomarei 
tempo à camara., passarei mesmo por varias idéns, 
e •·espnnderei uuicameute n algumas mais not!i· 
veis. . · · . 

Disseriio alguns illustres deputndos qne. o estudo 
da ling11a l11tinn .era desnecessario e que niio ha 
hoje naçi\o que a ensine, mas pelo coutrario o 
estudo da língua lntina. nperfeiçóa os humens o 
u:n illu;;tre deputado que combateu a lingun la· 
tina deve .Jembrur·se do que diz o phi!osopho de 
Tr·nc:y que elle tanto prf.;;a~ Por consequ~ncia 
nlio veJo raz:1o 11l~uma (Iara que não façumos 
exten11ivns esses estudos á mocidade I 1'em-se dito 
qnc sen\ prec.iso fazer-se uma resolução que uni
camente tenha em vista estes estucios : estou por 
iss.>, mn~< porque acl iareono,; o . lllelhorome~cto dos 
povos? Estes ndiamentos têm sido causa dos · a~n
sos nntigos. Embora nós em uutra r.ccnsiiio ref••r· 
me mos nl~oruns abusos, conltudo ·trate-se jú disto . . 
o Sr. 1\lai;tlm Francisco:- Levantcl·me 

para susLentar o artign da illust1·e commissiio . . 
Disse-se " a língua latina não é precisa. ,, Sr~ 
presi-dente; ~:u ainda não vi um sJ povo sabio !1ue 
nrio ndnaitla o nstudo ao menos de uma das lm· 
guns mortas . . Conheço que língua~ mortns siio 
tl~tudo de .luxo : lUas toda a língua é fundada em 
priucipios philc.sophicos, e portanLo manifesta n 
sno utilidade. 

Di:-rs·fiO que niio é Jli'Ccisn a rbe:torica: eu creio 
qu'l nuncn c lia foi mnis precis11 ·do que ar-ora: 
a rlrl'turicn ó n 111 ttJ quo . orrsina a crear bem, 
que •msina ns regrns da clcgnncia pnrlamentar; 
o orn nm pniz rcpr!!seutnti vu nu de é ne•:es,;nrio 
h11VP.J' I:Ill bons nrnclorcs o dizer·so qne a rbeturica 
n•in ó precisa, é sl'guramentc um dus maiores 
ohsnrdos '1116 Lenho ouvirlo. · . · 

( Niio foi colhido o rcHtd da falia do Sr. depu
tado.) 

o Sr. Luiz cavn&cantã :-Sr. presidente, 
ninguem disse quo estes e:stuJos não errio ne
ce$~nrios: e se a língua Intina é ho11 nu má nadn 
ve111 pnrn o caso: porque o decretn ,iá. dP.tP.r
minou que . ás cadeiJ·ns . ·riA lingna latina fosse 
extr·nsivn essa outra lei. Isto estl'l decretado por 
lei ou p1:ln r~soluçiio de 15 dP. Novembro de 1823. 

Disso-se.u a primeira logica que o menino 
aprende é o prinu:irn estudo da J::r~mmaticn, e 
(jnnnrlo 1-lle pn~sn r'1 geomelria afrerfeiçóa-se na 
} .. gie4l.u Era1quanto eHe não souber iden[ogíu,. Sr. 
pr;·si•Jr.ntfl, niio . ó cnpn7. . tle snb~r logien: mas 
supponhnrn(•S qne 11 itleolfcgin se póde nnsimar aos 
meuit:11S0 pois · ent•io decr• temos primeiramente 
de que mo. lo BIJ . hu de ~rutar dis~o, fuçamos já 
um compr.ndin o nriu quc1h·amos ensinat· pelo com· 
pontlio .de Genuons~. · 

Qunnto á rhctnrica ou n . reconheço nccessaria, 
e m•!smo .nrst11 casa swrRt{a v•mdo a neceRsidade 
della; mns cnsínPrnOs .a rhctoríca da língua por· 
tngueza, e niio rlretoric'' ~6 cln língua latina. O.; 
que aprendem lntim .ó RÚ para sermn ·doutores, 
.e os mn.i.i .niio apr'!'nuonl · I.11Um !lnte:; estudiio a 
Jingua frnnc~:za qnu 6 rnui11 !acil, c em cujo idioma 
a mHior parlc dos livros scí<mtificos são es-
críptos. . . . . 

A l&i 1le Ir> .dll Outubr.o o q11e fez ·1 D.;termmou 
qua~:s ns · mnt .. rins que deviiio ensinar-se em 
pl'imeiras letras, o tleterminados os princípios 
que se devem ensinar trntnr-se-ha disto. 

o Sr. Sourc .. . do. n.ocha.:-Peço a palavra 
só para unaa explicllçiio a .respeito de um equi· 
vocn. O illustro deputndo está bem certo na 
resuhaçiio. que . aqui passou . eob1·e a grnmmatica 
latintL? Pna·.;ce·rutl que niio, porl]ue esta resr.lução 
só providencia sobre as caoleirus já creadas, e 
mRnda enttio pa•snr provime11to vitalício; e a 
resolução nno falia fi•>bre isto, não falh sobro 
aqne\lns qua se d~vem crcar. 

Foi á ruesn n · s~guinto l~ruenda: 
(( AccrllSCI111te:se 118 pala\·ras :-quanto á erenção 

destas cadt·hns, e s~us ·. ordenad~s, e quanto ao 
augmento . dos ordenados · dns mesmas cadeiras 
já cre:ulns.-Soa7'es da Rocha:. n · 

Sendo apoiada entrou em discussão. 
0 $~, "\"Uf"CODCOIIO>' :-i)r, presidente, eu 

voto tam bem contra este arti~o da proposta: e 
quanto ao cnsiuo da grnmmatica latina eu fui 
o primeiro que emitti a opinião de. que elle 
1ievill ser pago pelo estado, e que se não devia 
approvar a propo~t·•, pois vai uugmentar o or
d~nuJo desses pro!o!Ssores. 

Um illustre di!~utndo disse que ella era muito 
neceSS•lria, .e •JU<~ ni\o h a povn . algum illustrado 
que nã'' sa.iba o la.liJn. Eu não duvido, Sr. pre
sidonte, que :unda em alguns estados sa aprenda 
a A'rammatica lnti.na; mas é .:oritra isto que eu 
fall •l, é contra . esttl abuso que eu me pronuncio, 
1\ssím como queriiio quo as tenções desembargn
torias fossem · todas em latim, c o illustre t.!e
pntado reconhece igu:1lrncnto ·que o latim é · um 
estudo de· luxo. 

Nós que lltnda nüo temos cndeiras das screncias 
mais neces~urias, havemos augmentnr . os .orde
nnuos dos mostres que ensinão o latim? Quanto 
í1 logicn, urn illustre . Ul!putado quiz mostrar a 
necessidr,do della, o su11tentou a sua opinião com_ 
o exemplo do Tracy . Ora, será a Jog1ca de Ge--
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nuonse 4ue Tracy rtJcommcnda? Creio que ní'io • 
. Emfim para se fazer extensiva a lei de Hi .do 
Outubro há d~ s& uugmentar ordenado~ aos 
mesu·es de latim, e se ht1vc:mos empregar este 
diuhciro orn cou~a~ nr)Ccssnrias vamos C!ll{ll'ogal-o 
em cousr1s tlc luxo. · 

o · Sr•_ Ern.o:-sto:-S1·. prP.sitlcnle, en arlmiro 
a hnbilidudo do ilhlrltrc dP.putndo em torcer ó. sua 
vont11de as (lpiniões · que so elllitt~m pllra as 
combater n seu gosto. E11 niio disse quo Tl·, ,cy 
.recomrnendn essa logica de Genuensc, di~sc r1u~ 
a raziio proferidu pela boca de Tr11cy .rlizin quo 
mais depressa um menino aprendo 1tlcologia do 
qna os homens maiores; isto uing11em duvitla e 
só quEJm nu.) fó1· idcologo o poderá duvhJar. 

O Sr. Li no Cou~;jnbo:- Sr • . presidente, 
eu não pensei que com isto se levas~ll tanto 
tempo; einittio aqui de pa;:;agem o Sr. Vnscou. 
cellos uma l't-flexãc. ~.obrtl o latim, e cu out!'ll 
sobre a .logica: orn, estna duns idé os Plllittioln>i 
de passagem não . j ulgut:i que désfie occnsiii•l n tudn 
isto que até Sd . me us:;emelha n estarmoR nqui 
def.:ndendo conclusões de httim, rhdorica o lo- . 
gíca . · . · · · 

Tratnu-sc · s.:.brA o latim c dis:;e-so (\ue o illustrP. 
de:;utado n(iO tinha rnzüo, puis que Cnbnniz dizia 
que a pldlosnphía úa~ línguas f:r•L mui necessarin, 
e Cabani1. àiz que seja o ·lfltim? Nno ,. 81·. pre
sidenttl, é a philosophin dns linguos, o a úou
trina da philosophia das lin,::ua:1 é de grunde 
diillculúadt~ que um menino mio pódo np1·ender. 

l!'allou-s() · em logica e dissc~l!e que .a logica era 
aquella arte que ensínavn a scienci'a . d<l enteu
dimento; eu .não sei entender isto : .e que a rhe 
torica niio encena mais do que a . eloquencia das 
palavrr.s parn o1·ar bem ; e como é que um me
nino pôde saber do desenvolvimento .do r.erebro? 
O illustre •leputado deve saber quo ha homons 
que boj e têm escripto m~::lhor do que Tracy, apeznr 
deste ser ajudado do seu g'rande ami;::o Ú••l>aniz ; 
hoje sabe-se muito mais do .que 'fràcy. T~uho 
pois respondido ao que parecia increpar-me. 
Qt~anto á rhetorica. creio que ddla niio se.fullou; 

aqui quiz-se combater e di•S9-se que d!ayra neces
saria. Eu pergunto, Demosthenes aprendeu a arte 
rheturica 'l Não, Sr. presiaente, uasceu . cum. ella. 
Hom"ro aprendeu n arte pottica pal'rl fazer a sua 
illiada? N :ico, nasceu com elia. VaLO poatanto 
contra o artigo. 

o Sr. J.\:l<~rtim . . :E<"runcisco: - S1·. presi· 
dente, eat peço que .cste .art. 5• volte á comn11ssão, 
e que esta apresente uma resolução! . ~:xplicita. 

Afinal . pondo-se â votos o artigo . foi rejeitado, 
ficanLi•J . prejudicada a emenda do ::>r. ~i'Jat·&s da 
·Rocha. . · · · 

Com a formalidade · do costume retirou-se o mi
nistro de estado; que tinha sabido do salão nas 
occl\siões das votatões. 

A' proposta do Sr. presidente decidi o a camara 
que se officiasso ao ministro sobre a Jeput,1ção 
de que falla o art. 50 . da constituição. 

O Sa. PaESJDENTE deu par·a ordem do dia se
guinte:. Terce.ira discussão do projecto de lei sobre 
a exLincr;ào do juizo privativo · dos seguros. Dis-
cussão da resoluç.ào n. 2S. · 

Levautou-se a sessão depois das duas horas e 
meia. 

Sessão em i6 ele ,JuniJo 

:rnESID'"NClA DO Slt. COST,~ CAIWALHO 

F<:ita a chnm:ula ús 10 hora!!, achariio·se p1·e. 
seuws 70 Srs. tl•:p1.1turl•J.i, l'altanrlo r:f)m cnu~a 
parl.icipada OR Srs. l'uula AlbuqnerquP., Pereara 
úe Brito, Calmon, Alv~s Brunco,. Orncllas, D~os 
o !:iilva c Vallasqu t:s. · . · 

Ab.,rta a H~i!SI\ 0 e lida a acta pelo Sr. sccre· 
tario Luiz Cavalcanti, foi appruvada. 

0 S~. SECRETARIO 1\'f.I.RCELL!NO DE . BRITO . Jeu 
cor.ata do seguillLil •:Xpo:diente: 

Ollicio d•l sect·ctario do senado, participando 
·que por officio do ministro. do estado do i.mp~rio 
do . 12 úo cunente foi presente ao mesmo senado 
quo~ S. M~ o Irnperàu.or buuv~ por be:n snnccionar 
a resolncão da assernblén gr:ral que a!Jprova a crea. 
t;âo de diverS••s cadeiras de primeiras letras nr•sta 
pa·ovinci.L e na do S. P11ulo, e re,.uln os orde
nados dos respectivos professorcs.-Fícou a cama:·a 
inteiratla. 

Do ministro do imperio participando que a 
camat':l da cidade tle . S. Paulo communicara. em 
uflicj,, de 27 de Maio, Qlltl por haver empate 
do votos nos dou R. pl'imeiros supplentes dos depu · 
tados por aquella província á assemt.léa ger!ll 
legislativa, a sorte decidira a. favor dl) secretnnu 
do governo Joaquim Floriano de Toledo, a quem 
expedira o competente diploma . .,.,Ficou a camara 

' intP.irada. . ·. · · . 
· Do ministro. dos negocir.s cs t1·angeiros em res. 
posta ao officio que lhe fóra dirigido em 14 do 
corrente ·sobre os trabalhos da commissão mixt.~ 
brazileira c pol'Lugueza . particip~ndo que nel~es 
for:io contenapladas as rcclamaço~s dos propr1e~ 
tario.; da Bahia.-Foi remettido á secretaria. 

De um requerimento de Innocencio da Cunha 
Goy.1nna, pedindo decisiio de um seu .negocio, · que 
foi enviado a esta camara.-Foi remettido á com
missão a que est'ít affecto . estd n r.gocio. 

O sa. DePUTADo PEREIRA ne BRrTo deu parté 
por escripro dll ni'io puder compart>cer por mo
Jestin. 

O MEs::uo SR. SECR:t:;T~m:o leu as seguintes redac
ções . tl 'pareceres : 

Do prr•jt:cto de rescl~ç~o n. 13 . que marc_a o 
caso em quu os pnJsiJentes das· juntas de JUS· 
tiçn P"dem votar .-Achou·se conforme p:tra ir á 
sancção. 

Do p1·ojecto de resoluçã<l n. 22 que autorisa o 
gov,rno para mnn<lnr · traduzir e ex pó r á venda 
o DigesLo dos E$tlldlls-Unidos de Goraon. -Foi 
appr .. vndtt . pnra se mant.lar no senaJo. . . 

<< A comUiissiio) de instrucçaio publica vio os 
officius . do ministro do impcrio . que co~rirlit? as · 
nct:\s e mais papeis dos conselhos presJden,~tae~ 
das províncias da ~a h ia, Go~az _e Parahyba sobro 
a cretlçào das cadetras de pnrne1ras letras e or~~
nados estabElr::cidos, e é de parecer que sejao 
approvadas ·as mesmas cadeiras . pela resolução, 
oiUe junta offerece. . · . . _. · 

<< Pllço · drt c:anu:\ra d?3 deputados, .29 de. Mayo _de . 
1830.-.-lntonio Fer·rewa Fl~ança .- Jose Rrbetl'O 
S.om·es d" Rocha.-.4..ntonio Josê do Amaral.» 

l?oi · approvudo para so imprimir a resolução . 
<< As com missões reunidas de . ju-tiça civil e 

criminal teudo procedido ao exame . da proposta 
do poder executi\•o pa_ra _a creação ~e jl!-izes ql!-e 
conheção das cauJas c1Vels e~ pr1me1~•\ mst~ncu1. 
nas cidades do Rio dt1 Jane1ro, Balua, , Rectfe e . 

. Maranhão, e seus districtos, entendent dever expór 
á esta augusta .cauaara : · 
.. :. , ~Quu e!las -~:ec.whecem urgentissima a ne· 
cessidade que moveu o govemo a propôr uma 
tili providencia, po1· ser indispensavel para a 
achninistraçiio da justiça, que . se encha o grande · 
va~io que deixará a extincção dos juizes e juris-
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di1:~ões ora nnnt,XIlR .{,s rr:lnçõcs ~stnbclecicln:; nns 
sohr<ldltas cidndt•><, q.unndo se npprovr·m ns dispo
sit·ões ind1cnans nn pr<•posta d,, novo r• g1mfnto 
de'lln~: llOlftllliO porém OS IIIC~I1108 · .CI•DlliiÍSSÕ(•.l'l, 
quo igunl J'nziio su dú pam n cn·açiio de mnis 
juizes criminll1'8 dP p1·in1eirn inRtnnc111 llt·~sas ci· 
dno.les,qunndo faltar.;m, ndoptndo o OfJVO r<·gimento 
o corrector e ouvidor••s gernr•s .do c1 lniC, os 
juizes dos . feitr.s cln <·r.róa e fnzr·ndn e os juizos 
da chancellaria prr.porf1õ por is::o 11mn tnl~ndn. 

tt 2.• Que se ~oóo podem couf .. rmm· com o que 
• ~;e propõe r~lativanH·nte. a . ordennrlr·~ e as::ignn

turas; porqll!J .estando Já ~m doutnnn Cl•l'l'e1.te 
pelo que se estnbelecf:U na l1•i d~ 18 de S .. t<•mbro 
de 1828, e pelo ·que se tfnl inicindn no p1 ~jccl!ldo 
rcgí:r.ento (lng relações, 11fio Jlf.I'Ct·ber•'m os mn
gistrnc]os emolutll~ntt•:> . ou •·sr•·rtulns alguma~ 
além dos s•:us c.l'dt·nudos, julgíio as comud~sões 
que igunl di11posiçi\o se d<:vcrá Íl' e~tenoler•do a · 
todos os juizes dt! ·dir~iln, a ~iío por i>so de 
parecer que so e:lu\·em os ordenados pl'opc.stos: o 
que tnmbr:m pr. pm·ilô por (n,~:nun. 

cc 3.• Que 1,;io ~li" de accor!lo com a fixn~no de 
urua al~ada á estE·s juizn>< · civis •·U crírninae~, 
porqne a cor.sid~t·a,;ão r,m npposiçflo ú di~posiciio 
do art. lúS dn conhtituiçii••, que nfio faz di1f~
renca da·s cansns que b:iu de· c.n níio. ser julgadas 
em segunda, e ultima instancía; e . isto fará objecto 
de IJUtra eJ)lenda. 

te ~. • Que, postas e;. las consideraçõe:s, siio de 
parecer que !'. referida pn•pr.stu se reduza .a 
projecto de · lei, e· ~c imprin.1n pai· a ser discutidn 
com as emendas, que o1fereccm nos seguitJtes 
termos' . 

« A .ossembléa geral . legislava do jmperio do· 
ereta: · . . 

<< Art. J,o Ficiio desde já cr('ados àous juizes 
para coli!Jece:rem da;; cau~as civ .. is em prm1r:írR 
instancia na cidade !)o lUo de Janeiro • outros 
dou;; na da . B ·•hía; 11m 118 ~ídadu do Recife; .e 
outro na de Marnnlliio, e os seus di>trictos. 
Perant.; elles, ã esclha dns p:11tf.s, se inlf:ntarãõ 
as acçõts novas e proscguiráõ as pend~ntc·s 110s 
juizos c·xlincto~ 11do rfgimento ·das t· tla~ões 
provinciaes. 

cc Art. 2.o Escre"Verbõ perante os juizes docivcl 
os !."Scrivã•·S das e~tinctas corrcdr;ão do · cível ela 
córte, e otividori:is do cívfl d'as rela~ões. 

" Art. ;5.o Os juizes do cbel creados por PSla 
leí teriio de ordt"nndo : os . do Rio de Janeiro 
l :GOOSOOO: e 1:200SOOO os dus outras ddadfs; 
cvm a al~no.la e assignntura concedidas .nos ouvi
dores de con•arca. 

t< Art. 4.• Cada nrn dr.s jui?.P.S do cível terá 
um meil'iuh.-. ·e s~u ·c·scriviio: veHcendo cada um 
d~ste:~ officiaes 20UHOOO de ordenado. · · 

c< Art. 5.• A pr~seute lei tt-rá n sua cxecu~ão 
ao m~;smc. tempn que prh.cipwrem ns relaçvf:s 
provinciaes no tXel cicio de SUII;; funcçõe;; . . 

te Art. (),o Ficiio n;v"gndas todas as leis, decrr:tos 
e mai~ dísp.osiçÕ•·s em contrario. 

ct Rio . de Ja11eiro, 24 de Maio de 1820.-Vis· 
conde de ' Alcanta,·a. » 

Emendas das commissões de justiça civil e 
cdminal 

tt No art. 1•.-D~poi~ d~ls pnlavi'ns-ticiio desde 
já creadus- accrescentou·se estas- nlém dos exis- · 
tentes mais.-Snpprima.se a parte que princípia:
perante elles etc. até u fim. . . 

Artigos additiv"s. 11 Artigo. Ficiio t.tmbem crca· 
do:; dt:sdc já além dos ~::dstente" mais um juiz 
para conhecer das cnusns crime~ tm cada uma das 
cidades do Rio de J..!!Jl_e.\ro, Bahia, ~- . l\lara· 
nhão;" e sóus·a1stríctos• · · 

c1 Artigo . . Todos os juizes civis e criminaes ora 
creados, como ·os já ~xis tentes . nas sobreditas 
cidades terão jurisuicção cunmlativ~ p!!ra perante 
elles, á escolha dtls partes se intentarem as ncções 

nOVOS, I) jíl'OSP.~UÍI'Cm tiS pendent•;S MS ,ÍIIÍZOS 
(•Xtinctos pelo rt·~im• ·nto dns reln~õos proviuciaes~ 

u Artigo ndditivo d•·poís do 2°: 
11 At·tigo. EscreV1·J'IÍÕ perante os juizes crimi· 

nncs OK CSI.!riv:ics d1l cllri'Cct;.iio do cri mo da côrta 
A o~ dos ouvidorias gernes do crime das l'ela· 
ções. 

te Art. 3• .l'Cdíja·sc assim : 
(( Artigo. o~ )lliZf·S do cível c Jo crime agora 

crendos e o~ jú, xistente~ terão 'de . ordenado: os 
do Eio de Jun~iro 2:000H A os das outras cidades 

.l:GOO,'i, sem muis emolumento, assignntura nu 
esporluln algumn. 

<t No n1·t, ·!.• Depois das pnlavras-do civel-
accr.cscente-se-e do crime. . - · 

n Pnt:o da can1arn dos depntndos. lG do Junho 
rle lS::lO.-José Antonio da . Silva tlfaia.-Hono
ralo .José de Bm·ros Paim . ..-Antotzio Pinto Chi· 
ch&,.,.o da Gama.-A .. P. Limpo de Abl·eu . ..
J. F. A. JJ. :Muni~ ]3an·eto.-J. C. P. ele .Al
meida Tol'1't:S. >> 

Fr.i appr·,,vado, mandando.se imprimir. 
tt Fd pr~sf.ntc á cmnmís~ão especial das cama

ras mnnicipn"s o reqneri111ento dos cidadão~ An· 
trn,iCt . FJuucisço de Fi~upiJ'etfo e Francist:o Jo~sé 
c,.e]ho, IIIOI'adores na vi !la de S. Joiio de Macahé, 
os· quaPs "e queix:io de que a camara . da dita 
vi !la . os chan1asse para exercerem . as funcçõcs 
de vcread .. re.:;, . tscusando para 1s~o dois cidndiios 
mais votndus que 0:1 supplicantes, c•Jm o uníco 
fun,lamento de que os sobreditos ciois mais 
votados ncaba\'iio de serv1r na camaru trans
acta_.. 

ct A commissiio, não nchnndo Iouvavel uma 
SPmelhante queixa, JH•r suppór que ante~ os sup
plicnntes se d~veruio hon1 a•' com U"ll tal chll· 
mnml'nto, tlvmtudo, julgando niio ser lllgal o motivo 
da e~cusa aos dois primeiros votados, é. de pn· 
recfr que seja . ouvid:1 aquel!a cnmara · a este 
re8p('ito por intern1fdio do góverno, a quem se 
deve rPm~tt(•r . os papeis inclusos. 

tt Paço da .. Ca111ara dos deputados, aos 15 dll 
Junbo de j830. -4. ckSou.::a e Olivei,•a C<Jutir.ho. 
-Antonio /1-lal·ia de .Mou,·a.-J. Col·.1·éa Pacheco 
e Silva 11 

Adiado pol· opposíção. 
tt As commifisôes de jufitiça civil e criminal 

não acháriio lugar para introduzir o project•l do 
illuslre deputado o Sr. Lui.t. Cav.llcanti que propõe 
a divi~ão dos districtos da jurisdicção dos juize~ de 

· dir.,ito t.la primeiru instancia Mmo emr:nda ã pro· 
po,ota do poder ~xecuuvo· que propõe a creaçiio de 
juiz~s do cível· pura IIS cidades du Rio de Janeiro, 
Buhia, R~cife e Mnranhiio. 

« Porquauto, julg:io as mesmas commíssões que 
niio é nllndssivt! a muteria . do dito projecto do 
Sr. Cavalcanti, diJ di:-. posição geral e permanente, 
que hn de necessaritlmentc depender de longa o 
complicutla discussào, para . a qual serão precisas 
mui:as illustr:·•çôes,· como . a .fuzer parte •ia pro
po~ta, cuja m nteria é. a de .un1u providencia par
cial rnas . de ·urgentíssima uecessidude, quundo 
passe o novo regimentl) das relações provinciaes, 
providencia ftlTÇilsamente provisoria pura o tempo 
sómc11te que. mF.díar nté o regulameuto geral dos 
juizos de primeira . instançia, e providencia que 
facilmente se pvderú discutir e adaptar.· 

t< Att.ndendo . prirém, que o referid" projecto é 
digno dn consideraç1io . desta c!lmara, · para · ser 
admittido nella á discussão sepanldamente, por 
ser da prime1ra precisão estabelecer-se a divisão 
territorial do impcrio para os disLrictos em .que 
drJvenl haver juizes de direito, são as commissões 
de parec~.r.-J:l)J.J:< se imprímn para esse fim. 

it Paço da camura dos deputndos, lG de Junho 
de 1830.- Jost Antonio da Silva Maia.-Hono
mto José de Barros Paim.- Antonio Pinto 
Chicho1·ro da Gama.-:-A· P . .J:impo de Abl·eu. 
-J. F. Alves Branco Muni.:: Barreto.-J. C. 
P. Almeida To,.·res, » 
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p,·ojecto . ele .lt:i pa.,•a a clivísao civil rlo tcl'l'ilo••io 

do iJI'IJ.;;il, offel'Cf:Íd(l C01111J •'mt:rzda LÍ '(ll'Ol)Oiita 
do UIJVt:l'no sof;,•c a lA irzsttmcia. 

r( A asscmhléa geral legislalíva d.!creta: 
<r Art. 1." Para districto!! du jurisdicçiio elos 

juizes do dir;.ito drl pdmeira. ínstancia, dividir
se·ha o territo1·ío do Brazil em c·nnarcaH, cujas 
cabeças · serão os lugares npontadi:>s na tabelln 
abaixotrnnscripta; o govnrno mnrcru·á us ext1·emas 
de co da. CO!Tlal·cn, que poderá, . onda convier, ahran · 
ger pOI'çÕ~s do di versas províncias e pi•.rtir Oi! 
termos ou parochias 11em se ligar ás divisões ora 
existentes. 

u Paço da cnmnra dos. doputados. lC de .Junho 
de 1830.-Lui.: Cavalcanti. n · 

'l',\nELLA. 

Da pl·ovirzcía do Rio ele Janei1·o 

Cit.lade de S. Sobastii'io. 
Vi!Ja de Angra dos Rei:;, 
Villa .de Paraty. 
Vílla de Rezende. 
Villa do Cantngallo. 
Povoação do Ri., dQ S. João. 
'Villa de s; Salvador dos Campos . 

Na p1·o~'íncia ele S. Paulo 

Cidade de S. Paulo. 
Villa de Santos. 

. Villa de Paranaguá. 
Villa de Coritiba. 
Villn de Itú. 
Villa .da Franca . 

. Víll~ . de Taubaté. 

Na pl•ovincia de Santa Cathm·ina 

Cidade do ·Desterro. 

Na p1•ovincia elo Rio G1•arzde de S. Ped,·o 

Cidade de Podo Alegre: 
Villa de S. Pedro. 
Vílla do Rio Pardo. 

Na p1·ovincia de Matto· G,·osso 

Cidade de Cuyabá. 

Na p1·ovincia .de Goya,; 

Cidade de Goyaz. 
Arraial · das arraias. 

Na p1·ovincia de Minas Ge1•aes 

Cidade do Ouro Preto. 
Villa .do Príncipe. 
Arraial do Tejúco. 
Villa do Fanndo. 
Arraial dó Salgado. 
Villa de Piracatú. 
Villa de Pitanguy. 
Villa do Sabará. 
Villa de S. João de El-Rei. 
Villa da Campanha. 
Arr;~ial do . Araxã. 

Vílln rlo Vn!r,nçn. 
Villu Ja CadwuÍI'Il, 
Villa de titwto Amaro. 
Villa do InhumbnpH do Cim11. 
Povnaçiio rio Jonzeíro. 
Villa dn Bnr•·r1. 
Villa do Rio rias Contas Central. 
Villa de :}amnmú. 
Villa ue Pon•to tiegur•l. 
Villa de 8anto Antonio da .Jacobina. 

Na p1·0víncia ele S~I'{JÍ'{J~ 

Povoação da Estancia. 
Povoação das L arangeiras. 
Villa do Propriá. 

Na P1'0!Jincia das .I'Ha!fôas 

Villa do> PenedoJ, 
Vílla de M11ceió. .. 

Na p'i'O"!;Íncia ele Pm·namoúco 

Cidnde dn Recife. 
· Villa de Goyunna. 
Villa do Limoeiro. 
p,wonciin do Rio Fol'moso. 
Povonçiio do Bonito. 
Ptovoac;ão do Brejo. da Madre de De•)S. 
Vílla das Flórr.s. 

Na p1·ovincia ela Pcmih?Jba 

Cidade da Parahyba. 
Villa do Brejo da Arêa. 

Na .Província do Rio GJ•ancle do No1·te 

Cidade do Natal. 
'Villa do Assú. 
Povo~oção da Serra do Mu.rtins. 

.·Na .Prcn;incia elo Cem•á 

Cidade da Fortaleza. 
Villa do Aracaly. 
Villa de lcó. 
Villa do C rato. · 
Vílla do Sobral. 

Na província elo Piatth?J 

Cidade de Oairas. 
· Villa da Paruahyba. 
Villa de. Parauaguã. 

Na p1·ovincia elo Maranhão 

Cidade de S. Luiz. 
Yilla de Alcantara. 
Vilbl do It11picurú·mirim. 
Villa de Caxias. 

· Povoàção do Me a rim. 

Na pl'(vincia elo Pa1·â 

Cidade de · Beléln . 
Villa de . Bragança . 

. Villa. de Cametti. 

kl7 

Na p1·ov.incia. do Es[iil'ito Santo 

Cid~de da Victoria-.--· ... _ .. 
Villl\ de S. Matheus. 

Villa de Santarém; 
Villa do Rio Negro. 
" A com missão. especial encarregada do P.Xami

-,--+-w.<·.r .) !S .resolucões. Dr9postl!§~~entaçõcs dos 
conselhos· gera.e:> de · provinc1a, apresenta a esta 
augusta cnmarn quatro propostas elo conselho 

. ·1 gernl do Grlio·Pará, . a 1~ datada de . 15 de Ja. 
neiro do. presente anno sobre os estrnngeiros che· 
gados t\ província; a . 2•, . do 18 de Jan.,iro . sobre 
a creação · e vencimentos que .r.levem · ter · os. con· · 

Na p1·ovinr.ia da Bahia 

Cidade de S. Salvador. 
'l'O::.tO 1 5:3 
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~;elh~~iros do pr•lvincin 1lnmn:r. o tompo tlo !~uns 
:-<ci!~<JCI'l; o. ;)•, do 2n dó .Janeiro n J'C:ipuir.n 1ln uma 
ímpl'tJnsn nacional ; e n ·1•, ·de 2~l dr~ F•lVCl'l•iro, 
lllll'tl que ns juir.eri du Jlll7. J'órn. da cídude o villns 
ftH;iio rm invrmtnrío:1 dos r•rp!Jfi,,s <.los S<'ll!l Jis· 
trictos; pnrn ns mandnr iu;pl'llnir, pois que 11:1 
n:io julga compi'Phcnclhl••s nos pnrngrnphos tio 
m·t. .~:; dn coustiwir,;ir, c (lntrn•·rm na (IJ'dcm dns 
trahnlhos SfSllitdO u art .. f.iZ> da IJltlSI'IHI COII~tÍ
tllÍ~lLO. 

cc Pnço da cnrnnrn elos deputados, 1-1 da .luJtlso 
iJ,, 1::>31).-J. cio RI![JO JJan·os.- A. X. de Cal'Ctt
lhn.-JJ. B. S. tlc: Sr,u,:;ct. '' 

Feri npprov::do para :;c imp:'imircm u:'l pro-
postas. -

cc F•>r1io presentes d C(•mmissão ARpecial dos 
con><dhos ger~<cs d>LS .. pro ... incios tr•'S propostas 
do da prov1ncir• ele :5. Pctii'O do Snl, duas ele· 
vanrlo a villns ns frrgnrr.ins de l'iL·ntiuim c de 
:::;, Fronciscn de Paula, c: a outrn coneedendo.lí 
cnmam dn villn do Rhl Grande t.!o ::i. Pec.lJ'O os 
to,·n~n.-.s distribuídos dentro dori limites dos prc· 
dio;; uriHITICIS, que 11f1o tenhão e1lifido e que me· 
diante as !órmr.s •.le dirdto se v<Jrifique que tõm 
cnhido ('lll •:nmmb:;o, e p(•l' i~;~so :wjüo jLilgndos 
tlevctlntos .. Uma do da província t.!as Alagôas 
mudando a ~chie do. W•Yer;;CI para u vi !la . das 
Ala~õas, e uma flnalmento do da província de 
Piauby clr,vaud" a villas v a rins l'regnezhs; e é 
a com missão de pnrec:er que .Stl imprillliio e entrem 
em discussão na ·rórma do nrt. 83 da consti
tuição. 

cc P11~o da eamara d•lS deputados, aos l·l de 
Junho ele 18:30.-A. X. ele Can;alho.-.S. elo 
Rego Bal·,·os.-B . .B. Soa1·r.s ele Sott::a. " 

Ar•provado para se imprimirem as propostos. 
" Porão presentes á commis~.iio especial elos 

c,lusclhos ~ernes elas províncias as n•present:1ções 
ns •. 35 e 38 do da província dt1 .Minas, pedindo 
esta a prr:staçiio nnuual de 2:000S pel1,1 tliesouro 
nacional . part\ n. conclt1s:lü da obra d1\ cadên. •la 
capital da província, c aquel\a a . incorporação 
ela renc.la c.ln subsidio vol~wtario rln~ vendns e 
tavernas arrec•ldada n•JS c..livllrsos termos da pro
\'incin ás ren:las das resp~ctivns cnmm·as muni
cipae8 em auxilio de suas dr;spezas. Quanto á 
prirneim a commi~são reconhece mui justa e do 
ab,vluta uecessidadc,, pol'•JUC SP.ndo. n c:~dca da 
cnpital, por a:;sim diztr, o depcJsito de tod•Js os 
prr~sos da provinci:l que pela nutur·eza .tlt: seus 
d.;lictos uiiv :;iiu admíttido::: a J:vrnnllmto nos 
seus respcctiYos termos, é mister que . dia teu h a 
as commoc.lldndcs pr,~scnptns polo §21 do. ort. 17\J 
da constituiçii.•>; e ni'l(> t;,ndo n respectivo .muni· 
cipio reuc.las pnra isso :;utlicientes, pede a jus· 
tic;a e a necessidade que se prt!stc aqu~Jia quantia 
exigi•! a. 

« Quanto 1\ segunda, a commissão não rrco· 
nhccll wenosjusta e ató tnmhem de. nec•'S~idnde; 
ma . .; cumpre notar·se quo o subsiuio voluntLrio, 
isto é, a contribuição do :JOO rs. rnena!les que 
pagiio todns ~~~ ven,Jas o ta\•ea·nas Ja província 
teve R sua origem em uma olfertu yolnntarin qnfJ 
por 10 nnnns fizet·1io O!! povoa pnrn a t·~elliflcnç:io 
ela citladtl d() Lisbon, qunndo tlrruinndcl prJIO t~r· 
rcmot•>; findos r.stOII cc>ntinuRJ'!ÍO nindii .a pngnl·o, 
porém rl!presentando as camnras municlpur.s quo 
jr'l era pussnc.ln o tempo 11 que se h:n•i1io os 
JHl\'08 Cúmpr .. mettido e cessado o motivo dil sua 
ofiert.a; expedi•>·Se enti'io um aviso p<:la secr<Jtaria 
rl.J · n,tlldo dos nf:~ocios ultrnmnriuos •m• dnt11 
do :'H de Abrit do 171'3, pcdimlo que C•mtinuassem 
pnr Jnnis 10 anncr,;,-parn a re•)difica~:iio do pnlacio 
d'Ajudu, da c:idadtJ dt; Lishna quo se havia quei
mado tlnt l'i'D-b; r~pl'<·::mntarào segu:.d:o yez as 
cumaras mostrando a impossibilidade d.; se con· 
t1nuat·;. mas o viscood" de Bnrbacena, cntà(> 
(;apitiio. geueral dt1 província de Mwas com bons 
annnei•·ns e persuasões conseguio que com elfeito. 
se continua~se pelos ditos 10 unnos; e sendo ao 

principio mni.~ snnvomcnte nn·ccarlado pell\s ca· 
•nara~ qtHl incumbiud.l n cob1·anr;a uos comman· 
dnnLr.s 'de tlisLt•íctn, não ca·üo as mni>~ activns 
0111 tal nrJ't)cudiLCiliO, pouco avultava nas a·r.ndas 
11n•:inuncs ; nw,; tamuum cl'iio menos vexadnli e 
pnrsrgnidos os povos, dt> que lwje pelo lfltlthodo 
do an·•miiLt.a•;:'io, pois .:}Ue os an·C:nlatuntcs n titulo 
de privill•g:o tiri10 um mandado g•·:ral ll executivo 
dn juuta o qu . .,do ""'povo~ não lhe pagiio incon
tin(•nto o pelo 111odn IJIIO quereru, monlliio-Jhes 
f,IZfJJ' penhora u os c:hamiio para o contencioso 
tlo ,inizo dos feitos da fazenda nncionnl .da pro· 
vincirL; e F·lleli que muito rnni11 quet·erião perder 
elo q1w. :mjcitnrern·St~ .aos incomrnodos· de um 
plt!it•) c um p!eitn ajuizado muitíssimas leguas 
distantllS de seus domicílios, so1Trtlm todo o genero 
ilo arbitrarieLladtls c v<:XUtiÕes praticadas pelos 
ditt)S arrematn11tes ; o que de certo uiio aconte
cerá sendo <• dito subsidio incorporado ás rendas 
do:> municipiú~;, que o.Jiás se achão TJOjG · muito 
snbrecarrcgafiOli com immen:;us despezas ; quando 
tal a.rrcrn11t'"i'ío pr:J;, diminntn preço por que é feita, 
~ó interessa· no~ arrematantes com grande pre
jni7.<'• ela fazenda nacioual c V<!X•IIue ..tos povos. 
EntrP.tanto a C<)mmiss:io mio inte1·põe o seu parecer 
pt!lo receio de pod•i!' cucontt·ar-s~ com a lei do 
orçamel•t•l ; c por · i:~~n eu tende que as dit••s t·c
preí~>:nta•;ÕP.S su rlevem rtllnelter il. ccmmissiio do 
far.enda de 7 membroa,pamdar-lhes a consideração 
que merecem. 

cc l?aç.1 da cnmara dos dt,putados. aos 14 de 
Juuho de 1830. -S. do Rego Ba>·ros.- B .. B. 
Soares de Sou,:;a.-A. X. de Ca1·valho." 

Appt·ovailo. 
cc Fnmci:-:co Dias de Castro faz ver neste seu 

requerimento que no a:mo de 1826 · pretendeu 
perante e:;tn au~usta cnmara providencias ácarca 
da insinuação do uma doação que foi consul, 
tada .pelt) uezernbargo du . povo e •·esolvida 
contra , sobre o que se pcdirãu ao gc.verno. os 
nP-c:essarios esclarecimentos ; e como ainua nüo 
esteja satisfdta estarequisição; é a commissiio 
de justiça o:ivil de parecer que de novo se peçãó 
para S•~.delt:!rit· ú preten•;ão uo · ~upplicnnte com co
uhecimento dé causa. 

" Paç(). da camam dos clepubdo:;, 13 de Junho 
de 1830.-.JI. J. B. Paim.- J. F. B. Muniz 
.Ba>•,·eto.-J. R. P. Almeida To1·res. » 

Approvndu. 
O Sr,. Xo~.vma Dli: CA.nVALIIO enviou â mesa o 

seRuinte l'tl'lu~rimcnto: 
cc Requeiro que se diga no· governo qne para 

evitar·se o incommodo e prejuízo que cuusàn ao 
puvu as rcvi:.ta~ 6 mostras geraes dus corpos de 
ordenança:~, exoP.ça ot·dens para que se não 
f~tc;:lu ; ficando,' cumo j{l . por muito tempo t11m 
cst:ldo, em desuso, sautlo as ordens dirigidas 
principRlmo:nte para a província da Parahylm do 
Nnrte, cujtiS povos se qncixiio pelo orgüo ele suna 
c11maras lllltnicipae~.-Xavie1· de. Carvalho.» 

Eutrando em debate, t·equerou . o Sr •. Paula 
Souza que se tomasse como indicac;iio e que fusse 
a uma eornmissiio. Assim se venceu, o igual· 
mente que fosse remettida á cornmissao de 
guct·ra. 

EnLrou-se na 1• parte •la ordem do Jia. 
Torceira cliscussiio do projocto de lei sobre a 

respnnsabilidada do,; empreg•ul•lS publicos, pot~to 
em cliscussü,> o 1• capitulo, fordo â mesa a~ se
guinte:~ ernendns dtl Sr. Rebou<;as: 

" No nrt. 2• S) 2• linha ultim1t, em vez de- s~ 
da desobediencia resultar a inexecução de alguma 
lei- cliga·Sil -se . a desobediencia impor·taa: ou 
incluir inex.,cução de alguma lei. 

• cc .No· ar't. 2• S) 3•, linha 1•, em vez de-d•1sem· 
penlta•lo cum n.,g\igencia, etc.,- digol·sa- se11do 
neglig.mte no desempenho de seus deveres. 

« No art. 2• S) 4•, em vez Je- ausentando-se 
do lugar . O !Ide exercita o emprego- diga.se-:- au-
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sentando-se do lug;~r em que .deva cxercilar o 
emprego, etc. 

cc No mesmo art. 2• ~ •1•, linha 5•, em vez ele 
..- so por causa de nusencia ou abandono resultar 
inexecução da lei ou ordaru- diga-se- se pela 
auseucia ou abandono houver inexecução de lei 
ou ordem. 

cc No art. 8• S) 8•, linha 1•, em vez de- ou 
fundada a Hentença em prova manifestnmenLe 
falsa-diga-se-ou fnnd11ndo a senten•·a em prova 
Dlanifestamente falsa. » •• • 

Furil:o apoiadas. 
u No mesmo art. 3• § 3•, linha 2• e 3•, em vez 

de -se a sentença fôr condemnatoria de moa-te, 
prisão, etc. ,-diga-se- se a sentença impuzer 
pena capital de prisão ou degredo. etc,,, 

Nfio foi apoiada. 
cc Idem , li1•has 5• e 6•, em vez de - alBm de 

ficar ínbabil paa·a empregos sem"lhantes- di'ga-se 
-além de ficur inhabil para o emprego de jul
gador ou outro semelhante. 

cc Na linha 7•, em vez de- para empregos 
semelhantes -diga· se- para os mencionados em
pregos. 

« Idem,. linha 10•, em voz de- contra lei ex· 
pressa ou fundada em falsa prova-diga.se""-contra 
lei expressa ou iundando a sentença em falsaprova. 

cc S) 4•, linha 3• pag. 2•, em vez de-solemni
dades e~ternas que a lei requer como essencial 
- diga-se-solemnidades externas que 11 lei pre~ 
screve como essencines.» · 

Foriio npoiadas. 
« No § 6•, diga-se -Aceitando dadiva ou 

promessa, assim directa como indireclamente para 
decidir-se a respeito de algum acto do seu officio, 
quer seja obrando o que .não deva, :;uer mesmo 
úbrando. o que deva. No 1• caso será .condem
nado no triplo do· valor da cousa aceita, e na 
perda do emprego simultaneamente· s~ a-:eitando 
a dadiva tiver por fim obrar o que não deva. No 
2• cn.so, e da simples aceitação da pt·omessa sem 
effectiva recepção da cousa promettida, será con
demnado no valor ãa mesrna cousa, e em suspensão 
do emprego por .tres mezes 11 um anno.u 

Não .foi apoiada. . . 
" Em todos os lugares em que usa do parti

cípio multado -diga-se _.;. condemnado,...., e seme
lhantemente onàe se usar do ve:rbo ..... multur -
dig~·se-condernnar. 

" Nos .lugares onde se usa do verbo e seu 
particípio·- commutar, commutado - diga-se
substituir, . substituído,. ou se lhe nppliquem. ott
traiJ equivalentes palavras, que E!Xclnão toda a 
idé!\ de commutação como attl'ibuto de algum 
juiz g,ualquer. 

cc No S) 9•, diga-se-extorquindo· ou exigindo o 
Cl!Hl sa não. dever, tanto para si como pal'l\ outrem, 
ou mesmo para a fazenda . publica. Nu cas'' de 
ejfeçtiva extorsão. o duplo da penn pecnniaria 
determinada no § 6• com simultanea perda do 
çfficio. No c•1so de simples exigencia o ÓllJ?lo da 
pena determin11da no dito $ 6• para samples 
11ceitação da promessa de alguma dadiva." 

Não foi apoiada. . 
cc O art. 5• suppl'ima·se por inconstitucional.» 
Não foi apoiada. 
« Art. So, em vez de-Os empregados ecclesias

ticos. responderâõ perante as aut~1ridades secularas 
para se lhes impõr as penas declaradas nesta 
lei- diga-se- os empregados ecclesiasticos l'es
ponderãõ perante as justiças seculares, e Sl3rào 
sujeitos ás penas· declaradas nesta lei. ,, 

Foi apoiada: 
a Art •. 8• s; 2•, linha 2•, em v e~. de·- ~;~ómente 

dizer-se- ou atacando·se individuo$ ou á consti· 
tuição do estado. 

cc Contemplem,se, a assembléa geral, o impe
rador, ôs conselhoa gernes, as cam!lrastmunicipaes, 
as corpora.;ões puolicas e os indivíduos final

- mente.>> 

Niio foi apoiada. 
cc No fim d,J art. 9•. Em vez]de-escrivãctl e 

o11iciaes-digo se-escrivlies e mais c,fficiaefl • 
. cc Art. 10. Em vez das palavras- se abusar 
cle~;ta podr,a· - diga-so - se abusar desta attri
buição. 

c1 N11 fim d•) art. 12 acct·escente·se-quando por 
sua natu1·eza nrlo fõr liquido.,> . 

Foriiô apoiadas. 
cc O art. 13 seja assim: 
cc A pena de . detnis~ào quando fór applicavel 

á al::tum réo, cujo em'pregó seja de mera com· 
. missiio ou tiJmporario, será supprída pela de prisão 

de !res me:zes a um ann•>, sal v o o caso do art. 2• 
~ :3• quando tiver lugar.,, 

Não fui apoiada. 
Igual·o~nttl for:io á mesa as seguintes emendas 

ds ::)r. H·>nriques dtl R~zendo: 
cc Art. 2• Si 1•. Accrescento·se.:...segundo o gráo 

àe gravidade ou imputação.,> · 
Foi apoiaria. 
cc Art. 3" § 1•. Diga-se-abusando-e supprima

se as palavras- em prejuízo particular 011 pu
blica., 

Nàn foi apoiada. 
cc ~ S.a Além da restituição da quantia, ou va

lon;s extraviados. 
« ~ 9•. Além da resti.tuição da quantia extor

quida ou exigida.» 
For~o apoiadas; 
cc Art. 5.• Depois das palavras-juntas de justiça 

-diga· se- estas remetteráõ o seu accordão e 
pr.o.c.es.s.o ao c:onselhq §!!premo militar etc:. _; 
Hem·iques de Re.::ende. 11 

Não ·foi ·apoiada. 
o sx-.:P,1utn Sou:r.l.l.:-Nuo sei ao certo quan

tas emendas t.le mntería ha, poi:; sen.Jo tantas 
não as pnde retet· em mP.moria ; peço pois ao 
St·. secretario . qllc:ira instruir-me sobre as emendas 
de mat~ria qu•J estão sobro a mesa. (Foi satis
feito.) 

Sr. presidente, esta lei, por isso que é de respon
sabilidade ger!ll, é mu1 dillicil f,1zer-se não digo 
j(t optima, mas ainda mr.smo perfeita. Só em 
codigo completo, havendo-se em vistn todo o 
system~:o, isto podAria ter lugar e ficar uma boa 
lei; comttt<lo além desta vcmlade ha outa·a re
conhecidamente superio1·; . é Sllmrnamenta nec&s· 
snria uma .lei de responsabilidad•1 para os em· 
pregados publicas. (:lpoiaàos.) 'rodos os males 
que actuahnent•: so so!Trem niio são partilha. 
exclusiva das antoridaJ.::s superiores, as subal
ternas .têm ahi boa parte. 

Sou pois de opinu\u que so approvo estn lei.: 
npprovt~r6i as emendas quo estiio na mes11, mns 
lll!lUillas julgo-us ocioriaS, il que sondo íntelligen
cillS dt~ aa'tigos niio inlhtem na sancçito dll lei. 
Appa·ov,, igtialmonto a omenoln do ::ir. Lino COll· 
linho, porque cl't~ÍQ que o:1ta especia. estava es
queciJ(l. 

01Tdreceriio·se duas pequet1ns emendas que julgo 
su encontnio no~te aa•t. l:J•.- A rormaçiio da cnlpa. 
dos commanda.utes e govel'laudol'es d'nrmus será 
f..: i ta na rtllUç1iO do ,u::~ta·icto, etc.- I Leu.) Ora0 
pot· uma resoluçlio já sancciont\dn. c.css!irão de 
nxi11tir os govornndorcs de armas ; a ainda que 
assim não fosse, 11 constitnição niio reconhecendo 
govemadores, n:io dovel'ia haver aqui esta ex
pr6ssiio ; desejada entiio que se supprimis!!e esta 
parte dizendo·8e-commandantes militares-; pois 
abrange todas. as e:<ipecics de com mando. que os 
militaaes possão ter. 

Nll parte em. que h a uma emenda sobre ti formação 
da culpa pelas jn•ttas de justiça nos lug{lres onde 
não houverem rela.ções, acho-a desneces!!aria, ao 
menos a . passar dev1a se reformar, porque sendo 
as juntas dt3 justiça estações períoçltcn$ que se 
reuncm algumas vezes e não sempre, como se 
ha de formar a culpa sem a sua reunião havendo 
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delictos? Pol' isso sou Jo opinião que se diga
t' 1nagistrado rnrois grudullrlo r.lo lnga~·, etc. (Leu.) 

'l'•mh" n f~tzer uno~\ ohservaçrio ~;obre o ·art. ·10. 
(J.eu.) En uclw quo esta lei entende por nutoi'Í· 
Jitrlrl ul:sobedccida, a judicial'in,mas a nOr outl'a 
não pótle impót· penas, . c por isso desejúra o 
artigo f,rsse assim retligido:- A au!oridndi:l des· 
obeuecicla sendo· judici:Jria, ó n comp~tcnte para 
irr.pót• ·a pena, otc. - B . niiú se Lransmittit• a 
outrem a a!tlltt•iJado ju•Jicilirin. 

Forão a mcz:t as · i!eguiutes emendas : 
" Nv nrt. G• •. :;;:lpprun:~-su. a primeira parte, o 

l!rn seu lugrtl' dign·se:- A formar;:1o da culpa dos 
command!!.ntes militares sen\ feita· pelas relacõ~s 
do distl'icto e ruts província~ onde as · não hou· 
v.;Jrem, pela autoridaLI<J judicinria .mais gradu .tcla 
r&Jsid.;nte no lugar. 

c1 Ao art. 10 .-.:::iubstit.uo, salva a redacção. 
cc A. ::mtoridad~ Jesobndecída sendo jndir:iario., 

ô a· compct•mte pam imput· · a peM de dcsl.'>br:· 
oliencia, ficando . re~ponsavel pelo abuso, . e u:io 
sendo judicíarin participar{! o .. facto ~ · autoridade 
judiciaría compet~:ntc, para esta proceder á imp·o· 
~jç,1o <In pena.- Pat,la e Sou.;-a . .1' 

Foriio ap.:riailas. 
o Sr. 1\-.f<'lllo 1\-J:,, tto>; :- Quanto á 'cor· 

mula, uiio on·~reccrei emen~as por já ter . si,Jo 
prevenido. Entretanto é melhot· remlir a~ p11nas, 
o niiu deixai-as . coruo csliio nest~. artigo. íLeu;) 
Esta !Jroposição é bast11nte <lifiir.íl na execu· 
çiio, e nãu s•~rá bnm Car.cr-se qma . lei para 
niio se cumprir. Nem todo~! .. "" empregados 
siio bem vers,,dc-s 110 conhecimento das leís; e este 
artigo ndo está muito conforme na comparaçiio 
da peu:L de dou~ a seis mezr~s d~ prisão, ·colll a 
multa de GOH .; por bso que rwlle se estabelece 
uma pena maxima, mé.tia e m in in1a: a onlis!õ1io . 
olé faz.:r o que n lei incumll~ é uni ·só delicto,. 
seja punido com uma sõ pena. O S) 2n do urt. ao 
esuí. 111ais conforme quandll di;~:,-'-prnticando actos 
coutrnrios ao quo a lei . rnr.nua, etc.-Ers-ar1ui 
uma proposiçfio que enw•l\·e . tudü,-Dilix.••r por 
oLnissão de fuzr.r o que a lei ll)llndn, ele., é ttma 
proprtsicão mni (l~'Z') nmpl~ para se ·poder accc>ul'· 
modar· :1. di.\•isão. das penas que no mesmo arti,.o 
se estabelece. Eu redu~iria pois a pena deste 
artigo a uma só: tl'int~ dia~ du prizão, coo1 .a 
pena pecuniaria de 60~, e.'t!1·aria ao juizo o arbl
lrio. que lhes dP.ixa este artigo na gradaçiio das 
penas r,ue r•stabele.ce. 

Sobre o ~ 1° do art. ~· !icerca da íormnçi'io 
da culpa j\\ fai pre-:eni<!l) pelo Sr. Paula S?t\7.a, . 
não obstante nin.la quererin m11is. A furmaçiio 
fla culpa pelas ditliculdn<!•lS qui! sA. encontl'lio · 
f,,j StJmpra proprin <lo juizo infi!l'illr t~nra urga'- · 
nisar o processo AJHÍs o 'lUil é remt:ttido nos 
tnbunnes superiores. . 

O nrt. 7• Jiz. (Leu.) Eslc nrtip;•1 d"via !lf\f 
supprimído : {: certo quo na socieclnde civil, [111lo 
ilireitn t.le pndrnn.Jo nm geral lemns todoi a in· 
gnro;ncia nns cnlpas dll'l ecdesinsticos ~~~~ ne"O~ 
cio~ civi~: porém l)nllnto n doutrinns rellgiuS'os 
rriio • . p .. rtnnto ü ~s•:usada nprestllltru· esttl urtigo, 
c deixemo-nos <!e lr;gi,;lnr sobre objectos •JUe 
rulo pertenceu! :'ts autoridade,; civis. Ernquanto 
aro seu proceder· civil (dos· eccl~sit.strcos) tt>mus 
dit·eitn de ingolrencia.; porém no C1Utl é meramente 
especial e · religioso nada temos e só p<!rtence 
cunh11cer disso aoa tl'ibunaes ecclesiastic:os. 

O Sn. liENRlQUES de REzc:NDE :-(Não se ou-
''iv.) · · 

O Sn. MEr,Lo MA'l:'NS :-NnJa ml:lÍ$ façil do 
que .. úmpregar uma refutaç:'io · sob o· o proposições 
que nii.o fot·ào bem entendidas. Se e11 conside
rasse o art. 7• destacadamente, justa ·era a re
futação ; mn:,; tudo que eu disse se funda nos 
ar'ts. 2•, 3• e ·!" ; .e escusado se faz a compa
ração entre o § 2•, etc., par11 Ulostr~r a desconve
uiencia das p~nas =~~sundo os acto~- prati~ados. 

Passarei {t refato.r;ii•l vi.;t 1 que 11e t,,)ll\011 . em 
tzrosso eu tolr . falla•!o em .:iiroítv de padroaJo. O 
il!u:;tro rloputado nem p~ssoa alg11rnn póde negar 
quo entre nóa. existe dircitr' do padroado, po1·que 
uma ver. quo existe o respeito á l'« ligião catlro
lica niio pôde deixar de existir um prwcipio 1illlo 
dollta religi:io. 

Disse-se que a .:onstitnir;iio tem igualado todos 
os cidarHios em direitos, é verdade, e nem eu po , 
dia nvunl(at• propo;;i<;ão contraria a este principio 
que niuguem melhor du quo eu reconhec~, por• 
que reconheço qur:l todos s1ío iguaes perante a 
lei. Mas, Sr. presidente, o qr1e é direito de 
padroad'l ? E' aquelle direito que os imperantes 
civis exercem (sobre as cousa!l sagradae), tt sobra 
nogocios que não $eudo proprios . da juri5dicção 
civil, dependem comtudo da sua autoritiação parti. 
prevtllecer . na sociednde,· autorisaçiio a que está 
sujeita toda a iul'isdicção ecclesia.stica. O nosso 
imperador e todos o~ imperadores civis quo re· 
conhecem a religião catholíca têm direito de no· 
·mear bispos, mas pur ventura niin vai esta no
meação l:luscnr a confil·maçiio ria Sé Apostolica ·1 
Ainda mais, para sustentar o § 1° e 2• do art. 8° 
sobre que .· o !Ilustre d~pntado nada incluío .na 
sua refutação, basta ver que pelo nrt. 7• ficã o em seu 
inteiro vigor as disposiçõe::~ o penas eccle:;iasticas, 
que pür · e~ta mesma lei se mand:i.o observai', e 
portanto vou justificar a minha proposiçito. (Leu.) 
QuRn.to commetterem delictos no· exercício .de 
algrtm emprego civil,-está visto quo se entende 
qud a lei 111i" conhr:ce nern quer quo se cunlrec;a 
dori factos eceJe,ua:;tieos, p.1rque~ finando .se . c.om· 
mcttercm sómente delictos o seu · conbe.:imento 
compt!te ít rdnçrio eccl";;iasticn. ; e é necessnt'i() 
que 116;; saibanhl~ que o di1·uito canoníco · relati· 

· vnmente a mato:rias cspiritn ··~s eslabdcce outras 
prl nas, outras rôrmlls dtl · punir, que l!ão . 11:1 cen· 
suras ccclesiustic:ts. No direito Coluonico compre· 
helldem·se péna:il ecc!esiaiSticas UilTr:l·entes das 
espirituaes,. c que sfio impostas pelos trii.Juna .e;:~ 
ccclesittsticos .consentidos tl tolaratl<lil pela socíe· 
datle civil, especialmente eutrc nós. E po1· ventura 
t"mos nós de.;truido o poder ecclesíasLico? Não, 

··. por isso que seria subverter .a ordem social, 
tolhendo a or.lom deste ~ove1·no que tem a seu 
cargo julgar e conhecer o que lhe pertence, não 
prolo d11'eito civil, mas pelo r:líreito das gentes, 
Portunto ·não avancei proposições falsas e, torno a 
di:r.er, nada mais Íl\cil quo rufutar proposiçõ~s quan· 
u<> uüo :ião . entunuidK!! ou se · qnorern inverter. 

Forno á. mesa RI\ s~gt\intes . emendaõ ·: 
rr Art. 2° § L• Ddxuudo de fazer o que u lei 

lhu incumbe • . Ne11te c.1su aará punido co·ul 30 diall 
de · prisilo ·. e ()0$ ·do cnnd·emnaçiio; 

" . Art. ;Jo S! 2•-accr~:Hccllltll·se-confurmll a na· 
ture~u do ucto contrato 1\ .lei. ·. . 

rr Art. 7.• Supprímido; o o art. 10 irunlmente, 
por atncat·. a •llvisão du:~ poderes constituctonaes. 
-0 gr,;putado ll!ello Mattos. , 

Forão apoiadus, menos a suppressão do art. 10. 
O Sr. Ct.U'tl'O AlVo),; : - 0 art. 3• $ 5o 

diz. (Leu.) :51', presidente, insisto que vá a pQ.· 
lavra-legalml!nte.-Nós podemos suppôr muitas 
bypúthes~s, eru I(Utl ü superic.r põde · mandar ao 
subo1·dinado nrbitrnriedades; e vemos entretanto 
que se este niiu cumprir o que mand;l aquelle 
será multado na fór111a deste artigo; ·logo, é 
mister que elle ·passe salva a redacçiio, para qu.e 
fique o »uperior na intelligeneia que · o seu su
bordinado ~ó lho deverá obedecer conformo a lei. 
Accresce ·mais depois .do §().o (Leu .) ·Nós. sa.
bu_mo's o mei~ porque se_ te~ extraviado a-;: pro
pnedades nactouaes, ponsso JUlgo que se dev~. ac
crescentar-despendendo . ou permittindo que se 
despdnda,. etc.-Se fazemo:~ leis, façamos .ao menos 
por obvLrt' parte dos males actuaes, porque uma 
triste experiencia . nos ha mostrado o caminho 
qu~ têm levado .as riquezas nncionaes. 
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SESSAO EM H5 01~ JüNLiO DE t~:Jo 
Forão r~ m~sn as sc::ttlintos emendas : . 
(( No Si ú• do art. ao CO\ lugar -do quo este 

lho uC)t;muínar - diga·sc -do rrue este legalmente 
lhe detcl'minnr ;· - Castl'O Alva,·es. · ,, 

Foi apoiado. 
'' DcJpois do ~ O• art. 3• accrescento-se- ~ 10. 

Despendendo ou permif.tiudo que se despenda o 
dinheiro nacional sem motivo urg•Jnte. N este 
c1so pngull pr:los seus hens a d<Jspeza Mito, e, 
na Í ·llt11 dr. meios, príziio por tempo correspon 1 
dente 110 vul()r . assim despendido.- Cast1·o ,..l. 
1'm·es • . , 

Foi npoíadn. 
O SK-. RoJ>onças :- Diz o nrt. ;J• (Leu,) 

E desdejá. se vê que isso sa acha em contra• 
dicção no:-~ artigos UH e 15S da constiluic;ül). 
(Leu.) Umn ve~ que dP.terminnndo neotes lugares 
a constituiçrio. os .casos em que a~ relaçõ~~ podc,m 
ser juizos, e fa)':endo-as essencialmente juizos de 
2a instaneia, o artigo, qUP. rm reprovo, na presente 
discussão, naf.!~ meno:~ ÍolZ elas relnçõe;; ..Í•J qne 
juizos . de 1• instancia e juizos dP. 1• · iuatancia 
p~ra fot·maçiio de culpa . Hivell11ndo·a» c conrun· 
dindo-ns até. com M juntas do justiça. · O mesmo 
nrt. 5o «lo . projcclo .suppõe que devem . •lxistir 
tribunaes do iu:;tnncin heterogenea, interfel'indo 
o~ presidentes. Atlminístradores dns provindas 
em certos . casos judiciaes, come ~e reconhece .das 
seguinti\s palnvrn;;. '' Estus (as juntas do ju;;tí~o) 
remetreráõ o seu acco1·dão nos presídent~:~ pnra 
os fazm· exo!cnlar, c o proces:-10 ao · conselho su· 
premo . militar . para este mandar proceclet• na 
fórroa das ordenançus militares.)) Mas qu~ro prt:s· 
cindir da intelligancia que venho do:l dar . n esta 
ultima parto do 11rtigo :mjeito, o certo é 'Jl\e ·as 
relações mio podem ser tt·ibnnaes de :í• ínstancia . 
para for•1•arem culpa em casos niio prescríptns 
pel~a c•>n"títuiçilo, . e o collfctir'lhes attnb11ições 
CJ iHl invertem a · c·~;;encía de semelhante; tríhunnes, 
é rwoced~r co~otrn n mesma constitni<<ii•J jurad:t. 
Por eon1!e~uínto um tnl al.'tigo 11ão póde passar. 

Quanto ao. art . 7• (leu;, acho necessarío, apllzar 
do q11e {lbse um Sr .. deputado, pois quo trn" 
tando·se aqui da responsabilidadtJ ge1·al dos em
pregn9os publicas . ou responsabílid11<le dos em· 
p1·egado~J publicas e1n gemi, relev.; prescrever os 
casos ~~~~ quo os .ecclesia'!lticos Jovern . estnr su· 
jeittJS á e,;sa respons•1bilídnde e a c;:ompetencíll 
sobre sun effic11cia e efl'~ctividade. · . 

O Sr. deputndo que se oppoz n umn das ~inhas 
emendas, disse sobre o ~ ·l• do nrt •. 2!1 do pre· 
sente p~:ojC!d•l que. « apnrt11ndo-se do lug-ar onde 
exercita o · ernpreg() » é mais cxacto .do que cc apar· 
tnndü·SA do lugar onde de,· a · exercitar,, conf•Jrme 
eu pntendo. A preferencia fucilmento . se pôde 

· decidir á vista de um só t-:cemplo que eu passo · a 
produzir. 

Supponha·Re que um ciuadiio qualquer é .fl)ítO 
oscrivcio do juizo de raz de 1111111 parl)chia que 
nãr ó a da sun actual re~o~idencia ; e qua tlca 
residindo onde em ·a· sua antiga rnorada, em· 
quanto não a c lu caau pura . se mudar· pura a 
freguezia, cujo escrivão do paz ó. Orn, clle exP.rcia 
o emprego fóra .da . sua lreguezia ou daquella a 
qu!l o emprego devera per.tencer 'l Acaso mu· 
dando-se . pnrn a freguozin competente commette 
um crime qunudo faz o seu dever'? Ainda me~>mo 
mudando·se de um pal'lloutro lugar, não· com· 
mette acto algu1~1 culposo· úm~ .vez que a . mu·. 
dança uuo transcenda dos limites, mediante os 
quaes o seu emprego · deve ser exercitado. O ar
tigo porém; como pretendeo · Sr. deputndo, não 
supporia crime . de un1 acto inditrarente: como ntê 
de um ju$to, necessuio e conveniente. A D1inha 
emcuda pois reduz a cou~n ao que deve ser crime 
por violação de dever ligado ás funcções do otllcio. 

Quizera ouvi&' as eme.nd.a.s . dos Srs. Rezando 
e Castro Alvares. (Foi sati!l(eito.) Supponho que 
estas duas eu1endas · são desuec:essnrias por se 

achar a sua tl•)utrina comp1·chendida no art. 12 
do~t(l mesmo proj ccto. (Leu). Quanto ás •>Ut1·as eu 
aa apoio. 

o Sr. Llno Cuut1n11o: -Sr. presidente, 
Jião ha duvida qu1:1 o obje~to de~ta lei deve ser 
contemplado nn coúigo criminal ; mns quando 
ternmos o co digo e . éom alie n occasião dl) tratar 
definitivamente dest" doutrina de rcRponsabilidade 
düs cmpregac/os pufllícos 7 Entretllnto o Brazíl 
espera ancíoso urna lei de re5ponsa1Jilidade sobre 
ns . CJmpr~g.tdos; tem·se obse1·vatlo qutJ a cansa 
principal dos males que nos tih'n sobrevindo, ha 
sido a irrespon~abilidade dos empregados. O que 
ouvimos dizer neste recinto n um ministr1J de 
estado ·t Atnrmat· que t11io p<~ç/ia puni1• Oil magis· 
t1'arlc.s prevaricadores por n:1o haver lei de res· 
pon:;abilídade, o que em r>3rto eu Ot!guei ; por· 
tanto, apezar do ran•,,osas. ns ordenações tém sua 
tn.lou qual "lei de respunsallilitlatle para os ministros 
pr~varicadures: !llll::! com.o ellcs niio vêm uma lei 
modern•l e positiva, que regull:l ns ·penas e deter· 
mine os delictns chuniãa··l!.e· t'L ignMancia. 

Por isso, posto que não perfdtri 11 lei actunl é 
ntilissima, pois ella bastar·ó. para assw.>tar esses 
agl!ntes e c.lmprimíl·os a obrar conforml:l a lei. 
Sendo a lei prévL' ao cudig•>, eu did~.-A us:;cm· 
blôa geral legislativa dtlcrda provisoriamente o 
seguinte elc.-A~sim ·.apena:; apparecfi)ro codigo 
e !la caducarl'l · ficanclo pelo emqu11nto regulando. 

E;tn lei diz no art. 2•-: por omis81io é cr1mi· 
noso o c•npregado {leíxrm·lo du fnzet· o que a lei 
Jhc incumbe; neste caoo será punido com a perda 
do emprego, O li cum a pena de. 6mezes de pl·ís;io, 
ou coril l:l multa de 20 a 60S . . (Leu o cu-tig.o.) 
Um illustre doputado quí2 rt•duzír. estas especies 
a uma só, e n':ste=::.;;;ni-.!o mamlou uma emenda. 
Or•, Sr. prilsidcrite,eu . c\esejà~n que o illustre 
.cJ,,putado me ollss.:sse. so< .11110 reconhece di\•ersas es~ 
pecies dll omissão. c.omo pnr examplo-não cumprir 
sua obrigaçM por mero dr.scuido on por ignC>rar a 
lei. O ernpreg11tlo JJllblic<> subalterno é obrigado 
a cumpl'ir as ordens d<l ~eu · superior !linda. que 
não marcadas em lei, quand,, tenucm a•) serviço 
m:wional e faznlldO assim não tl<:ixa de obedecer 
a lei alguma; só quando as ordo.<rt" furem con
trarias •\ razrio . e au clec.oro. Isto deve ser assim, 
pot'<lUe do c.Jntrario pó.Je . sueceder principalmente 
em autoridades ndministrati\•us, que um homem 
recuse cumprir certas · o1·Jens por ns não crer 
!unclauns em lei; c mio Sim• estll homem punir~11 
por . nilo. cumprir as orJens do seu sup•lrior, Cal· 
tandQ assim no seu Jever? Por conseguinte pare()e· 
me que a . redacçiín, segundo aqui llll acha, é pro· 
ftJriv!llt\ em11nda. (Leu.) A'.cerc~& J11 quarta esptlcio 

·diz o nrt. 3•. (Leu.) Eu mandei esta emenda á 
uJe.~a, .. Sr. presidente, como ·lldo.litinl, a .gnnl já 
tinha sillo pl'llpostn na 2• discussiio ; pois observei 
que nestas ~species de · pre\'tll'icações pelao~ quae~ 
o emp1·egado. é criminosv, e$cnpou e~ta muito no· 
co;;sal'in, pois ellfl póda excoder os limite~ !le sua 
jurisdicção. Nessa mesm•' e~pocie divisão-se com· 
twJo gr.ot.luuções, por(]Ue ello p6Je lanç!l!:' miio 
da outra autoridade que compitn, ou ll<l corpo 
leg-ishltivo, ou ao poder judicinrio etc. Po1'tanto 
d<Jve passar a 1iJinh 1 : emendll ·llobre est•1 . especie 
do nrt. ·a•. Pnrece quo tambeu} deve b!l.ver _nova 
redncção sobre .ella, porque .dtz •. (Leu.) Ora, se 
o supposto réo fõr condemnado . á marte, diz a 
lei ·que elle (juiz) so!Trerá a mesma pena: ora, · 
se . este magistrado morre! claro est3:q-qe não póde 
se!'Vi1· mais emprego publlc~. Eu ~reJo que 11 parte . 
·qua rliz- além · de ficarem mhabe1s pa.1·a e':ll~rego 
publico serã() multa1os coma pena de pr1zao ou 
degredo p\'>r mais de . oito anuo$ - e nunca pôde 

· ser pena de morte, po1·que . morrendo perde-se 
tudo, e .11 peM d~ ficar iuhabil é inndmissivel 
aqui ; só ó npplicavel quando tiver de safl'rer a 
pena . de p1·iziio on ctegredo : porta11to é preciso 
rwva reda.:ção. 
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SESSÃO El'tl 1G DE JUNHO DE 1.~30 

Sohi'O o artigo âcerca da:; culpa;; dns militares, 
::;aLisfoz-me a emend11 do Sr .. Paula So11za ; isto 
é, IJUO nos lugares Clnde não houverem relac;ões, 
u culpa dos cnmmanrJnntes mil i turen Rej:~ !oJ•mada 
pela amtorh lílcle judichnin mni:~ gl'iulundn. 

Pas~anJo ao art. 7° que trata dos tribunaes 
ecclcsiasticos. (Leu. J Houve uma omenda de snp· 
prossaio . no ar_tigo, e não sei pnr IJUe Por VP.ntura 
o que está_ d1to can 11m lu~nr niio sepóuo repeti•· 
u'outro ? Nno Sll poderá repetir na lei o que eslti. 
dito Cim · canones '? En acho que esto :1rtigo p6cle 
passar, . posto que diga . o que já P.stú. escripto, 
que pertencem nos tribunnes ecclesiasticos os 
culpas do11 ecch·siasticos. Alvnroçou;me, Sr.pr.J· 
sidenle~ ~uv_ir _diz~r . ao illustre . deputado · qua 
temOS JUrl~diCÇIIIl. CIVIl sObr~ OS prtdres por olireitO 
de pud roano. N1stn el.l nno c:oncordol .; pnis o 
paclrondo deu-nos nutoridarle civil sobre os pad1·es.'? 
N:io são elles cirlnd:ios braziiP.iros • . e como tae~ 
~;ujcitos como ·nós ás mesrnas leis ? A fnllar a 
veruade, eo rr.csmo ignoro o que seja direito dll 
padroaclo. ; pois o papa não póde conferir a mn 
monarcha mai:1 direitCI.s do I)Ue aquelles conf~rido,; 
pelo povo _9ue o elevou ao thror:o. (;ipoiaàos .) 
PC?~tanto nuo po_sso achar c~mo tal direito pos~a 
m1hlar no Bl'azll, onde · ext~tc . a li herdade . E' 
quasi· ocioso · repetir que o papa não tem int ~r
venç<'i•> al~uma · nas funcções civis elo monarcha, 
sim nas espirituacs. llef1'11Um meum non est de 
hoc mundo. Logo; a le1 ncha-sc mui bem dis
postn a respP.ito dos empregados ecclesiaslicos. 
C-?~u.) Este artigo é trio ~onstitncional como p~· 
ht1co, porque as noSS!!.!! . autoridad~s • .. com.o Já 
disse, tcrn direito s:~bre os padres em penas civis 
ou mundanas. 

Na _segundt~ rliscn,;~iio appareceu . outr:\ consi
dernç~o q~e Julgo nno pr.s~"u, e· é: quando os 
eccles1astJcos abnsnrem .da . cadeira dn ve1·dade 
ou se servirem do confissionario para fins sinis· 
tros, ou Yiolern o sigyllo. Se um sace~dote pE>r· 
verso se se1·vir da cn,Jeira . da vet·dade ou d.o co:l· 
:fissioriario, pnra propagar doutrinas contrarias li 
moral · e ao Hystema uctua1, ~!lrá :;ómentc punido 
com exco111munbiio? Nii() pa de ter uma pena 
civil ? 

J?esgraçadamente, Sr. presidentP., é assás no
tono o escandaloso abuso que se tem f•Jito do 
.pulpito e do confissiorarió parn . desacreditar o 
regimen constitucional : e a este . respeit<• não 
somos os unicos que sotrremo~. Padres sem pud.Jr 
e sem moral, niio hão . ag.Jra em Portugal levan· 
tado e susteutado o tbrono do usurpador, servindo
se para .esse fim do seu !\agradQ ministerio? E 
aftirmando s~r elle o verdadç,iro rei, o senhor 
daquelle paiz? E que a senhora D. Maria li é 
estrangeira e intrus:\ '! Entre nós, Sr. presidente, 
nii.o temos visto, niio digo pt.d•·es brA<?ileiro.s que 
em geral presão o systema, ma!l . sim P.!!trangeiros 
pagus com o nosf!o dinheiro, como o~ barb'ldinbos 
e · outros, declnmar contra a nossa · constititiç1io? 
Por ccnsegttinte, sabendo-se qurJ alg11m frade 011 
padr•) abusa do tribunal da penitencia para aa
t~oalhar clcutrinas subversivas do system'l . e da 
moral, seja julgado . pelos tribunaes do paiz ·e 
não fique só sujeitil ã censura P.cclesiastica, 

Ainda um exemplo.. Supponhamos quA um vi· 
gario, . a quem a nação paga umQ con~rua para 
exercitar o Sacramento espiritual, é indolente e 
relaxado : que em vez de cumprir ·suas obriga· 
ções, cuidn em passear ou estar ocioso : ficará 
ella com a simrles . censura f:cclesiastica? Não, 
S!'. preRidente, ha de ser julgado nos tribunaes 
civis, como outro qualquer empregado que recebra 
dinheiro Ja noçtio; · . 

Mtmdarei · pois duas emendas ti. ·mesa ncste-&eit- . 
tido. ·· . 

Sobre havcr-~e P•ldido a snppressão do ~ 10 
art. 7°, creio que niio deve ser supprimido ; mas 
sim elucidiLdo como fez o Sr. Paula Souza. Sobre 
este assumpto eu entendo · que, quando a desobe· 

diencia fó1· leve, seja j•1lgada pelo juiz de paz, 
e 'luando grave por niio cumprimento de lei, 
entiio seja por juiz de outra alçada. 

Eis a minhn opinião. 

EMENDi\.S 

cc Do Sr. Lino Coutinho . Pat·a ser o ~ I• do 
art. 3•- exced~ndo os limites de duas attribui· 
çõM1 etc. , · 

Foi apoiada. 
'' Servindo-se .do confissionario et.c. . 
cc Administmclo o sacramento do matrimonio etc. 
" Sendn omissos ou i•egli!-(entes etc. " 
For tio apoiadas . . . . 
o Sr. x<'el,jó ....... Supp.lsto que haja uma se· 

dição 11'uma província, .onde . o presidente por 
omissão deixe do tomar providencias, ficandll a 
província em rebellii10 nlém de outros males; 
este emprogndB sotrrcrâ só trinta dias ele caJêa? 
Niin p•) r .certo. A' semelhança deste caso podem 
acontecer out•·o~, e po1· isso se taxaráõ tres IJUa
lidades dl:l penas para que o juiz na sua nppli
cação observe n devida pre1porção ; logo, neces
snriament~ se hão de admittir as penas no sen• 
tid•l ern que está o proje~:to. . . · 

Pede-se a suppressiio do art. 7o. Ora, tendo este 
projecto enunciado no principio que todos os em
pre~ados publicos, civis, ecclesiasticos e militares 
ani" responsaveis necessariamente · hav:a marcar 
as penas; . . · 

No pro.c.o8.S.o s.e entende q11e a torma.ção. d.a culpa 
será fdita no tribunal competente . Resta tratar 
dos tJcclP.siasticos. (L~ o m•tigo.) Esto artigo apre
sent-L · doutrina con;tituciional, pois reconhecendo · 
a constituição a tolerancia religiosa, ninguem p6de 
ser perseguido por motivos religiosos, e daqui 
se segue qne o ecclesiastico. niio póde sotrrer 
penas tempe>raes por delictos ecclesiasticos; sendo 
isto . assim compete só aos trí!mnaes ecclesias. 
iicos impór pen:~s espirituaes. · Em que casos 
commette o ecclesiastic.il crimes civis ? E' quando 
compromette a t1·anquillidade publica , e ne.sle 
caso posto .que ecclesi.asUco soffre pen.a temporal, 
quaes são estes delíctos? (Leu o artigo . ) 

Subscrevo ã emenda do Sr. Lino ·Coutinho por 
que em vcrda.Je ha outros .casos em que o eccle· 
siastico damnifica a sociedade, como abusando do 
r.onfi~sinnarin ; um tal abuso deve ser punido. 
Do mesmo mod.J q11ando abusarem elo Sacramento 
do matrimonio a que presidem, devam igcalmenta 
soflrer penas temporal.'s e nós sabemos os males 
resultantes da nullidade elos matrlmonlos. 
Lembro~u·me apresentar duas emendas que julgo 

necessnri.as. O .magistrado que manJu prend~r um 
homem e o melte em 11ma prl~i'ío .onde perca a 
s11uda ftcara impttne.? E para que se nlio dig11 que 
se vern . a impór dua~ pe1111B, lembro mais, sendo 
esta lei feita em J::eral o . a ussf'mbléa tem já . de
cre~ado em algumas leis penas particulares, offd· 
reco a este resp~ito uma · emend,l. · Que1·eria tam· 
bem .que os j11tzes de facto e al'bitros não fossem 
responsaveis po~sentenças · que derem. (Leu. ) Sendo 
dl\ nature:~;!!, t!~ste~ jui:tes iiecidir segllndo ·· a sua · 
consciencia, não se devem comprometter pela sua 
opiniüo. 

Aqui no par.1grapho seguinte cc . . não cumprindo 
as ordens lega~;~s, » (Le~ . ) Como. ha muitos casos 
em que as ordens poderâõ ser suspensas a bem 

. da j ustiçu, é· necesaario prevenir, · e por isso qne· 
ria este uccrescentnmento, pois p6Je haver oc1Nsiiio 
em que n. exeçqção de Qrí:J.ens . se t()f!lfl . injusta. 
Por exemplo, quando o pre3idente cio Cearã mandoll 
embarcar em um peq\leno n•\vio \lm grande nutitero 
de · recrutas,- de-:t{ue rt;!sultou o que t()dos sabemoa; 
e o que não acontec!ll'ia se o el!lPJ"egadll sublll· 
terno que executou a ordem do presidc)llte, obser· 
vasse que não podia executar semelhante ordem, 
o que d'ora áv.mte cumpfe acautl!}ar. · 
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O ompr~gado que .fôr punido por crime de ''<lS· 

ponsabilidade, nlío fica isento da pena que tenha 
wcorrido . por . delicto commum. 

u As penas decretadas nesta lei sómen te terão lu
gar nos caso!! em que por alguma outra da as· 
sembléa ~eral já se não tenha provideuciutlo ou 
para o futuro uã" providenciar. 

" o~ juízes de facto e arbitras não são res
. pousaveis pelas sentenças que deroin . 

cc Haverá dous promotores, proprietario e sup· 
plente; e na falta. destes a camara nomeará. 

cc Ao ~ 2• do art. 2• accrescente-se depois da 
palavra - superior ...... excepto, se . houverem taes 
circum_st!lncías em que a execuçii.o da ordem ~;~e 
torne tn]usta ou multo · pe1·igosa á tranquillídade 
publica ; dando porérn immedíatamente parte no 
superior.-, Feijo. " · 
· Forão apoiadas. 

o Sr. Lino Coutinho:- Sr. presidente, 
o illustre deputado que eu combati, e que mandou 
uma emenda comprehendendo todas as especie!l, 
não . se póde defender nem pó de ~;~ustentar a sua 
emenda; e a fallar a ve1·dade não · entendi por 
qua elle confundiu artigos com artigos. Quando· 
aqui se . tratava das especies ou numeras do 2• 
artigo com o 3•, disse que el!ll reduzia todas as 
especics a uma só massa, quando o illustre de
putado ·confessava que at> omi~sões podião ser 
diversas, . e se ba missões mais ou menos pro· . 
vaveis ·a lei deve fa~er di!itinçção, e não marcar 

· uma só pena . para toda e qualquer omissão ; ·. por 
conse()uencia o artigo ao Sr . . deputado nnn póde 
passar ; e mesmo pe111 opposição que o illustre 
deputado . fez se c9!!}Hlce a· necessidilde de diffe:.. 
rentes grãos de penas. Portanto, devem passar as 
emendas a este 1·espejto que se achão na mesa, 
assim como o nccrescentnmento feito pelo Sr. Feijó 
no n. ·2o do art. 2•, que julgo essencial e qua deve, 
mos adoptar; porque muita~ vezes do cumprimento 
de uma ordem qualquer póde seguir~~~~ uma grantle 
des ... rdero ; e o que serâ melhor ·1 Não. n cum· 
prir; e o exemplo que ;ronxe o iUustre. deputado 
JUStifica · a sua emenda, e a . dllsgrnçr~. é, que . para 
se executarem . manda•los mãos ha sempre f.!Xe· 
cutores promptos, mas quando é pnra se execu· 
tarem m.anda!ios bo~s não apparecem. 

Passarei á questão que se tem suscitado, mais · 
longu do que o:u pensava. Disse .o .honrl'! do mem
bro que é ·· facil combatt.>r. uma proposição iso
ladamente ; mas como não queria o illustre de· 
putado que se lançasse mão desta proposição 
isolada, . se elle disse• que · nós devemos · mandar 
julgar os padres pelos . tribunas:~ ecclesíaslicos, 
se~:undo o direito de padroado ? E' uma pr.,po
Hição que faz arr!!piar a todos; e por Isso lancei 
mão delln para a . combater; O illustre dcputsdo 
niin trouxe muis relações, e di~se que ·ba esse 
direito em . consequencia do direito de padroaao 
que tem o monarcha concediJo pelo summo pon~ · 
titice, . e contra isso eu me levantei. Dis~>e o 
illustre deputado : se somos catholicos, havemos 
admittir osse direito da padroado ; logo, quem não 
acreditar no direito de padroado é herege?. E' a 
conclusão. Mas eu· posso não c:onhe•:er 11l!lie di· 
;rei to, e ser catholico, ser um bom filho da igreja; 

·e creio . níio haverá duvida no que . :m~nç0 • 
Demats, o illustre deputado deve saber que a 

bulia l'ela qual ·o . pontifico concedia o dil·eito de 
padroado ao imperador do Brazil, não foi appro· 
vada nesta casa; . e então !!e disse que pela 
constituição . o imperador · se achava investido de 
todos os poderes . para poder nomear empregados 
tanto civts como eccle:;iasticos. Nem. se diga 
que por se ir .buscar o .pegeplacíto ela curia 
romana Re. estA sujt:ito n esse clireito de pndt·oado; 
é .uma .es.pe.cle de . resp~ito . que se tem ao chefe 
da Igreja ca.tholica, maa ·nilo-porque o lmperadOL' 
não tenha dlre.lto de nomellr ~mpregados eccle· 
sia!'UC_OI. . 

A inda . mais, ignora illustr. o deputado ..,.que 
o direito de padroado é dado pela nação? Que 
o monat·cha suppre as igrejas 'l E qql;l quando 
o monurchn não suppra do seu, as igrejas s iio 
sustentadas pela nação? N'uma palavra, nós já 
estamo~ muito esclarecidos a esse respeito, e o 
presente seculo já não admítte !1emelhantes don· 
trinas em um governo constitucional. 

o Sr. Mat·tim. Franol!ico:- Sr• pre:ii· . 
. dente, observo que se . trata n P,sta cam~ra de urna 
lei sobre a responsabilidade dos empregados pu· 
blícos. Eu quereria que esta lei fosse tão perfeita 
como possível; níio me encarregarei de lhe pór 
emendas, mJI,s limitar-me-hei a fazer algumas 
consideraçõP.s !!obre alguns do seus · artigos, e 
simplesmente com o intúito de pedir que este 
projecto volto á commissão, tomando em consi· 
<leração não I!Ó as emendas, como as observações 
que pnsso a exp•mder; . . . 

Ha aqui tres penas commetticlas . ao arbítrio 
do j11i'z, ·penas iuteiramente desíguaes e que fa· 
cílitiio ao juiz o poder applicar a mais grave ao 
criminoso de quem não . fór amigo, e vice-versa 
a .quem tiver · a!Teiçiio: ·eis o primeiro defeitt> . 
•1ue se encontra no ~ 1•. O segun!io é, que não · 
!ta p .. nridade alguma entre a perda de emprego, · 
11. prisão de 2 mez•:s e a multo. de 20$ a 60$000. 
O empregado ha de sempre preftJrir a pena peo.:u• 
ninría 011. a prizão por 2 mezes, á perda do seu 
emprego: eis. a segunda imperfeição do art. 3•. 
(J;.eu . ) Aqui lla atá contra!iicção: a lei dando 
no julgàdor poder discricionario, quando se pro· 
ctLra com ns mesmas penas destruir este poder 
disc·ricionario. (Leu.) · · · 

Neste SI 1• temos. {Leu;) As garantias .a re.s.p.aito 
da . liberdade do cidadão são mui . differentes, . e 
agora todavia alias são . só marcadas com este 
cunho penal, não ha gradação nas garantias. 
Paugrapho 2•. (Leu.) Aqui se observão outras tres 
pena~ sem parida!ie deixadas. ao arbítrio do julgador, · 
e para qu~ estas tres . penas, para un1a multidão 
de delíctos 1 (Leu.) · .. · · 

Existem actos contrarias á lei; ha · leis divers.as 
que tém maioL· ou nleoor différença e. consideração 
segundo os diversos mr.l•~s que a . sua infracção 
proporciona ao .cidadão. Temos tres . pena.s; in· 
fracção de constituição e .!ie qualquer lei consti· 
tucíon •1l, usurpaçiio, por exemplo, de poderns 

· pol iticos: ·. e ínfracção de constituição no direito 
de .· segurança · interna e externa do cidadiiá: ll 
infracção de lei por suborno, . peita, · p<!cnlato ou · 
concussão ; violações de lei de tão · diffdrentes 
qualidades e todavia vejo tres penas sem pari· 
dade alguma. . . 

Fnça·sij a lei de resposabilidade, porém perfeita, 
pois imp~rfeita como está :;upponho nãu deverá 
passar na camara sam ir primeiro a uma com· 
missão que . a reforme ·á vista das ernend<~:> e das 
opiniões aqui emíttid11s. Proponho o · ad!iitamonto· 
para ir á cummissão e ser de novo redigida segundo 
venho de notar. · 

Sendo apoía!io o adiamento e entrando em 
discussão disse. 

o Sr. :Eva-ri•to: -Propõe-se o adiamento . 
a uma lei em terceira discussão, uma lei que · 
entrou em discussão na legislatura passada, porém 
julga.se ·por este a.díamento . mui~a imperfeição 
des ta lei e não se d!lsconhece comtudo a sua 
necGssídade. · 

Disse-se mesmo que era a lei necessaria aquella 
que o Brazil ·nulis urgentemente precisa, e por 
algllmas imperfeições requer·se o adiamento. 
Poderemos nós dizer que daqui ja sabia uma 
lei perfeita? Tudo quanto snhe da lllàO dos ho·· 
me.us tem o cunho . da i111perfdçiio. Se acaso nós 
mandarmos a le.i para . a commissiio veremos 
acabar . a:_""11''!Sllita" som ·-ter ·de_ re!l'_ilBB&~iliàaJe. 

Ainda outra razão m~ determln11 co11trll o adia~ 
mento. Esta lei irâ . . ao senado, alguma impor• 
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ftliçiio que c lia tiv .. ~ •·nlli p.Hlcr(l sei' cmonrlndn, sua~ 
emenda• sc•·•io cxnminadns !'l !lati!o tercmo$ uma 
lei merioH .imperfeita. · · · 

Voto contrn.o adiamento. 
O Sr. ;M:cl.rtlm. Franclsr.:o : -O illustre 

deputado que mo precedeu, julgo quo •·cconhece 
como ou a imperfeiçiio Ja lei. Por serem ns ob•·ns 
hurnMns impcrfeiln~, os legl:iladore~; se clevCJm np· 
plicar a 'fazel-as com toda 1\ naturezL& tii.o porfeítL&s 
comn für po~si vol . . · 

Disse-se, vai no sennLlo, e qun bastava; maH se 
vai imperfeita, Jâ se demorará, e no emtnnto 
melhor é que vá perfeita, levando·Ke aqui talvez 
menos tempo do que em a emendar. Eis porque 
prop.:mho vá a cou1missão. 

O Sr. Ferreira do 1\J:ollo:-Sr. presidente 
O systP.ma constitucional exige uma lei de res
ponsabilidade pnm os empregados pub:icns; mas 
desgraçadamente . ainda . llsta lei não appareceu 
desde o começo do regimen até hnjll; niio .obstante 
ser-nos recommGndndas nos discursos do throno 
desde 18~6. Assim os cidadãos eontínuão n solfrer 
até ao ponto de desesperaç1io. , . 

O poder judicial csp;:cinlmP.nte tem ndmittido 
excepi;1io, .calcandu aos pés· '' s direitos Jos cida ~ 

. diios bt·nzileirfls, indo d ~st'nrte contra o litteral c 
expresso sentido e dillposiçâ•J . da lei. Assim nós 
vimos a ca~n da supplicaçiio conhecendo da cansa 
tla liberdade de imprensa, se11tencinndo ao bene. 
merito cidadão Bal'ata á pristio perpetua, e mesmo 
observamos que a dita casa da snpplícn<;ão tomou 
co••hecimento. de opiniõ~s . emittirlas por deputados 
na nssembllia con:;tituiute: c tudo impunemente ; 
e assim· continuará emqua[Jto . nf:o ponver lei . de 
responsabilidade; · · 

Eu1P.nde-se, emfim, on inJ ireite-se aqui a lei: 
mas não Yá á com missão .. O qne pócle dia . fnzer? 
Porá ·emendas na Fssencia da lei? Não segu· 
ramente. Esta lei sempre ha aqui sitlo impugnada 
na ·passada sessão . ella excitou uma renlli.Jissima 
discus;;ão; . e desgraçauatr. <:nt!l ( permitta•se-me 
falia r a núa verdade) qua"i . todos os e ui pregados 
publicos votarão contra elln. A contiuunr a op
pressíio gue pesa sobre n nação por falta destn 
lei, não sei se seria melhor dispensarmo-nos então 
d:l mesma constituição. :Apoiados.) 

Ao menos durante o poder absoluto algumas 
providencias se da vão que até agora não apparecem. 
Voto contra o adiamento. · · 

o Sr. Paula. Souza:.:... Quando fallei sobre 
esta lei disse quasi o mesmo que o Sr; . depu· 
tatlo propõe. Conheci a imperfeição da lei , porém 
reÇ9nheci que seri<\ melhor addicionar·lhe emendas 
na discus::~:io, e n:io na commissão, e ainda me 
acho do mesmo · acc()rdo. As objecções do St·. 
deputado achiio-se prevcnid as por uma · emenda 
que . está na mesa . Portanto, mandando-se á 
commh;são nada. se melhora,. prolongando-se a 
discussão : opponho-me . ao adiamento; 

o Sr. Cu!<'todio Dias:- Muito folguei 
ouYir que e•nquanto . a lei não fór executada por 
jurados não teremos responsabilidades. Mas onde 
existe a lei? Como hão de elles julgar sem ell:l? 
Appareça, e tudo irá . bem. · Os bons .. ministros 
devem anhelar por uma . lei de responsabilidade. 
E' necessat·io que se acabe esta diseussiio, pro· 
ponhão-se todas as emendas para que a com· 
missão tenha dados snbre que trabalhe. · Quanto 
ás emendas de materia approvadas, a com missão 
que se cinja · a ellas; mas sem dados a commis· 
são não póue trabalhar. Qpponho-me ao adiameuto 
sem .findar-se esta discusstio. 

o .Sr. LlnoCouÚnbo: _:Disse-se que· a 
verdadeira le1 de respom>abilidade . eriio os ju
rados assim como o foi ~iiiO' do corpo .!e· 
gisl11tivo; mas pergunto, como chamar (!. responsa· 
biliLlnele qunlquer empregado publico sem lei clas
lliflcadora elos seus crini.Cà? Sem ·lei podar·Be·ha 

co:Jhllcer do r,1cto: ·mn!!! como impôr pena snniio 
ent vir· t~do d~ Jf) j 'f Vi-q-se jám!lis, havonu•> camnr11 
<los depntados P. sena<lore.i,- ch·ltnar·-se â respc>n· 
sDbilidnrlo qunlqullr ministro da P.stndo sem lei 
próvin, estabelcccndo-lhtl a classificnçrio de seu!! 
delictos ou crimes? A lei é poill indispnns~tvol, 
Com a npparição da lei de respo11sabilidade 
dos ministros folgou o pov•' brazileiro e até as 
na<;i},:s cst•·nngei,·ns noil tecerão ologioil por· s:1rmos 
o unico corp1> la~ l slatvo que nestA t:tencro haja 
npre~entadn nma tiio porfe1ta lei. A importancia 
da netual ó igualmente reconhecida, Jogo, trate-se 
dell:t q unn to antes. 

o Sr. Luiz Onva.lcnnti:- Sr. presidente, 
!ailau-se aqui que em . o nnno passado os em· 
pregados . pablicos . votarii•1 . contra a lei ; eu. q a e 
niio sou só empregado publico votei c<intra ella . 
Quando aqui Sd drscuLio a lei dos juizes· do paz 
já appareceu a mesma doutrina,· disse-se que os . 
d cselflbar~adores não qucl'ião iuir.eil de paz e r11io 
deviiio ser ouvi•los : eu rna calei ; passou esta 
lei ele juizes de paz que, sendo alhis boa, tem 
um regimento que niiu faz muita honra a esta 
camara. 

O Srt ; F.Ent:~::ui.\ r:>E MELLO. : ~ Qilem disse que 
nn sessão passada . n mór parte rl"s empregados 
pnblicos vot~•u c•mtra a lei, !aliou . ·~ . verdade. 
Eu n:'i•' quiz, Sr . presidente, olfender nenhum 
Sr. •leputndo indivhlualmente. 

O Sn. Lmz C,\VALCANTI : -Esta lei nr'i:J me 
serve, . não . e mondo; porque esta lei é muito má, 
e como hei · d~ emendar uma co usa 11ue supponho 
imtt1l 'l Eis a r.azão pelll . qual nii.o .offereço emenda 
á lei . Eu não qniz dizer que por não contribuir 
com o n1eu contingente de conhecimentos para a 
l~i dos juizqs de paz, por esta razão não. sallin 
boa, disse que assim .como eu não quiz dizer 
cousa alguma taml.mm outros senhores seguirão 
o. mP.smo parecer. Estou ·prompto .. para tr:lbalhar · 
na lei dos jur.odo;;. Mas, Sr. · pr:!sidente, fazer 
lei de responsabilidade p•1ra não .ser julgada polos 
jurados é, quanto a . mim, completamente inulil. 

o Sr.' va.~c,~nccllos :...;.EntP,ndo .que o :i,o 
titulo deve soffl·er emendas, e J.to~to que não tive 
tempo para as fa:z~r e apresentar, alguma cou~~ 
qil'll i sobre a materia. . . . 

Este titulo detine o qtte é~omissão-e-preva· · 
ricaçiio.--'-Esta definição é necessaria ; mas na 
imposição das pena:; ha sensível d~sigualdnde; sem 
se attencle1· sempre a classificar distinctamente o 
quo é infracção de lei, succede que varios de· 
lictos são •:onsiderados infracção. por . exemplo. 
Em · cnso . de · morte a lei tal qual está não pôde 
fazer muita honra ao corpo legislativo, pois applica 

·sem distincção a mosma. pena a um grande crime 
como a uu1 simples dclicto. Segundo as n1inhas 
iJéas sobre a materia, . deseja1·ia que . todas as· 
vezes que da infracçiio da lei não resultasse outro 
mal que o de perda de. propriedade, fosse. a pena 
uma multa pecuniaria 011 com tresdobro. conforme 
se habilitasse. No caso de omissão ou p1·evaricação 
segue-se prej.uizo no . patrimonio : seja a p;,na do· 
brada. . 

o Sr. Pau1.a o Souza :-Apoio todas as · 
pmendas ·. e desej úra que mais ainda se melhorasse 
no . decurso .da · discussão. Quanto ao exemolo 
apontado da lei .dos juizes de paz, tambem digf) 
qne é muito mão, e até. tem havido projecto de 
ref.lrmn; mas ba . clla sido proveitosa ao Brazil? 
Creio qull sim. (Apoiados.) Agora podemos fazer 
e;;ta lei muito melhor que a dos juizes de pnz; 

·Sobre o que exarou o Sr. deputado respectivo aos 
empregados publi.:os que aqui negarão o seu voto 
á lei na se;;st1o passada, creio que não é -em sen
ti•lo a mim-;· porqliãõ's~empre-gndos"por:~i.íiSõ1nãSnio 
que estão em contacto com alei, devifio conhecer 
mais que nós a difficuldade de a fazer, devendo-nos 
lembrau· que esta loi foi otrerecida pelos proprios 
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empr~gnllos publicas como o Sr. Mnin o outt·<,s 
senhores. · ,Julgo (fl\C assim rncsmo muilcJ beneficio 
dclln pr,,vírfluo J3rnzíL 

Sc.ntlo posto á votaQão o adiamento f<Ji rejeitado, 
cu11hnuando n discussão sobre a materia fortio 
á mesa as seguintes . emendas : ' 

(( Art. 3.• Si .3,o No fim snppprimiio·sc as pala· 
vras-inconerá-e substituão.sc-sern · prezo por 
um mcz n um onno, com inhabílí!lode para em· 
pregos scmelhanteH por dous a tres anno::~. 

. (( ~ 7.• ~m_lu{:nr dor; pnlúvras . impostas aos 
que-:-suhstttuao-se estas-correspondentes n omis· 
são ou pl'lwuricoção que houver. 

(( . ~ 8. o Diga· se-extorquindo ou· c·xígindo para 
si o que se niio dever, será demitti1lo e prezo 
por um mez a um nnno ; se fõr para a fazenda 
pu~lica será_ t:nultado em 20 % da quantia extor· 
qutda oa cxt~1da; e fie . houver empregado meios 
gravosos sofTrorá mnis as penas cc.n;espond~ntes 
ú otr~nsa que resultar da violencia.-Maia. ,, 

Forão np..>íadas. , · · 

Emqu•mto ás outras pP.nas, como sobre o con
Jemnar injustamente pezão sobre · . o juiz fuça
se que solfra-tantos dias na mesma pl'isão, q'uantos 
fez pndecf:r . a ·quem encarcerou · ~r!>itr{l riamentc. 
O juiz que sem culpa · formada . prender õ-é-mpre
ga.do publico. seja tambem incluso pelo mesmo 
espaço ou duplicado. S).ljeita a esta classificação 
poderá a loi ser muis ~xequivel, poi:> é' mui 
Jnsto serem na penas ma1s proporcionudas. Sup
ponho qu13 n_ uma camar_a municip~l, tratando de 
qualquer objecto por 0110 ter á vtsta este im· 
menso cndígo de leis, occQí-re q f 7Cprasso no art. 7". 
Não é possível ter. a lei preàen te; e-ll11 não olfendcu 
ao individuo, . nem na sua pessoa, nem nos seus 
Lens, logo, como sc.ft'rerá as penas determinadas 
nesta · lei? Pqrece-n:Q que. a disposição não é 
acertada. 

Eu \'Otnrifl ·por nova · redacção . conservando a 
definição que está na lei, porém alteraria o sys
tema penal quando o crime .Iór .... -. . ... Então 
s11ja tombem pena. pecuniaria. Quando o dPiicto 
oftenda a pe~soa ou_ os seus . direitos então npllr· 
tem-se . . o ma1s P'?s~tvel as. penas, especialmente 
em ObJecto de pr1zao. Pod1a ser mesmo concedido 
em generalidad(l, e não mandarei emenda n mesa. 
Dis~e um ,Sr. deJl~ta·io que s~m lei de . jurados 

será .tmpo;;;stv_el denvar benefichJ desta lei, o qu<" 
'é yerdade. Nao se osperc que os emp•·egados pn
bhcos executem pontualmente esta lei. sobre os 
seus collegas =. é ponto de honra em c. ert.ns classes 
nunca perecer collega pelas mãos de outro, o 
que é muito desairoso. 

Disse o Sr. Luiz CavnlcanLi quo sem jurados 
a lei teria nenhum effeito ; comtudo como o es
tabelecimento dos jurados ha de ser algum tanto 
retardado, e como· temos já o beneficio .da publi- . 
cidqde dos processos algum . beneficio consegui-. 
remos tambom com 4)StR . lei. Se · niio podemos · 
obter quanto desE>jamOfl, não deixemos por isso 
de .. fazer n .lei de · re~ponsabilldade. 

A respeito do 11rt. In, votare.i: niío me animo 
a pedir a demora da sua .. discussüo para amanhii, 
mas votaria que Uvo~ao nl,::uma a!Loraçiio quantll 
ns penas para nilo emparelhar o dellcto lnslgnl· . 
ficnnte com o atroz, . e patentes alio . os mulca 
que daqui podem emanai', Nunca ao arbllrlo do 
juiz deve tlcar a amplitude do impõ1· estas penns 
ãquelles delictos, arbilrio este que quasi so nito 
deve deixar senão aos .jurados. 

Em . summa, votarei pela ·lei. · 
Dada boro, o St· • . presidente deu para .ordem 

do · jjia : . discus:;ão das emendas vindas do senado 
. á resolução qne declara a jurisdicção dos com
manãantes~mlüt1i:res::: 1• dnrcttssiio-do ptC!ieetie ·. 
de . lei n: 40, .extinguindo o comn'liss:ariado g'eral 
do . exercito;_~· discussão do projecto de lei sobre 
a responsabilidade dos empregados JlUblicos ; 3• 
discussão do projecto de lei . dos inventores com 

. TOMO l 

~-J cr!JcnJas; :}a Jiscussão do pro_jectode loi ox
tll!,r>."lllndo !IR prc,.vcdr,r·ias d11S cn~ns elo Sl'f!UI'O. · · 

J.,ovnnt•JU·SC n Ms.; :io JJClns ~ !Jorns. 

Sessão em t."'l' de Junlao 

P.llESIPJl::V<:I .A PO S.ll• COSTA C.lRVALC!O 

A's lO horas !P ita a cllamatla er.taviio presentes 
7·l Srs. deputadós, faltaud•J com cau.~a os Srs. Or· 
n~!l!L!I, P.::os e Silva, Oliveira A.lvMes, Hollnntla 
Cnva)canti, Alm!lída Alhuquflrqu~ , Pereira de Brito, 
Calmon, Barret<', Baptista Peruira; c sen1 clla 
O!! Srs. Moura, Tobias e Duartf) Silva. . 

Aberta a sessão o Sr. secretario Corrêa Pa· 
. checo leu n neta d:'l antecedente que foi appl'O• 
vada. 

O Srt .. to SEcr•ETAnro deu conta do cxpedíento 
Officio do secretario do Renado pnrLícípando que 

a~uella cama1·a adoptou a . resolução, declarando 
em seu inteiro . vigor outra !lc !) ele Agosto de 
1827, e que vai dirigíl-a á sancçiio' impcríal.~Fi· 
co•t ·n cnmnrn inteirada. . . 

Ollicío uo mini~tro do imperío rcmeltl'ndo seis 
resoluçõP.s do conselho geral. da província · do 
Maranhão, a saber; 

1.• Resolução .de 23 d,; Janeiro de 1830 para 
estabelecer providencias .gcraes em . toda a pro · 
vincia n respeito de vadios. · · . 

2-• . Resolu~ão de ~fJ . do dito pnrn se fazerem 
por letras, com p•·emío de G p.o.r c.ento ao nnno; 
os emprcstimos de dinheiros da casa da miseri · 
cordia da província. 

3.• . Resoluç:io da mesma dat& sobro a CL'aaçiio 
de um jardim botauico. 

-i a R·lsoluçfio tlo lo de Fever<liro dito para se 
imprimirem . ã . custa. da fazenda publica as pro
post·Js .!lo con~õelho geraL 

5.a R esoluç:io d:l mes111a data para s!l rP.Í!JlJjTÍ · 
mirr.m na prcvincia as leis e · decrP.tos dn as-· 
sembléa geral o venderem-se Pll l' preço 1nodíco. 

G.• Resoluç1iO d.1 10 dito sobre pt•ovidencias 
para augmrmto .de b1·aços na lrwo"rn,-.iUandn
rão-se impt·imir estas resoluções, 

Officio do me:>mo ministnl l'<:Hnettendo o officio 
do· prc~idente . dtl 1\Iorauhiio, CObrindo a repre~ 
sentac;iic de Jeronrmo Jo!!ó elo Rego Custelin 
Dr:~nco e José Coelho Barata, em quo se queixão 
de . itTPgult~ritla.Jes · e subot·no nn eh·ici'io de ve- .· 
rendon:s da cnmara d:l villa de S. Bernardo.
A' commiss:io especial das camaras municipaes. 

Officio do ministro da ju~tíça remettendo . di· 
versas 1·epresentnções sobra. nugmento de orde
na los c congruas e paramento~ de igrejas.-:- A' 
commissã:o de fazendª de 7 mc:mbros. 

Outro do mesmo ministro . p!U'ticípnndo, em res
posta, que o supremo tribunal de justiça ne· 
nhnma duvi•la tem · ofTtJrecido á consideraçuo do 
governo,· além da$ que já farão submattidas nas 
antecedentes sessões a esta camara.-Foi para a 
secretnrill. 

Officio do mesmo rninístro remeLtendo os· officios 
,tJ repreli.entacveª constantes ·· de uma relação as
algnndn pelo f•fflcial·mPior da seei-etaria do estado 
J'Oripoctivn.- Forilo remettidas para a sect·etarin 
da camarfl pnrn 110 lhos dar destino. 

Oficio dl) mesmo ministro l'emettendo o re
querimento e mulri pnpois de 1\Ianoe\ Jo.,é, p1·es• 
bytero cougregadr) à cll&l elo S. l~r·lippe Nery, do 
Rllcirtl do Pel'll ll mliuco, o na lnrorm11~ões 11 que 
s.o mandou proceJor uo . chnnoollur ua relacno 
d11queU11 cidndll e cnbldn da Só ila Ollmla.-Ro-
m&M.íçloii--IW:t:liii~Il.Uwlu...~a~~-· . . 

Otlli:io . do . mesnio · i"illnh•LI'il r~moUondo ouLt•oa 
do o~widor da camnra 1!11 l1urnhyi.11~ ~o Nr•rte, 
em . que repre~enla a noce1hllado ih~ oroagilo 1!11 
o~tro officio de cser·lvlto d·1 ouvhlol'ifl ·u uora•ol• 

IH 
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ção da uíta comarcn.-R~mc.tliuo ás com missões ,::ín,-lo·Stl tnes ordens p1·íncipnlmente á província 
de justícn civil e criminal. J;~ l?>tn~hyb~~o do N,,rto. 

OÍflcío do mesmo mít~istro remcttc:nd.-. como foi << Cvmtpl!lnlo a ,:.,mmísiliiO reconhece qurlo in· 
pedido a seu anteconSOI' as roprer;cnltll;;:;cs o rc- comrnodos o projttJicíaC:I stio aos povos cs~as 
querímento:i relatív,1s às duvidas qne tem occor- revista~ c mostms f(e•·aes . dos corpos do o1·de· 
rido Illl ohsc•·vnttcía das J~is du crear;iio d<JS nanças, todavia não pód11 Jcixnr de d1zcr qllc cUns 
juízes de paz c c:unnl'ns munícipacs, . acompa- Riio oi'dtm:u.lns por leis nilo clc\'Ogadns que mand:io 
nlwdos das cópias de algumas dc•:isõns que fuzt:r- dous alar do:; nus oitavas da Paschoa e 
sobre os referidos objectos sa dc•·ão interina- uo dia c.lc S. Miguel d<~ Setemb1·o. -Portanto 
mente.-HemeiliJos ás commís~õc.; espcciacs r.!As julga não t•Jr lugar a indicação de que . se 
cnmara~ munícipacs c juizes de pnz. trata. Mas para que se fação ao povo brazíleít'<J todlls 

Ofiicio do ministro da gtwrra pGdindo Cl accla· os bens a que cllo tem direito, a commissiio de 
l'nçiio do dia c hora para •:ir nprcscn~a1· a c~ta guerra tem n. honra do o:lferecer á conside1·açüo 
camnra n ~xposí•;ão do ostuclo da rep~rtiçiio a c.la camarn um pi'Oj•J<:to de l'esoluçiio, cuja ur-
Hetl ctu·go.-Assígnou·sc-lhe o dia. 1!} ao meio uia, grmcín pede, as~im comll a dispensa de ir á 

Officío do marccillll do campn A'ntonio l\Ianoel impo c~sfw, afim do se tt·ata1' de lia immediata· · 
da Silveira c Sttmpaío, rc~pondendo terem sido mente na sessão de hoje c se1· logo remettido 
iemettidos ao conde do H.io Pardo todos os pa- para o senado,. no coso de que obtenha appro· 
peis relativos aos trabnlho; da commissrio extc•rna vn~iio. 
nomeada o anno pastiado para examinai' o pro- '' A nsscmbléa grral legislativa do ímperio l'c· 
jacto do Ol'llennn•;a geral do ex•:•·cito do Sr. Cuuha solvo: 
Mattos.- Detern1iJHIU a camara que so officins:>a << Ficã.1 abolidos acst.!c já ns dous alard'ls . da 
ao dito conde,. ~J0gindo os ditos papeis e traba- Paschoa c S. l\Iigucll, a que pelas leis existflntes 
lho!' da commt~,;ao externa. são o brigados a concorret• os corpos do orde-

Ler!io•SO duns· participnções de . doentes man- nanças . do imperio do Bmzil. 
dadas á mesa pelos Srs. Baptista Pereit a e Paula· " Paço dtl camara .dos deputados, 17 de Junho 
Albuqu<>rque. . · de. 1t-::l0.-Vieio·a Suuto.-Cunha Mattos,- Pinto 

Requerimento de Vicente Ferreira Titára, 1• Peixoto. u 
sargento da 2a contprmhía · do 1• batalhão de YcmcíJa a urgcncía, entrou P.m discussão opa-
artilharia de mariuha, quf:ixando de inju:;tiça:; recer c tomando n pnlavra, disse 
que lhe tem feito .o ministro da guerm. -Foi 
rernettioio á commissãn de guerra. O SJ:>. Cl!nba l\J:a.ttos:.- Sr. presideute, 

Lerão-se mais os seguintes pareceres: pam &víttu' qualquer discussão sobre cstenegocío, 
<< A commissào especial das camaras munícipaes eu lnio duas linhas da lei <)e 17::i8, porque ellas 

vio a representa\iio do cous!:lho geral da província só bastão para mostrar a justiça que h·t a favor 
de S. Paulo, datada de 8 de Fever•·íro do cor- das orclonanr;as. (Leu.) Esta talvez s~ja ignorada 
rente uuno, na qual expondo ter refl,1ctido sobre por muiLn gente bou, ll c nectlssario conhecer-se 
a representação da camara municipal da. vi lia para durmus proviJP.ncias jâ e já Sojbre o art. 
de S. Carlos, que fez ''CI' qunuto é iuexequivd 73 da provistio d<l. 17.'i8, que mandou pór em 
o S). 11 do art. (j(j da lei do lo. de: Outubro de cxflcução a de lf.J'i'O c lõi-1. 
18i8 q~e prohibc a venda da polvura dentro das Eis-artui o que · se fazi:l no tempo antigo, 
povoaçoes por . ser um genero · de . PJ'inwira 110 • hoj~ qner :;c chumnr os homens de :30 leguas de 
i:essidude pam SPUS habitantes, que com f:llt1 n:'io distancia para· exercícios: portanto é neca~>.sario 
só procurão parte do seu alimento como se P•·r- qu.; p·1sse esta resolução~. 
Rervão de pnssaros c auimacs damninho~ ou Orl ex~•·cicius das orJeu11nças jâ .não existem 
ferozes; conclue que reconhecendo 0 mesmo de facto, uem de direito. Para .que servem ás 
inc~nve.níente, o fuz chegar á assemblétt geral or.Jenaucas esses CXt-l'cicios que niiQ estão em 
legtslatJVo•, pam que sendo tonuulo na dcvi.Ja p1·utíca? Como se lembrArão de põr ·semelhante 
cc.rtsideraç:io mnrc<;a ulguma providencia. A causa em execução? 
commis~:io jnl~a uiio .ser; esto ubjecto dos quo o S1•. Ll11o:-Sr. p\'esídcnte, eu hontem 
d~ma!ldao meu1da l"gt:sL•tJI'Il; porquanto towlo fallei sobre: esta mattlría, e disse-se que tam-
a lei. dll 1• de OutuLru dc:tcrmtur.do n:uitu Lcm entmvão as rnilicia~, c foi o que me fez 
sabiument•l '!li C " v<.:nda da pulvora ·c de ontl'tls caloor; llgura 11 commissilo diz que são só as 
generos. suscet•ti v eis de <•Xplosilo >;O u:io possa onleunnçus, pr>is da:1 milícias não .so dr:.verá 
fazer dentro dos p"voaJos, 11 lei que il<lVIll'IÍ ser trntot• agora tnmbem? Eu tenho. visto que os 
feitll fóra dc:llcs nos luyw·es mm·caclos p.:las milil!innos ou uns. pobres. pniznnos são os que 
canw1·as em conveniente postnru, que ioup .. nh;l v:l() u 20 e :30 lPguns levar um officio ou uma 
condcnwn•;iio a.:>s que n contra vierem. Sendo carta de um dist11cto para outro sem lhe darem 
pois da obrigação das camaras marcaJ'élll · csS•;s comida nem cavalgadura. 
lugares, n ellas compete prover do .modo ••ue Exercício .não tenho eu visto fazer a.s orde-
nei}} fiquem t:io proximos .\ pov1•açiio que res1;lte nanças, só so é exe1·cicio de chuços, ou exer· 
per1go de qualque1· explosão, nem· tão remotos cicio de pâos, e sei que siio atropellados por 
que se difficultem aos habitantes dos povon- quanto cabo . de ordens de quanto coronel, 
dos. a compra daquelles gene1·os: sendo que já quanto tenente-corone.l e quanto capitiio-mór ha, 
nss1m se pratica ~m muitas víllas do · imperio, c d!>sgraçadamente não se vê. outra gente, de 
llllS quaes é vend1d1l a polvora om casa:1 pro- s<.Jrte que o . Brazil é composto só de ofliciaes 
prins e a meio qua1·to de distancia do povoado. que,.pézào sobre o pobre povo, que não tem 

u Portauto t'i a commissi'io de parecer que não nenhuma dessas graJuações; por conseguinte .é 
ha necessidade, nom é c<.Jnveniente fazer nesta preciso tomar cuidado que niio é só sobre as 
parte alteração algnma na lei. ordenanças que isso pesa, 6 tambem sobre os 

".Paço da camurn, aos 17 de Junho de 1830.- milicianos. 
J&se Con•êa Pacheco~-.Antonio M:a1·ia de 1\lott· Os generaes das. urmas niio fazem caso ·das 
l'a.-. .:-lu1·eliano de Souza e Oliveil·a Coutinho. 11 ordens existentes que mandão aos milicianos 

Approvado. que não saião das suas provincias nem dos. seus 
_u A~ cQillmissão de gue1-ra foi presente a"-rii-Tn~·:-t~d~i.§_!r.!.çtos; mas que fazem esa.~.ll gen~m.9"' . daL_ 

d1caçao do S1. daputãtlõ Xavier de , Carva to armas? O da Bahia nomeou pttra a vi !la da 
sobrtl dizer-se ao govemo · · que expeça ordens Cachoeira a um coronel que governa alli .como 

, - para que se não fação as revistas e mostras ge. uni gene1·al das a·rmas de qualq-uer provincia, 
· . :·raes do,s col'pos de ordenanças, ficando, como de forma que temo:; bachãs de 7 caudas, bachás 

vor mUito tempo tem estado, em desuso; diri· de i> cnudas, outros de 3, outt·os de 2, c até 
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ehegar !lO bacllá tio uma caurln; nm coronr,l afim d~ quo p.mhiio termo a estes abusos, pondo 
destes qt1cr fazer continencias no domingo e diz: em e~ecução a lei dos alnrdos, c que não ponhiio 
n~ ,dja tal ha exercício gerul, lá vem o pobre em vigor 11mn lei que já acabou. 
mtllciano com a arma uos hombl'os tlo umas 
poucns de legua~ de Jístnncia, e o Sr. corrJileL 0 S~:. l'JuJ~ c:.~valcantl :-Este projecto 
da palanquim querendo fazer ostentação, contínúa de ordenanças é. muito nccessario: eu . tenho 
o exet·ciclo muitas vezes para agradnt· a quem visto . muitos destes exet·eícíos desde menino, e 
11 e e ·8 • ld :1 d B .1 mostras de ordenançns em todos os annos: por· 10 par c ; et ·aqtu 0 so a· 0 0 . raz• que tanto está em uso e n1io ·so pódo dt'ze· r o .contrar1'o •. larga 11 sua cultivação· e marcha. dous dias do " · 
caminho, para fazer exercício e pnra 0 Sr. coronel ainda. mesmo qttc estíve~so em desuso devía·ae 
brilhar; ·c quem ftca sustentanclo ·a sua família? abolir • pr,r quo a lei por estar llm desuso niio 
Elles. doíxão o sou trabslho, quandf>'voltiio está deixa de sr,r lei. ( ApoíClaos.) N1lo basta pc>i:1 
tudo perdido, e é preciso principiar de novo·; um 11 RimplBs recommendaçiio para nfio ser exo· 
não >:>arecc que se quer no Brnzil a fdicidade dOi! cutadn; _portar r to eleve-se approvar o parece~: da 
brazileiros; eu bem ::>ei que para se estabelecer commssao. 
o absolntismo é preciso acabar com os brnzileiros .A:Iinal posto ;i. votação o parecer, foi appro. 
pntrjotc1s, porém n.ão 0 conseguiráõ; é. preçiso v~do ; c entrando em discussiio u. resolu~iio, 
que acabem estes abusos, os milicianos lavra- dts:~c 
dores não devem fazer mais de quo um exP.rcicío P.tn O Sr. X<'orrolra do ~J:ollo: -Sr. pre;i· 
cada mez ou 4 vezes no anno, e ·que mio fique dentP., achava mais simples extíugnir·se as or-
ao arbítrio desses bachás. donnnças, lra para isso um projecto que já tem 

Reprovo osta .resolução por pei]uena: deve ser soJYr·ido bastantes r<lÍOl'tna~, e eu .o mando á tnesa 
tomaJa esta medida sobre os milicianos e or- como emenda á resoluçüo. 
denanças. o Sr. Va.sconccUos:-Doclare·se que niio 

o Sr. V1cll"a Souto :-A cnmmjs5ão de haj1io revistas elos coq:ros milicianiJs senão duas 
guerra só vi o que a. indicação do S!'. dcput!ldo vezes no anno, aliás h a do ser quatro vezes o 
Xavier de Carva\lto tratava unicamente cja~ c•r- as companhias todos os mezes. E' melhor voltar 
denanças, queixava· se de tornar a vir a exercício este. nP.gocio ú. com missão . para dar sobre esta 
as ordenanças, e não tal\ ou em milicialifl!!, p\lr isso mataria o SP.U parecer ; e~aminnncto tambP.m um 
a commissão não quer !allar etn milícias. projeclo meu sobre a província de Minas Gernes, 

o sr. cunha .Mattos :-Sr. PJõ'!Sidento ou t•ntii•) adie.·se este negocio para se tratar em 
todos sabem que n commissão de guena é gera\. 
prompta em trabalhar. Deu·se hontem. este r e· Sendo apoiado o adiamento, entrou . em dis· 
querimento do Sr. deputado, e a com missão vendo cussão. 
que era sobre as ordcnançail aprese"ntou lorto o O SR. FmtnEinA DI!: MELLO : - Er.. voto pelo 
seu parecer, assim como deu de outro requeri· adi,lmento, para que vá a minba einenda á com· 
menta do Sr. Vasconcellos sobre as. tropas de missão prua ser tom~da em consideração. 
milícias, as quaes só. se devem reunir por bat-t- 0 sr. xavict" <le c.arvau1 o:-Tenho a 
lbões quatro .vezes no. nnno, porquo o ~r.ais é rogat· a esta augusta cnmarn n .decisão deste 
despotismo; e por meios batalhões ou esquadrões negocio : para que accumulnr outras cousas com 
duas vezes em cada anno, e pt>l'. companhias uma isto. que é ·.tão simples; para que acçumular 
vez em cada mez. Isto é o que determinão as milícias? .Para· que accumular um projecto · qtl•l 
leis, e não essas reuniões a miudo ou passeios exti1:gue ns ordenanças? . E' objccto q11e tnlvez 
como dis~e o Sr·. deputado, só para· agra:.lar ás tenha embaraços 0 a materin que eu propuz á 
bellaK. Es~es passeios são arbitrariedades que muito simples: eu estava bem certv qne pela lei 
devem acabar: se raziiio essas mostms . geraes nn minha c pro· 

Se houver. quem f,tça ·uma outra indicação a vincia, a da armos a esta partP. não .se faziiío; 
respeito dos milicianos amanhii l1a de se dar o mas agor•l não sei porqne fatalidade se tornão a 
parecer, ou ag•1ra mesmo se fór necessario. fazer essas mostrad, e como ~iio fundarias em 

o SI.". CBrnctro . da. cunha:- Sr •. pre- lei: fiz essa indicação para se tomar uma rego • 
. sidente, devem ser tamLem isentos os milicinnos luçíl:o sobre i~to, para que complicat·umn~ cousas 
que são os agricultores no Brazil, pois lhes é com outras? Vamos fazer este bem o m•lis brevo 
mui oneroso ddxarem 0 seu aposeuto aonde têm qne. for possível; voto portanto contra. o. adia· 
as suas lavouras, para virem f~tzer exercício •1n mcnto. 
cnpital da provincia,·muito principalmente quandcl o Sr. cunha ~:tnttos: -O que o Sr. 
estea homens estão no começo das.8uas plaotaçõe!!, deputado snppõe · muito simples, esta resolaçã·• 
e que sahindo do seu terreno qu•lndo voltão ja proposta, não é tão fncil como se julga; poderá 
os animaes têm comido todas as suas lavour~ll. acontece1· que em algumas províncias se. fa~a 
e suas familius morrem fie fome. mai~ algumus reuniões ou revistas do que as de . 

Todos os milicianos siio. ngricultot·es, e os que lei, e se se entrar agora no exame e chamar·S•"I. . 
mai~ sustcntão a liberdade; e entretanto é sobre n isso outra mnteria com•) as milícias, póde .. se 
quem recahem as mais pezadas contribuições; por dizer que niio fnremos o bem .de que é susce · 
conseguinte senão fõr alliviada a clAsse dos lavra· ptivel ns. ordenanças nem as milícias;. por conse· 

· dílres em P.oucos dias não teremos lavour(ls~por gulnte o que se deve fazet· é simplificar os . exar· 
que os mtlicianos são chan1ados toclo:1 os dias cicios e fazer-se aquill•> que a lei determin11, 
para nmiudndos exercícios e mostras geraes,· etc. fazer exercício ·só dentro dos districtos; se são 
Hão de pois, os pobres lnvradores estar·. por grandes ·os districtos fação-se districtos mais 
tudo quanto quizerem ess.es mandõlls que·. assim pequenos; eu dirin aos St·s .. deputados que não 
os (lpprlmem ? E' justo que se allivie a ugt'Ícultura ndiassem para paS$ar já esta resoluç.ão, para 
já onerada com tanto:i vexames, e eu mando uma fazer· ao menos este beneficio ás ordenanças,· que 
tõmenda 1\ mesa a este respeito. as. milícias depois trataremos . 
.,...Q Sr. f?IJó:- Todas 1\1! leis mtis cnhemem o Sl". Paula sóuza:-Eu não qui?.·era ap· 
desüso, jiã o rnêilos :na lninba. província não-·!td-..-+-<ftl',&\>&r a resolu.ção . ..ae.m.. .. outi.r....dA. novo a com· 
tem isso posto em pratica. ·)?nra que fazer este missão, ti visttl das o_!ls"rvações dos St·s. deputados;., 
negocio dependente da npprova~ão de ambas as quunto ti. observaçao qne fez. um· Sr. deputado,: 
i:amaras? Creio que bastar4 só. uma recommen• que a )ei não está em desuso, ao menos nas 
da~iio nn ministro .competente, parn. que 1·e.::om· provincins do sul niio está . em uso. (Apoiado:), 
mende isto mesmo nos presi,jentos das provincias, As ordenanças com as duas leis de juizes' de 
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paz e a das carnal'a~ munícipaes estão abolidas i 
por ellas não se f11 zem mais · cdliciaes de o r de· 
nançns ; o que se chama homem militar · está 
debaixo das ordens · do commnndanto da; armas i 
se nós fossenms agol'a estauelecer isto dal'íamos 
caminho . parn · que tornasilern . a reviver . c,stas 
ordenança~; portanto eu queria que voltasse t'l 
comrniss;1o. · Se em algumn província ba essas 
reuniões das ordcnan•;as bastava uma recom· 
mendação ao governo. 

Voto quo vá t'l commis~rio. 
o St·. carncll.'o ela Cunl:la~-'En voto 

contra o adiamento. Sou de pal'ecer· qtte passe are· 
solnçiio tal qual está, nppondo·se a que se contí· 
nucm novas reuniões dessas ordorranças, embora 
não estivessem em u~o . em nl:;:umas províncias. 
Q.uantos aos milicianos, será tambem bom que a 
commissito . t•·ate dí:;to, depois trunbem, corno disso 
o Sr. Paula ·Souza, tem havido um cllnfiícto 
'entre os juízes de paz · e capítães,móres, para 
se npRnhar um ·faccínoroso : primeiro que se dêm 
as ordens uecessnrias, foge o malC .. itor, tudo · 
são requís itos .o oflicio.:~ do uma .parn <>utrn parte, · 
o niio se r~ v. nada. Como se. disse que h a um' projecto 
de extincçfio das ordenanças, eu diria que entrasse 
já na ordem dos trabalhos. 
A~ora tive notícias por cartas que anda umn 

quadrilha de malfeitores desde a província de 
Pernambuco até a província daParabyba, tem·se 
roubado, tem-se querido as~assinar pais de fa· 
milías ·e . capazes, de sorte que . todos estes ho· 
meus do inte1·ior da província .têm fugido das 
suas terras e ra·zendas por causa desta qua
drilha, não ha qu•1m dê -as providencias, falta 
alli a segurança individual, eu vi-me · na ne::cs· 
sidade de armar os meus escravos e defender-mo 

· a mim mesmo; ha um lugar chaniada Aten·ado 
por . onde nínguem pó de · pnssar, n;io ba segu· 
rança publica, alli assassínão, roub:io o dinheiro · 
e vidas dos que . pnssiio, e quando afgum é 'preso 
vem para a cadêa e dahi a poucos dias com esse 
mesmo dinheiro roubado colllpra as justiças c 
sae solto, porque dizem que não lia provas, 
que não farão presos com lfrgalídade e ficão un.· 
punes estes malvados; eu tenho. visto muitos 
que têm sahido .soltos por dinheiro; deve já 
dar·se remedío a este mnl extremo ó preciso dar 
r<lmedio mediante .os juíztJs de paz qno ni'io podem 
fazer nada sem terem forças; · a · comm.issi\o que 
trate desse .pl'l' jecto c que esta camara o ap· 
·prove porn se revo:;:arem essas ordenanças e que 
1ique os milicianos éom o juiz de paz para obrarem 
de accordo. · 

o Sr. :n.c:r.cn.dc :-E' penn quo uma ·reso· 
.luçi'io tiio ulil . tenha Búffrido tanta discussiio ; 
eu julgo que podia passar e voto por ella como 
está; porém como se disse que em Pernambuco 
se mlltiio os homens sem remedio, eu requererei 
qae este projecto do Sr. deputauo sobre a ex· 
tincção das ordenanças sej'' unido ao que eu 
apresentei para .que a commissão ref11ndindo·o 
com o dos capitàes·móres dê o seu . parecer, 

o Sr. VasconccJ.los :- Ea não sei como 
hei de votar pela materin, eU: já tenho votado 
contra a urgoncin,. contra. o parecer e contra 
tudo ; c11mo appare·ceu uma emenda sobre os 
milicianos, deve .. voltar o parecer á com missão. 
Sabe·se que as milícias sotrrem muito mais do 
que as ordenançns·.e no em tanto quer-se procurar ·. 
uma reforma de muito menos importnncia. Disse 
o Sr. deputado que se faça o . exercrcio por es· 
quadrões I O que d~ve ser é fazer cessar o vexame 
que soffre o povo15razileh·o com taes exercíciO!! 
C!Ue se fazem frequentemente. Em Mínas.Geraes 
lia um batalhãu de. primeira linhll, creio que é 
o batalhão n. 11, e as milícias estão sempre em 
exercício ; como não havemos tratar destas pro· 
videncias que siio as mais urgentes ? E11 voto 
pelo adiamento; e o julgo; muito no~ossnrio. 

os~. Fcrrolra do l.\lollo:- Sr. presi· 
donLo, or1 queria reticar a minha .. emenda .pam · 
Y. Ex. depois a olflll'ecer na ordem dos trabalhos 
em outra occnsíiio. (Foi· lhe concedido.; 

Posto á vot·•çtio foi rejeíta,lo o adiamento. 
o St". Pa·ul.u. Sou"a.:- E11 já expandi as 

minhas razões, o agora só tenho a observar que 
ni'io sei como se possa revugar uma lei por uma 
t'eijOIIlção, O!? í:)rf?, depu~~do~ . dil!em quo h a '!lm~ 
lei i ·e agorn revoga·se · pt;>r . uma rosoluçiio ? E11 
voto contra a resolução ; Jemos muitns cous1u1 a 
fazer, e só .porque em uma villa acontece tal, 
hade·~;;e jt\ fazer uma rcsollJ,çi'\o? Voto cor.tra ~ 
resolnção e · peço que a C!lmllra considera e11ta 
especio. 

Fortio á mesa as . seguintes emend!lS; 
(( Como · em Anda á resolução : 
(( As ordenauç:~s e as disposições legislativas 

que as reguliio P.Sttio cxtínctas pelas leis que 
creariio o reguliio os juizes de paz e as camaras 
munidpaes ; competindo· tão somente aos seus 
otliciae:~ codirmados o ·uso dos seus uniformes 
e o gozo de :>uas honras.-:Pau!a Souza.11 

Apoiada. . · · .. 
(( l~icão prohibido~ os nlardos ·e exer:icíos dos 

corpos de o1·dendnças em todns as províncias do 
imperio.-0 deputado Cunha Mattos.» 

Apoiada. 
(( Accrescent'3·So. - Emquanto aos milicianos 

estes serão unicamente obrigados aos 4 exerci· 
cios annuaes marcados por: lei.-:-J. Lino.,, 

Apoiada. . . 
Toman~o a palavra .Ji;;s.e 
o Sr . .Cunha 1\J:attns: - Sr; presidente, 

esta legislação· fulla bem claro no ·art. 73. (Leu.) 
A lei não é tão antiga qutt se póde dizer que 
está em . desuso, e tanto que .um Sr. deputt\do 
diz que ainda so fnzem frequentes ·alardos, ·que 
as ordenanç>lS fazem frequentes exercícios ; e se 
ó certo que têm havido varias instrucções dadas 
por dífferentes governadoreil das armas, si'io ne· 
cassnrias C$ta$ emen.:la:;; façamos este bem ás 
ordenanças ; niio são só as antorídades militares 
que pratícão · estes despotismos, . são tambem ns 
autoL·hiadeil civis n par das a11tor1d:tdes militares ; 
niio se diga qúe são só os capitães·móres, são 
os dezernbargl\dore!l , são . ps juízes .de fóro. 
(apoiado) s:1o os j11i;o~es ordinaríos qne se servem 
das ordenanças, a que se dá. o nome de-pedestres 
-dirigem os commnndantes dos districtos, diri.
gem os.juíz~s de fóra o querri .siio estes pedestres? · 
::lão as ordenanças ; por conseguinte, St·. presi~. 
dente, tnmbem Ira ·abu:>os nas autoridades civis, . · 
niio ha só. nas autoridades milita1:es, e de nlguma 
fórrna n tínhiio autorisatlo estes abusos em . al· 
gumas províncias do imperio ; ainda niio hn ·doze 
horas que isto aqui se. fez, : ·quando se fallou 
sobre os serviços que dovenl o.s ordenanças pres
tar ás autoridades civis na oc.:asião de tumultos 
e quando vão prender pr~Loii} a que ch11mão 
- quílombollas -nome ·que vem designado nas 
ordens . do conselho ultr.lmariuo. Eu conheço que 
é necessnrio desenvolver o valor, e . que . ê neces
sario estabelecer bases para Qs l?erviços que hão 
de prestar, que ó .. necessario tira.- as arbitra
riedádes dos commandantes militares e autorida· 
des civis. 

Fallou-se a respeito · de abusos ' dos · comman· · 
dantes mandal'em cartas particulares pelos pe· 
destras ou ordenanças: se é um abuso queixem·se 
da lei ; mas observe·se que para isso estão auto·· 
risndas · toda~ autondades civis ·e militares 
do 'Braztt O Sr-:Tepútado Vasconcellos já em outra 
sessão disse isto mesmo a respeito das milícias, 
Nós temos um projecto de resolução e uma pro· 
posta de um conselho . geral para se . diminuírem 
estas reuniões: a commissiio de guerra off'ereceu 
o seu parecer sobre o projecto . do Sr. Vasconcellos 
que sq ~ue1· ~s r9nniões duqs ve;-.·Js ~o anuo. 
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As or.Ions e"istentes aão rnuito boas; se se abusa 
dellas a culpa não é minha, a lei ou as ordens 
df) goyerno siio muito cl.ar.as; e11 sei QUe ella~ 
tên1 Sido abusadas; porc:\m 11ueria que niio intro
duzis~emos dous ob.iectos diversos na mesma re
soluçao, porque talvez não ftlçarnos nem bem 
ús ordenançns nem ás rní\icias. Depois de passar 
esta meuida a respeito das. Ol'de!l111Ças tratare1r.os 
das milícias. 

Eu roga1·ei que os milicianos sejão alliviados 
dos frequentes exercicios, pois conheço que dessas 
reuniões não têm. rosultildo gmndcs vnntngens 
ú discipliM: os milicianos stio dignos· de melhOL' 
s~rte. Eu fiz_essa emenda em consequencia da pru· 
VJSiio q11 l7o8 quo manda que naa ordP,nançns 
se façao dous alardos, e então o~ · exorcir:ios 
da nrmn ou de chuço, corno dizem, ainda n"ora se 
pratica em algumas província> do imperio . ., 

Q ~r. Vasconc~l.los :-Eu digo que esto 
nt>goc10 dev~ ser dec1d1do por uma lei e não por 
uma resoluçao; porque para .revagar a lei. niio b 
esta a pratica r.lesta casa: .se existe uma lei a razão 
pede que do mesmo modo seja revogada por outra. 
A minha opinião é esta. 

o Sr. cuntl.a.Ma.tt:os :·-Eu entendo que 
não é necessario senão. uma resolução; nós o 
que trata111os é de rcmecliar o. mal dessas l"eu
niê5es, e não que se trate de extingQir as orde· 
nan.ças. 

l?osta á votação foi rejeitada a resolução, nppro
vnn_do-~e a en1enda do St·. Paul11 Souza, ficando 
preJUdicada a do Sr. Cunha Mattos e rejeitada 
a d.o .Sr .• ·Lino Coutinho. · 

1c A. commissão de guerra vio os requerimentos 
do S_r. deputado Castro. e Silva a tespeito dos 
vencimentos que forão abonados a vnrios officiaes 
d~ P!ovincill do C~;trá, .11· pede a mesma c·om
mlssao que 1\e . eXIJiiO do governo informações 
sobre os uitoa requerimentos que lno de\'em ser 
remettidos por cópia cobrindo os documentos. 

•r Paço (la camara dos lieputados, l.5 de Junho 
de 1830.-R. J. da Cun1ta Mattos .-P1.ntll Peixoto 
-:-Viei,•a. Souto. )) · ' 

Adiado por opposição. 
. " A commiss:\o especial examinando os projeclos 
ofterecidos na legislatura passada, é .de parecer 
que enh·em em dillcussiio os seguintos: 

l'ROJECTOS DE: 1826 

« O de 22 de Maio, sobre as atlribuiçõcs dos 
com mandantes . das armas das províncias. 

cc De 3 .de Junho, que denega executiyo ás ordens 
terceiras, archiconfrarias e confrarias. 

cc De 2L de Agosto, sobre o progratnmf\ para o 
a_utor do codigo penal mmta.r de terra e. ma. 
nnha. 

1827 

1'1 O de 2:! do Agosto, ele'\'ando a 200$ as con,.ruas 
dos parochos. o 

1$28 

cc O de 29 do Julho que admitte os 1·éos nas 
causas crimes poderem defender-se por .si. .mD.s.mo , 
sem dependencia de advogados 

" De 7 de Agosto, sobre os serventuarios de offi
ciaes de .justiça e fazenda, 

cc ·De lt! de Agosto, sobre os officiaes de pluma e 
P?rt~h·os. das socretarias dos governos das pTO• 
VlllCIBS • .. ·. . . . 

« De 23 de Agosto, sobre a isençfio de direitos 
nas ~lft~ndegas e portos seccos, e dos portos dos 
corre1os. 

«O n. 22. I)eclarando a lei de 6 de Novembro do 
18~7; sobre o me~o soldo 4s viuva3 dos mili~ares. 

cc N. 27. Para a venda da fabrica de fet·ro do 
S. João de Ypanema. 

cc N. 81. Para serrecolhirlo no arc:hivo da camnm 
~os se.nadoro~ o autogrnpho da constituição do 
unper10. 

182l'l 

<<,N. 88. De tod~s os improssos na Lypograpl1ia 
nact~?nal se remettao um exemplar ús bíblíothecas 
publl.:us •. 

« N' 10. Que autorlsa a casa da misnricordja da 
cidade da Victol'ia da província do Espiríto-Santo 
para. C?J'Itinuar. n possuir os predios urbanos já 
tuJqmrz,)(>s. 

cc N. 42. SuspP,ndendo a ndmi~.são a aspirantes 
n guardas-marinhas, emquanto se não pubHei'i.o 
as nova;j or.Janancas. 

cc N. 50. Q110 as provis~es de reforma dos soldados 
e officiaes inferiores, se expeção da mesma fórmo 
como se faz com .lls patentes dos officiaes do 
exercito. 

cc N. 1)1. Para que se não recrute marinheiro a 
bordo dos navios 10ercantes, logo quo a embar
cação esteja em meia carga. 

cc N. 5:3. Que as penas pecuni~rias noil proces;;os 
par abm;o àa 1iJ?o!dlldiJ da imprensa se appliquem 
às camnras mumczpaes. 

cc N. 5!. Que na secretaria da carnara dos depu
tado$ se receba o · omolumento para certidões que 
so passarem ás· pn1·tes. 

~ N. 56. Sobre officiaes, officiaes inferiores . e 
salJaàos de 2a Jinb~ que se.rvi.rãa na campanha 
do sul, 

rc -N~ 57. Autorisando o governo a pnssar · carta 
de natu!-alisaçiio a .)'oão Gonçalves Corrêa. 

cc N • 60. Sobre a execução das sentenças dos 
jui~es de paz. . . . . . . · .. · · .. 

« N. ôl. Que as jJ.wtos de fazllnda apresentem o 
balanço da receita e despeza nos ccnselhos geraes. 

« N: 69. Para se imprimil'l,500exemplare~:~ .!os 
8$~udos d1s lingnas por Mr. Picot. 

cc N. '73. Declaral)do · o $ 45 d<> projecto. de lei 
de . 2 ·de Outubro de 1823, maMado observar pelo 
decreto de 22 à e Novembro do mesmo· anno, sollre 
!1 liberdade da impt-ensa. · 

cc N. 7-1. Que manda incorporar nos cursosju· 
ridicos, ca'deiras de geometria e língua franceza. 

cc N. 76. Que permitte ao ~os pita\ da rníseri
cordia da víllr~ de .Paraly a faculdade de possuir 
ss ll mamdas do casas IJUe llle forão legadz1s. 

r< N. 81 •. Que auto1·isa o go\'erno a recebei' o 
dividendo ·do banco a favor. dos· orpbãos da 
Bahia,. para lhe mandarem ·dar allí · a mesma 
quantia. 

cc Que já. . se aclli'io .em l• Jiscussão : 
«O de 22 de Maio de 182v quo deroga o alvará 

da 20 de Agosto de 1808, que pensionou as igrej:\s 
do imperio a p1:ol da capella imperial. 

cc De 16 de Agosto ·de 1827 Plll'a que as compa
nhias. paguem a decima da quantia liquida de 
seus rendimentos. · . 

1828 

<c N- 41. Ore!mdo urna caixa ecclcsinstica ern cada 
província. 

cc N •. •12. Crenndo uro presbyterio. 
cc .N. 65 Que a lei de 25 do Outubro de1827se 

faça extensiva á~ .alfandegas da portlls s,e~cos. 
<C N. 63. Proh1l>1ndo a arrecadação do dizimo do 

café nas provincias. de Minas e S. Paulo para 
.se1·em ar.re~.\lll49..~. nos_ por~os ~~~arque. 

·ZB-29 

« N. 28. Sobre a eleição dof!juiz•lS ordinnrios e 
dos orphãos. 

'' N. ·!8. Ot·candtl ~m~ ~dnli.nistraçit> par.1 a 
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g•·l'flH:iR dos dinheiros publieos f.tó ngorn a cargo . 
dll J,•,.,nção do Londres. · 

" ))~ :H dA Agosto sr.•brc n prl)posta tlos officíncs 
d•J q;r!rcito. 

cc .J:'L em 2a díscussiio : 
" O rio 1() do Maio du 182G ·abolin,Jo o juizo dos 

nns~ntei!. 
tc O prrijecto do Sr. DP.os c Silva sobro ns he

rnnçns c legados deixados n cstl'!mgeiros residentes · 
fóra do imperio. · . 

cc O do 21S tlcfJnlho do 1827 pnrn quo de todos o~ 
rendim~ntos de bens de miio . morta se pague 5 
por cento. 

tt O dou do Agosto de 1827 abolindo a cxtracçiio 
dos ciinmantns po1· administrnç:io elo gc•verno. 

tt O de 11 de Setembro de 1827 abolindo us postos 
de (ordenanças. 

cc O de 15 rliJ Novembro de 18'27 creando uma 
província no Rio Negro. 

1828 

"N. 17 . . Extincçiioda juntado fazenda do ar-
senal do exClrcito . 

. cc N • . I S. CreandO cscolalõ de agricultura . . 
11 N •. 1:3 • . Sobre n divisão di! p11rochins. 
ct De .17 ele Julho de 1827 sobre dlzimns. 
te De 2S de Julho de 18280 organieaçiio do tho· 

souro publico. 
cc Pe •! de Agosto de 1827 abolindo os regi~tros 

em que se cohrão os direitos de entl·uda. · 
cc N. 83 de 1828, isentando de direitos ns manu

facturas de fllbr.ica.s nac.ion.ae.s. . · 
cc O d13 . n. ~H., assignado pelo SI'; l\:Iay. sobre a 

fórma dos pagamentos no thesouro. . · · 
cc O n. 21. Para se nugmentor as pautas das 

alfandegas. 
'' O n. 37 de. 1829, arbitrando o ordenado do 

juiz da alfandega do Pará 
cc A' commissão de pensões e ordenados : 

1828 

cc N. lG. A favor do José de .Souza Santo11, 
cc O de 15 de Setembro a favor das trcs filhas d.e 

Lconn1·do Antonio Gonçalves Bastos. 

l82!) 

« O n .85. A fnvor de D. Luiza Marcollina 1\fa-
lhilcles Cnelana ela Silva. . 
· cc O n. 4l. A fa'.'or de D. Constnncia Clara. de 
Souza. 

cc O n .. fi. A favor do tenente'general r~formado 
Candido Xavier de Almeida. 

c1 O n. 47. A favor .do D. Maria Durothéa. 
cc O n. 57. A favor · de Edeltrudes Maria Amalia. 

·" O n. 66. A favor de José de Rezende Cost11~ 
cc O n. 73. A favór do José Caetnno Gomes • . 
cc O n. 84:. A favor de João Nr.porr.uceno San

ches. 
cc o do 21 de Agosto a favor da mulher do des• 

embargador José Francisco Leal. 
cc A' commissão de catechesi : 
cc O n;. 18 de 1820 sobre a$ villas e .aldêas de 

índios. · 
« A' de dipltlmacia :. · · 
cc O dCl 2!- de Julllo de 1827 sobre os empregos 

do embaixadores, etc. 
cc A' . . de s.a11de publica : 
cc O de lS .de Junho de 1828 creando escolas de 

tncdicin&.------···--- ·-·--:----·-" . __ _ 
cc A' commissiio do c:odigo .do processo. 
11 O de 1• de N'ovem!Jro de .1827 .creando um juiz 

de d .i~·eito em cada comarca. 
cc O do 2 de Novembro da1827 sob1·e os autos 

summar~o!l p~ua formnc;iio d!l culpa. 
cc O .de .2 de Novembro do 18~7 para baver um 

juiz de direito em cQ.dll Ctrmni'Crl, 
"O n. 2L Sol.u·o u t.rl\liçuil dod jura•los. 

cc O i1. 20. Creando um juiz de .direito pura cada 
porção do •l villas. 

Cf'Jrí Clll l)• <IÍRCLISfliiO : 
cc O de ü de Junho de 1826, . paro n public:açiio 

das leis nas pL·ovíncios do irnperio. 
<t De 4 ele Junho do 1828, sobre uiio pagar-se siza 

pelas t~ocns. 
tt O de Agosto de 1828; sobt·o as fianças nos casos 

crimes. . · 
t< O de 1!) de Ago2to de 182!), sobre a responsa· 

bilidndo do~ emprcf.:(nrlos publ!cos. 
cc Dnvem ser remr:ttidas ás diff,lrontes commi,;sõc~J 

os st>guintcs projecto:~: 
11 A' c:ommissilo ecclesiastica : 
cc O do 30 de Setembro de 1827, ~obro a reunião 

dos r•·ligiosos em conventos que mais commodoi! 
lhes fonm pnra \•iverem segundo seus ·inst1tutos. 

cc A' commisRiio de instrucção publicn: 
u O ele 1ü do Junho de 1826, sobre a instruC"ção 

publica do impP.rio. 
u O de· 30 de Julho de 18~7, creando em todo o 

impcrio os estudantes elementares. 
cc. O do 20 de Julho .dl3 1828, para . se dotar o 

seminario cpi,;copnl do Maranhão. · 
cr A' com missão especial dns -cam~ras municipllll~ 

c juizes de paz: . · · 
ct R(,gimento dos juizes de paz ofi.:reciçlo pelo 

Sr. deputado Mnio. 
cc O n. fr2. Do!! juize!l da paz. 
c• O n. 31. Sobre a disposição do art. 23 da 

lei do 1• do Outubro da 1828 com as emendas 
do n. 84 • 

. cr De a de Julho· dO 182(), que .as c~marnsnomêem 
avaliadores e mais officiaes necessarios. · 

cc A' com missão de marinha c guerra : . · · 
cc O de 25 de :i\Iail) à e 1826, sobre o servi~o dos 

milicianos. 
cc O de ,! de .1\!aio de .1828, sobre o recrutarnen to. 
a O de 11> de Jnnho, dito dito. 
c1 O de 30 de Julho de 182S, dito. 
" O n. 55; Sobre. o mesmo objecto &;>signado pelo 

Sr. Nuues Pires. · · . . .. 
" O do Sr. Cunha M"ttos sobre o mesmo ob· 

jecto. . . . . 
"O de 27 de Junl1o de 1827, cre.ando uma escola 

de armas pam a academia militar. · 
<c O ele 27 de Setembro de 1827, sobre as reformas 

dos officiaes . de snude, etc. 
· cc O n. 4 -t. Daudo gráo . de bacharel aos alumuos 

da .academia militar. · · 
" O n. 68. Elevando a 1:~!00~ os ordena!los dos 

lentP.R da academia militnr. 
" O n. 36. Que a.ilha das c~.~.bras se consi.dero 

como · est~>belecimento . naval. 
cc A' commis51io de f .rzanda : 

· 1c O de 2() de Julho de 1820, reformando as di.tre· 
i:entM secretarias de estado. · . . · 

(( Do. 20 do Junho de 1827. S·)bre o eommercio 
priv~ttivo do páo·brnzil. 

cc A' com missão especial de sesmarias: 
cc O projectt1 assigculdo pelo Sr. Vergueiro. 
cc O .de 1• de Junho de 18:!8, para se dar terrenos 

ns famílias brazileiras indigeaJtes. 
ic O . de .'! ·. de Agosto de 1828, sobre o mesmo 

objecto: . · · . . · _ • 
« Que . não devem continuar por pertence•· aos · 

cOt\selho geraes. . · . . . · 
cc O de 21 de. ~raio de 1826, svbre queimadas. 

1827 

cc O de 15 de Out~bro, sobre a divil?.!l _!l.Ptre ll.!L. 
PI'OVincias de . l\Hnas Ger~es c s~ .Paulo • 

. cc De 15 fie Outubro, creau\io o lug!lr de juiz 
de fóra .da villa de Brllgl\nça c;la comarc!t. do 
Pa1·r\. · · 

"De 15 de 0\Jtubr(), creiU!Clo uma nova cPmarc~ 
na Jlrovincia d•l Ptlrâ. 

" De l:i do Outu\>I'O, crcnndo umn c.-.mar~q çm 
l\Iurnnh:'io. 
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u Dd 12 de Novembr:1, snhl'li divis;ics c crcn~õ~s 

1 

de villas e !resq~zins du Cearú.. 

1829 

<< O n. -U. CreO:ndo no pr1rto de Pnjussú.r:i dn 
provincin dns Alagóas um . arsenal du nwrinha. 

" O n. '16. Crenndo. mntriz o capclltt de N. S. do 
PorL<J cln diocese do :mnas. 

<< O d~ l~ de Agosto; sobrn a dí visito d:t víila do 
Procipe (in província do .Rio Grande do Norte. 

<< Quo não devem Sér ndmittíuos á díscufl~iio: 
" O dl3 19. de Junl;o do 1827 e 5 dtl . Agosto de 

182!>, !>Obre n organisn•;íio das rela•;Õt):l, por 
c,xistir a propostn do governo mai:õ ampla sobre 
a mataria. · .. · . · 

u O de 20 de Agosto de 1827, sobre as visitns de 
incoofidencia . por ter o . governo informado já 
niio existit· essa ordem. 

<< O n. 60 . <le 1828, . ~;obro a falta de com pareci
mente <.los membros do corpo legislativo, uor já 
ter sido t·ejeitado um semelhante na rnes.Íl1a ic· 
gisla t1ua. . . . . · 

<< O n. 43 de lS:W, sobre os abusos da libr:rdade 
de imprensa, por existir em <liscussão o projecto 
a essa respdto, em cuja díscuss:'ío se poderá 
udmittír a sua <.loutrina . 

<<O n. 7. Sobre !ls sent~;nças do consclllo su
premo militar de justil)a, por. estar prejudicado 
pelo projecto em 3• discu5s:io sobre .os embargos 
das sentenr;as · desse conselho e das juntas .cri· 
mínaes militare$, aonde tem um· artigo a tal res· · 
peito. . · · · · 

<C E' ultímame11te n commís.~ão de parecer que a 
set• approvado o .presente relatorio, se ·remet1.ão 
esses .papeis {L . secretal'i!\ parti orgnnisar uma 
collccção completa dos pt·ojectos que devão . ter 
andamento, e se Jistribuit·em pelos ::>rs. deputados 
e pelas commíssões; 

<< p,,ço da. cnn1ara dos deputados, !6 de Junlto 
ele 1830.-M. N . . Castl'O e Silva ,....;.José Antonio 
da Silva. Maia. - V. Fer1·eira. de Cast1·o e 
::>ilva. » 

Foi approvildo, mandanJo.se imprimir. 
A commissão do redacçfio apresentou a se• 

guínte: . . . 
<< A assembléa geral legislativ.l decreta: 
cc Art. 1.° Fi<:a aboliJa a s<:ct·c:taria geral .do 

regi!ltro dns mllrcê::s . · · 
u Art. 2.o _os emulumentos que se perc~biiio na 

extincta secretaria seriio . llrr<Jcadados em c::Hia 
uma d:lS secretarias, por ···ndo se expedirem os 
diplomas e t·ecúlhidos ao Lhesouro pulllico para 
as despezas geraos tla na<;ito. · . 

cc Art- · a~ o . 0;; empregados · da mesma · cxtínctn 
secretnrh cujos ordeuados forem estabel~cidos 
e1ri lei, continuaráõ á percebei-os não tendo outro 
algum orJenado ou vencimento, ou emquanto o 
não obtiverem. · · . . · 

ri Paço da camara do::s deputados, em 17 de Junho 
de 1830.-D. A.. Faijó,-A.. de So~':a e Olivei1•a 
Coutinho.- A. •. P. Limpo de Abreu.» 

Foi approvada a reclacçiio para en\;iar.sc ao 
sP.uado. · 

ORDEM DO 'DIA. 

Entrári'io em discussão lls emendas do senado 
sobt'e a resolução declarando a jurisdicção dos 
commandantes militares; . 

Foriio adaptadas e mandadas á commissi\o de 
redncção. . · 

Entrou na ta discussão o projecto .de lei para 
a extiocçiio do commissariado geral; e pa~sou 
para ·a-2'!--sem debnte-.··- - -·- - - ----· · 
. Continuem a 3• discussiio sobre o projccto de 
lei que regula o modo de Jazer responsaveis os 
empregados publicas. . . · 

Lidas as emendas ao art. 5o do tit. lo, qu13 
f;e acha vão :sobre a mosa, lerão·se ·mais as se· 

.. suintes: · · 

<c 3;o AJmínistrnndo o Sacrtimento do malri· 
monio, etc., nccrcscentc·SO- ou recliSando-so a 
administrnl·o no caso coutrario. - Pq,ulino de 
A.{óttqtteJ'(lue " 

l<'oí apfl iadn. . · 
c< No art. 5.• Supprima-ee n 1• parte . c om seu 

lugal' dir.:a·se- A t'urmnc;ILO ua C\llpa dos com. 
mundautes militares será !oit11 · pdus l'cla•;õr:s do 
dbtríctn, e uatl provi ncia~ onrle ns nf10 houvet'em 
peiaautoridade judiciaria mais graduadA rcsíJcutc 
uo lugar. 

<< Ao al't. lO. Substituo, salvu a redacçüo: 
<< A autoriolaue dcsobl)dccida !len<.lo judicial'ia, 

é a cooJpctellt , para impót· a pena de . desobc· 
diencia, ticnnuo rcspon~av~;>t pdo abuso; c nlill 
SClldo judiciaria participará o facto á autoridade 
judiciariu competente para e:;ta proceder á im· 
posi •;ão da pena.-Paula Sou::a. I> 

Forão apoiadas. 
<< Que se faça distincçiio de omissão de provnri· 

ca•;ão ; no ·primeiro caso as penàs impostfts nesta 
lei s r.: r lto mais adoçadils .- · J. ·zino.J>-

Foi apoiada. 
c< Sub .e me n<la á do Sr. Li.no : 
<C Art. 3.o Se exercitar attribuiçõ~s de autoridade 

superio1·, igual ou inferior será punido com a 
pena . de 2011 a 60S, al~m das mais em quo pelo 
acto incorrer; âeando nullo tudo o quo. assim 
obrat·.- Mcda . >> 

Foi apoiada. 
« Additamento ao art. ·1• : 
<< Quando o não ténhâ'> sido em summario, 

CJUP.rella oq drvns~a;-o deputado Cunha. Mattos.•> 
Foi apoiado. . · 
<< Na cbssificaçiio dQ$ . delictos nccrescente-lie á 

emenda . do Sr. Liuo- ou exercendo emprego 
de que estiver suspenso ou em que estiver legaL· 
mr:nte ·suspeito ; · 

cc Na cla.&sificaçl\o dns penas subsistão sómente 
as dos §§ 2• e 4.o do art. 2o, c. ss do art. 8", 
a~ propostas na emonda do Sr. Lino; e para 
touJs os mais ca,;os otrcreço as s ~?guintes: 

'' l,q Qltando .d;L on-t issiio ou . prevaricação · níii> 
resultar prejuízo particular ou publico será o 
cmpreftndo pe:la prirneíra vez advertido, . pela 
segunda suspenso até um · mez ; e nas seguintes 
l'eincidenci:!S prezo pot• um a tre;s .mezes. 

<< · 2.o Quando t'l owissiio . ou prevaricação re· 
sultar otf~nsa dn . propriedade · pttblic:a ou par Li~ 
cnlat· além da. ind•:mnis,.çiio, se1·á o empregado 
multai.lo e.m quantia igual á metade do prejuízo 
cruzudo. 

(( :J.o Quando) da omissão ou prvaricaÇào re
sultar pr.;juizo dos . direitos, . principalmente "dos 
civis e políticos marcados na constituição, será 
o empregado punido com n pena decretada aos 
particulares . quo tne;s netos praticar~m, e corn 
mai:> a multi\ do 20 a 200,1 em ber.etlcto do otren· 
diuo ; E qu;\ndo para ulgum destes casos · não 
h ·•jU pena Ctitabeleecida, S61'1Í lll ll!tndo e_m, 30_ á 
300[1 e havendo quem lhe r<Jpre~ente a mrusuça, 
e não a reparando immedl:ltan1ente sotrrerll a 
pena de . l a 3 mezes de priziio além da multa. 

rc '1 .~ Quando ds. omissão ou prevariçação r~sultar 
ofl'ensa á pessoa sotr1·~rá o empregado pena tgual ; 
e quando a ofl'ensu fór inllpplicnvel, será. c~lcu
lada , por arbitras, nttend,,nJo-se à condrçao e 
maiti cit·cumstancias do ulfomdido e empl-cgado, 

. além da iud P. mnisação . da injuria. · · 
c< 5.o Quando da omissão ou prevaricação resultar . 

n~o :ser o d<.'l\nqu~nte punido segundo !1 lei, 
incorrerá o e111pregud•> na pena que deVIa ser 
ímpo~ta áqu~lle ; e sô havendo certeza · de igrco

cr.a.uclu. .. _sQJl'rerâ metade dn pena. 
« 6.o Qut\-ii'do-:ãü--:-õmissiio--ott-pf~L:icnçiio re

sulwr st~r ameaçada a .:ç.nstit~ição e sogu.rança 
ou tranquillidnde publica ou dignidade .nacional, 
lilerá o emprega.:lo . considerado autor do crime, e 
como tal castigado, se porém não realizar-se o 
mal em todo ou em pano l;lerã considerado com· 
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plico sómcnle. :So niio honvcr . pcM dcci'Claua 
para algum destea crimes, será pnnido com 1 r. 
:; mezcR de. prizüo. So por algur.m lho fõr rcpro· 
santada 11 necessidade de pl'ovidonciaR a tal rc~
pcito, c n;io as dor soJTrcrá metade desta pena, 
ainda quando se ngo I'IJnlízo o mal. 

cc .7. • Quando da ornissiio ou p1•evaricnçüo re· 
sultar não promover-se o bem que a ld incumbo 
ao cmpregnclo, !!IH!\ este mu\tndo. em quantia 
igual ao decimo elo V,llor em qnc por arbitres 
se calcular o !Jem q!lo se cleixon do prom"vcr. 
Serf1 além disto obrigado a promovel·o d0nt1'0 
do tempP marcado polo supenc•r que lhe poderá 
commin.1r penfl do 1 a 3 mezcs uo prisiio. 

cc 8.• Em todos os cnsos em que se nno rcalisar 
a olfensa particular ou publica, por circumstnn
cillll independentes da vontade do empregado, 
90lTrer{t metade da pena. 

cc !l.• Quando a pena fór ele morte e o empregado 
cleve1· soiTrer sómento a metade da pena, será 
aqnella substill!ída por 10 aunos de prisão. 

cc 10. Qnando o emp1·egado incorrer em pena 
de prisijo por mais de a nnnos será demittiJo. 
-Vasconcellos.>> 

Fl)rii;o apoiadas. 
Q Sr. Xavier do Carvalho :-Esta lei 

tem impn1 ft!i<;õcs. pr·•prias d.as obras dos hom(lns, 
o imperft:i~õcs porticnlares de materia. Esta lei 
é de sumnu:t l!ccr,~sidacl(', 011 a adepto inteira· 
monte com algumas das· emendas apresentadas ; 
entretanto não posso ver sr.m nlgum horror a 
doutrina e~tabelecida no § 3•. (Leu.) 

Neste CMI', lie a sentença fór de mórte ou de 
degredo ? Eu sempre me tenho declnrndo contra 
a ·pena de Talião ; pareceu-me de uma parte 
injusta e trazer o cunho de vingança, o que a 
lei jámnis .deve adrnittir. Se ella é impossível, 
n;'lo trata de vinganças. Po1· outro lado pareceu
me a pena ser pequena, não abrange o fim nem 
se remedeião os damnns que elle Ctlnsou : ainda 
qnnndo mesmo esta hypotbese se realizasse na 
Pratica, seria remediar· o nu.l com outro mal. 
Em uma palavra, a pena ·de Talião remedca 
males que este juiz causou ? Ou·· será remerlio 
a morto dada inju~tameute pelo juiz, recahinclo 
c:sta pena sobre o mesmo juiz? Se o juiz injus
tamente privou o cidnd:io de sua família e <los 
seus interesses, ba de a lei ir privar a família 
dó juiz de seu ch.;fe, e isto póde. re111cdi•1r o mj\l 
causado'? Julgo que não. Além disso tem·se dito 
nesta casa c mostrado muito desejo de abolir 
absolutamente a pena da morte, opinião a que 
nn-> subscrevo por em ; mas so a maioria lla de 
segnir e::;ta opiniiio, não terá de arrepender-se 
de ter decretado. nesta lei a pena de morte? 
Creio que a. íllustre commissão a quem houver 
de ser remetlida esta l~i deve· põr este negocio 
mais claro e portanto cu me declaro contra esta 
parte da lei. 

o Sr. Va.sconcollos:-Já se tem ponde1·ado 
a difficuldade de fazer uma lei de responsabili
dade, emqunuto não estiverem feitos os codigos, 
por que . depois de bem divididos os delictos e 
ns acções que são prohibidns, é que. se pôde 
conseguir que haja uma lei de responsabilidade, 
e não nos podemos lisongear que esta lei terá 
n perfeição desejada por isso mesmo que a camara 
sõmente vai evitar os mnles que actualmente soffre 
o B1·azil. Direi alguma cousa e mandarei algumas 
emendas. 

Não sei se nestas classificações se comprehcn· 
--·clem os diplemat!ls 'l .Cui.do....,.que .O.-lla.d.e.ru _ser 

na denorniunçiio de cmi•J'egndos civis; mas é ·me 
inuiiTerentc, existintlo a. rrgrn comprehendr:nd•• 
todos os. empregados publicas, porque n consti· 
tuição diz que t ·dos os empregados publicos são 
responsaveis. QL1nnto ao artigo uüo o ucho con
forme com os princípios de direito criminal, a 
pena deve ser proporcionada ao dcliclo ; fig\u·emo-

no~ as Vt'll'ias l1ypothesc,; em quo pódo Jinver 
infrncçiio deste artigo ; 1111pponhamos quo so 
trata do acclnmat· o absolutismo em duns on 
tres villns c quo o preiüdento da p1·ovincia é 
indiJfercntc, deven\ este presidente ser punido 
com a mult·1 do 30 a ·10~ '/ De certo que não; 
e sup.,onhnmos mnis quo ha · um conego que 
recebe n congrua c quo não vai rcsm· nem cantar? 
B~m se vê quo a puna já para uns casos é muito 
se'\"cra e parn outros muito bmnda ; não g11ardn 
a proporção com o dcJicto. Parece-me quo nós 
devemos nttcnder ao resultado, ao mal . que se 
soil're pela violação da lei, quando o mal fór 
maior sej;l mai•1r a pena, e qunnd•l o mal fór 
menor seja menor a. peno,. e deste moüo so pôde 
em uma lei· dcstucada de um "systema de co digo 
proporcionar a pena ao . delicto ; eis po1· que 
oJferecia as sr-guintes emendas. . . 

Na classificação dos delictos approva as emendas 
do Sr. Liuo .Coutinho, e eu accrescentarei estas 
palavras.. { Lõu.) E' o caso em que so pôde 
as~ignar a suspensão ou a suspeito.; nesta mesma 
clnssificnc;iio quero que subsistão as idêas dos 
§~ 2• 4• e 6". Ntio me faço cargo do mandar 
a t!Uppre;;são das palavras-emprego civil, militar 
e ecclesiastico-que parecem P.xcluir os diplomatas, 
nem. tambem sobro o. requisição no ~ 2u, deixo 
isto á sabedoria da commissão de rCllacção. As 
emendas que oilet·eço são estas QnP mando á 
mesa. 

o Sr. "laia:- Eu hontem dizia que por 
descarga de minha consci&"ncin oiT!lrccerin como 
em~ndas .a este 1• nrtigo, tudo que. .se .d.i.z no 
cod1go penal a respeito dos empregados publicas ; 
mas desvanecerão-se todos os metts escrupulos, 
visto que outros Srs. deputados querem pót· por 
emendas. o que está . no codigo das emendas di> 
Sr .. Vasconcellos, não· me conformo com o accres
centamento de um dos artigos do Sr, Li no,· a 
respeito da snspensi'io c de suspeita ; porquo 
bastar;\ diz-;r. aqudles · q~o e"cedem sua~ ll.Hri
buic;ões: pois os qttc estiverem ;;uspensos on ro·r~m 
suspl}itos deixan•lo de ter attribuiçõtls, em tal caso, 
~G. (•b&;~rcm algum neto desses, · e:<cedem I!U\1::1 
attri9!Ji~9!l~, · 

Tambem me niio conformo t:()m outra. em~nda 
gtHIJ.Ido conf11ude omiS$ão com prevaricação pa.ra. 
lll~p•Jr unu\ mesmo. pena, pois nunca po,;so ad
mtttlr es,ta corlfll~ii•, •. ~a omi~siio p6d11 t.leixar <J(I 
l1avet· dolo ou mallcJa. ; P"rém na preva1·ícnç•io 
ntmca 1•6de deixar de dnr.se ; e por bso niio 
havemos confnnJir duas tão distinctas cousas ; 
devemos olhar para as suas causas e seus 
cll'eitos. · · 

Tarnbem me não conformo com essa outra 
emenda que exige indomnisaçii.o do prejuízo qne 
causou, além de soffrer a.s mesmas penas que lho 
co111petir; porquanto este prejuízo pótle ser. mui 
grande e vir a solfrer uma pena que está abolida 
pela constituiçiio do imperio, qual .é a confisc11çiio 
d~ bens, porque se!ldo o prejuízo excessivo, pôde 
v1r de facto a ver1ficnr-se uma confiscação indi- . 
recta ; e portanto me opponho a esta emenda. 

Ttlmbem niio posso admitlir a emenda de que o 
empregado soffrs. ~enn igual á offenstl que causou · 
n_em a comparaçao do· illustre deputado é· con: 
vmcente. . 

Quanto á .emenda que diz-'-quando da omissão 
ou .. prevaricação resultarem offensas da consli· 
tuiçào, etc. -Queira o Sr. secretario ler a cmeuda. 
(Foi satis(eitiJ.) Não se realisar crime quando não 
resultar . mal_ algum, niio haverá punição de 
cup1plices, porq11e niio se pôde pndr o que niio 
e1pste ; e portanto. opponho-me igualmente a. esta 
emenda •. · 

Ago1·a oíf~;recerei uma $Dbl'c·emenda 4 emenda 
do Sr. Li no, onde se diz- exercitando Cuncções d!l 
Blltoridnde superior,-eu accreecQnto.-Se ~xàcitar 
ntt!.'ibuiçõcs. (l,çu.) Eq proponho esta emeao;la 
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que me p 1raco tnr lugar, porque arrogar altri· 
buíçõcs alheias, é sempre um crime. 

o Sr •. ~~cbouçn":- Sr. presidente, o ·il· 
luRtre deputado tomou por base e fundamento 
.:lad suas r.mourJns o prrnci pio gull é nectls~ario 
nccommodnr as penas á ínterisirlnd•l dos dtllíctos 
ou á SU;\ gt·avidndo o mal cnusado: mas o Sr. 
deputado n:\S sua;, emendas nãn des~nvolvctt um 
tal pl'incipio, ou antes lhe deu dema~iada extensão 
quando diz cc se çlrt omiss{Jo 1"esulta1• isto, ttwti tt 
pena taln, de m;111eira.. quo pnt·ece estabcl.,cer o 
predomínio das (loincidencias; reprovado por todos 
os mellwt·cs jurisconsultos. · 

Ora, um pt•esidente de pr.ivincia ou qualquer 
empn')gado, · niio pralica uma ordem; e Si.l h a ·de 
dizer que todos· os males que de sr:melhantl) 
omiS$iio t·ee!!!t:lreni iHdefinidamente 1levem. ser 
inailutados a ·um tal. empregad<J? Se passar por 
maxima. nesta· lei n doutrina olferecidn- se da 
omis.~l.lo 1·esultw• isto sotrrerà esta o!l nqnella pena 
indefinida, poderá aenntecer que o nmpregaclo pu
nido pelo facto negati\'0 da omissão, o continne 
a ser ao depois pelus consP.quencias 011 ao menos 
constrangíclo a juízo por cllas emquanto se ns· 
sent<~r, bem ou mal, que taes. e taes aco11teci· 
mento sii,, rcsultad.os !le~sa omissão verificada. 

Semelhnnte injnst:> princípio foi um dos fundt,· 
mentos d11 llarbat·a sentençn do illustre cidadão 
Cypriano José· Barata,. pois se disse . i]Ue . dos 
seus cscriptos. havia resultado a revolução cl e 1S2.t 
E11 por brevidàde pre:icindo de oult·os exemplos; 
quizera que so dissesstl ; "Se a t;nnüsao impo?· · 
tm·, etc. para qne a imputação in!l~>rcnte :ao neto 
negativo ou omissão, apena.s cpnsidure a iooten· 
sidad~ do mal ilomediatu c não por consequen· 
cias ou coinciuencias; esta ó a minha opinião. 

O Slr; Araujo Lhnn:- E.;ta lei tem duns 
partes.: n primeira é sobro a parte penal para 
os empt·P.gados publicas consicitJrado;; como taes, 
o depois estabelecu o proces~o que dllve seguir· se 
á primeim p!!-rte que· ó a que está em discuAsii<l. 
Tem-se oCferecido muit11s emendas e na multidão 
dellas niío me sei decidir. · 

o s~. deputado aprosllntou ultimamente emen· 
das a estr• parto, mnquanto .á classíftcuç\io .das 
penaR; mas eu acho-me no mesmo .embnraco, 
tanto a respeito dest11s emendas como dll toda>~ 
M mais. No em tanto farei algumas reflexões .sobre 
as. que roriio ultim!Jmente á mesa, pt:las qnaes 
em primeiro lu~ar co .. funde-se omissão com pre
varicação, c em segundo manda,.se julga•· ptllos 
resultados : que inconvenientes ni\u apresentará 
na pratica semelhante systema? O juiz estará 
to!los os dias a impór penas 80bt•e . o resultnd•> 
de uma omissão ou de. uma prevaricnção que 
commetteu o empregado. Em terceiro lngar ob· 
11ervo, não aei se em todos os crimes. (pnrque as 
emendas ~iio muitas), quo se mandão pu11ir muitas 
Qmissões com as mesmus penas •. Accrescento mais, 
segundo me parece estes crimes são commettidos 
na qualidade de emprt>gados publicas, e não como 
parliculares que não. t~m occasião de os perpetrar. 

O Sa. VAsco:-;cELLOS (interr•ompendo) :- .Par·a 
p"plicar. Quaudo a offensa é feita á pesso·a 
contra· a lei, está sugeito o em pregado publico 
á mesma pena; quando porém offende este direito 
de algum dns princípios, por exemplo: se o juiz 
que vai julgar· um crime qualquer que •·ffende a 
reputação julga que não. teve crime, neste .caso 
a emenda comprehende todos os. casos, e consi· 
dera o. juiz como particular que · commett~u a 
offens11, e quer que seja punido como. o réo. 

- o· Sa .. AnÁí:I"JõJ:mx tcontinua~d"): -Pó~ji!Jlcon. 
tecer ·que o miPi~:~ti'O no exerci cio dali suas l'iiiíc~ 
çõea commetta um crime ; . mas nlio póde ser como 
um partlcul~tr, ll quando acontecer este crime qual 
ó a pena que se tt·ata de impõr neste cRsu? 

TO!>IO 1 

·O Sn. Y.l:lCOXrJ"r.r.os:-A omcndn previa o:;so 
caso, impondo a peu a pocuniaria. 

O Sn~ ARMJ.TO Lm.~ :-Ad1o muito imperfeita 
essa cill;Hilicnr;r1fl; na pratica estes casal? nfio po· 
deri'lÕ bem distínguir.sr.. N11o cornprehcndo o1•d;ms 
ille{Jtr.as de supr:1•itJ1•es no sentido do uma emenda 
quo appat·er:en; porquP. muitas consas silo man· 
dadas por lei, e quo o empr~gado pulJiico em 
geral, deixa de cumprir, c quo niio parece ú. pri· 
meira vista Rerem actlls cC>ntrnrios no que a lei 
mand~; c por is:so julgo qne niif1 ~c poll•~r(l bem 
deduzu· que este on aquollo ca~o é um neto con· 
trario lr. lei, v. g. : a IIJi enc;ll'I'P.f:•l a tlm mngis· 
trnclo a colll'ança da~ dec~mrt~'!, · ll o mugiRtrndo 
deixa de O ÍtlZCr pnr CÍI'Clltn~tnllCÍfiR nttendív~k 
logo, foi omissn 011 deixou do fazet• aqnillo qJ+e 
a lei manda 1 Pótlo·se apresentar muitos casos 
de muitas nnhtrezas, e isto ó dP.ixat· a porta 
aberta. a muitos morlns do jtllgnt·. Um magistrad•) 
julga muito hmn n'11m caso, o outro magistrado 
em diffcr"lntes. tl'ibnnnC:R mesmo de primeira in~· 
tancia, póclc julgar de outro II)Odo Hem que P<lS· 
samns dizer quo· o mngisLrat.lo quor fnvorcc~r ú. 
parte. 

Dt:ixw· de (a:: e~· aquillo que a lei incumbe. Ora, 
isto nn pratica como " p•.•deremos clas~ifical' '? Eis 
um modn de fallar qne rleixrl duvidas o arbítrio 
aos magistrados, e que vai favot·ccr:t· o crime ou 
oppl'irnir a ínnncencia. 

o Sr. depntado ofl'·:receu a ernonua llf\ SI So do 
art. 2•, e nfio n acho bem d!lfinida, pnr.1ue jnlgn 
que esta prt1:Hmte lei vni sahit· no estado actual 
em que so acha a norisa legislação. 

Ora, vai nnoa ordem dn sup.,rior ao in(~:>ríor, 
etc. (,Z:.ett.) Faltrl uma qualidade essuucial, falta· 
esta solemnidade que eu ro1puto na minh:l con· 
scí~ncia cssencital, hnver 11 caso em quo se possa 
dizer CJIIO obrou com malícia; por conseguinte isto 
é deixar o campo aberto a d•·S•II'd•·us, ·vai fazer o 
maior do todo:~ os nbnR•)S.· Demllis na lutilude 
destn lei. ortlem illegal seria adtni:;siv~l R e a 
legislação estivesse concordfl; mas esta lt:i uppn· 
1·ece no cahos em qnc se aoh~ n n•Jssa J(•gís· 
lação. 

Fallarei agora 110 subnrno e peita, o o!Tt!reço 
uma emnnd,, que tnlvez sejll d•l redacçfi.,: co111ludo 
me p!l.rece necessarío que estf!S arts. ·1•. G•, 7" c S• 
da parte . do processo é mistet· qun· ·se .. t.ornom 
mais clm·o:~, pQr f.iUII nr1ni r.iio SA faz m~is elo· 
que .decl11rar. P•lranto qacm os autori.lndes sfio 
responsnveis; mas quaes · são as nntorit.lades quo 
d~vem receb"r a culpn '7 R·•servn·tno para depois 
propor emcn.lus aos 111 ts. 7• e So. 

O art. !).• (Lett.) Tambnm esta expressão niio 
desempenha bem.: ma~ isto tl)rna·se mai~ claro 
quando so ~ê a oxplica•;ii•• qn11 •li\ o p1·ojecto. O 
artigo suppõe que hn corptlraciin Olt rennhio . de 
empl's~tados de que !ta um chef<:1, e o nome de 
chefe da repartiç•lo d;\. a entendér que ha rcunitio 
que fórma um corpo, o que este corr.o tem um 

· presillenl.e,. e isto se tornn mai~ factl do illudir 
quando a explicação favor<Jell essa idtía. 
· · Supponbamos, o secretario com mais officiaE-s, 
o juiz com os seus escrivães etc. ; ora, pódu 
haver. nei:!Sa repao·tição alguma f•tlta de ·t>xecuçiio 
de lei, que convém av chefe acautelar em. gerl\l ; 
mas ne~te .caso eu faço disLincção do que é choro 
e ilo que é superior que manda. a ordem. 

Apparece uma emenda ao art. ,17 ; . porém tollos 
os mais artig.Js padecem n mesma causa ; e 11endo 
e.sto1 pdmeim parte dos empregados publicas, não 
desemp&nliando o q11e se deseja, e ofidrecendo in· · 
convenientes mui grnves, deve-se sullprimir. Quanto. 
á parte do . po·oc ... sso a legislação está carregada 
de ,penas. e niio é por is:;o que so deixão de 
Cazer-·-respOJWl.veis~ emp1·egados publicas •. 

0!'11, quanto nos nrn-:--7•· é=-& ·que .tro.tàQ __ dos 
ecclesiasticos. cLczt.) AC'ui tenho ..ie f!l.zer estas 
observa~ões: primeiraJl1entc fnlln·se.de etllPI'E'gor.los 

:: ti;j 
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ccclosinsticos e cnir<ilanto ofl. aimr,lcs sncm·dotr.s 
podorn cornmott .. o;·. crimes r!P. rosponritlhili~nde. 
InteiJ'fiiTJCJIILO o que Sf.l drz ú qno a formr.~ao. da 
<:ulpn pert1JnCP. ''.'o; tribunacs .cccl~?sin;Lic:n~_; mas 
isto suppõe dcll<:los relig.JOsos qull se ,!lCltao t<J· 
guiados pelas lcrs c::lllorucas, e nós noo 11:1 po
demos alteJ'aJ·, porta11to n:lo convém tratar elo 
umr. consa qne j>'1 •lSLil· J'ogulndn. 

Ha uma emenda f)UC diz_. qunndo se nbusar 
ila c;~deira tJ,, verdail~.- (Lett.) Ora, esln cmendu 
niio satisf.rz o lJilH se quer ; o;; eccltHiiusticos 111io 
devem sf:l' rc~pons:wPeis ~cnito quMHlo cllns E:Xtll'· 
cem c~rnprego civil. Quunln 110 art. 4q acho que 
0111 parte diz pouco, o cru prli'L'J dJz.muito. (Leu.l 
Se S•1 tl'nta c.ln oruis~iio e neglig-•Jnc:ia, notemos 
quo rcccbcrn smnpre <:SLC!S umolum•mt .. s,. e ·Se n 
falta é <ie n<'gligenci;l qunnclt) . pôd!l lHwer má 
vontnde, de to.to u nrotJ,, coruprelwnde poucn p.,Ja 
maneira qnr: está aqui ; o pot• isso digo que com· 
prehtmde muito, porque \'111 compr&hcndcr delJctos 
ecclesia:~tiCtls. 

Se pois os ccclesiasticos não cl~vcm reflponcler 
senão quando excrcr.n• emprego civil, é p•·eciso 
r~:forma1· e.-ta pal'to. Qunnto uo mntrim .. nio, já 
lta I) ma cmenrl,,, e eu ncct't:scentarcí onssento do 
baptismo; t<><lo o mundo s 1be a imp•rrtuncia desto 
objecto: a omis~iio de um clcrigo ou a f11bili· 
caç;io pôde trnzer. cocnsigo g1'at:des prc•j uizo,; ; 
eutretanto niio s~ .póde diz,:r quo elle f:Xr•rce este 
exercício civilm~>.nte, é c~mprego cccl·:slastic••, mas 
que t~ll,l.Seu:> d!rlit•rs civis; p"rt>LIIto tues di~<po· 
sições não podem ter lugar s~niio quando (•Xel'· 
cem emprego eivrl, ou (jllan.l'> no .~x.:rcicio das 
suas funcçõ.,s P.c,;lesinsticns praticiio acto~ de que 
resultrio (IS effdtoo eivi:~. 

Forão {L meria as S•·guintes emenda:> : 
u Os art,;. •1", G., G•, 7•,. 8•, passem para o 

tit. 2o depois do art, 23. _. Supprima·SC IJ rc~to 
do tit. 1•. 

" Emendas a•JS arts. 7• e 8•. 
" A formnc;iio J,l culpa nos ecclcsiasticns pru·n 

ciTeito de ri!Sponsnl:Jil.iJadc perteuce ás jn~tic;as 
ordiuarias .do lngat·. 

" Esta disposição tem lugar qttando ellp,.; ex~•·· 
CCl'em emprego civil, ou qnE&JI\hJ 110 exel'cici~.> do 
funcções •Jcclesiasticas pr.Lticar~tn 11cto de que as 
leis cbill recurso ús autoridades aeculurc~ uu ele 
que t·t:sult:io !!lft!itos civis "our acc;íio no fo1'0 se· 
cnltll'.- A ,.a~io Lima. 11 

l~or:io apohtdas. 
o Sr .. Li no Coutinho :- Desej:\\':l qu,J o 

illu,;tre deputado que propoz ··is emetl!la~ •lo snp· 
press:lo llltJ iuformasS•l se pretend•J cla;;sifi,;at· os 
crimes llus empregados publicas c não punil·uli: 
c se. quct' que sómeute so nppruV•l a purtc do 
proces:;o. Se o illustr•• J,.putallo 111io 'lucr lei de 
responsabil1dP.de, cuti\11 fallo claro, r.:p1'ove 11 lei 
e não dign, •1uero estes arLign~, •• reprove n resto. 

Pocleremos nóil trntar ~ôrnento de ut·tig••ll d,l 
processo sem classificar ·os crimes, se111 impõ1· 
penas? Ha de processa•··se sem I oi cl>~:;silicauora 
dos casts em que deve ter lugar a cond.:nmaç:io? 
Póde criminnr·se alguem sem ltli que mo:;tre se\' 
eUe criminnso? Isto teria lugar se fossemos com 
o· Sr. deputado que falta do processo. e não na 
çlassificaçiio dos crime~. 

Sr. presidente, disse o honrado membro que 
se e>ta lei passar assim vai fazer gr·ando mal, 
e eu assevero o contrario. D.,txnr-se·h:'io na 
impunid~de os empregad .. s publicas? A impu· 
nidade sempre foi n c:tusn primaria de nossas 
desRraças. Se nüo passar a lei que ref.:re o 
arbítrio dos empreg•ldos pt:l:Jlicos, niio teremos 
garantia :~lguma, .e fncil é calcular os·. mnlcll 
resultantes da 111í0 passur esta ld. Obj"ctn·sc 
que. a ltl.i...lliio .. de.ve .. p.assar purque 11iio -é--b&tt-l · 
snas que obra pôde :ler perFeita e boa'? Só p11la 
pratica ae podem ir cr·nhecond,J 0:1 incouV•)nier.tP.s. 
. O que vcmo.s nó:~ nesse paiz c\a:;sico do s:.r::s· 

toma ropresentl\tivo? Fazerom·RO leis que dentro 
em oito di.l.J l'lilo t•evngndns I Lancemos a vi~tl\ 
sc,\)l't:) os · l,r·aballws do parlamento inglcz, o 
V>:r·ernus quantas reS•)Iuc;ües, qua11tas leis novis
shnns s1\u J'<:vogadus ; e uós que comct;amos 
nossos trabalho~, trJremos !I presnrnpçosa prc
tcJII;iio drt querer tndo qunnlo saia deHtn cnsa 
pr:~·l'eito? Façamos pois esta lei; eu não nssovcro 
<JU•J ó boa; mas ao menns é um tanto e1licaz 
para impôr limites uC>$ arPitl•ios o dosvnrios dus 
empregados puhlic.-.s. 

A'ct:rcn dns refl<:xüos ~~pendidt\S sobre n omi~sfio 
e prllvarir:ação, esto objecLo I•ÓJe ser contemplado 
cnr um at·tig-,., additivo: e q!lando houver omi~slio 
ns JNrinS sAjii.> rnai>1 modrJradns do que e.m. pre
vnrlc•lçii••· Pat'uC!3·mo que Hll dev!lm adrnttLJr us 
cnwnJas d11 S1·. do pu tnd o Vasconcellos. 

O Sr.. A.x-aujo L.lnuJ.:-·Nada mais facil do 
quo lançar o odioso sobre aquelles que não 
pensão . como nós. Ignoro c.1m que drreito ae 
lança tnl odio~n sobre a opinião dos Srs. depu
tildos que sustentiiu urn 1 opini1io. contraria. 

De injurias qu11lq1let· póde usar, e cu poderia 
ta111bem u~~~~· do mesmn e;tylo. e combater com 
as mr.~mas armas, se quizu~se desmentir com o 
ex~mplo, o que reprov:> fllll cnnsciencia. N:io q11ero 
estll lai ele t•,:~.:pons·,bilídad~ só porque p1·opuz a 
o1ui~s;lo do um titulo I E•ta lo:li cnmo está longe 
de fazer o bem que se c~pcra vai causal' serio 
mal. 

Sr. presidente, por niio. querer. a parte penal, 
não se seflue que reprovo a parte do processo. 
Sabc·sa l)ne uma cou,;a ó !dzer cudigo, outra fa~cr 
p.r,·.rc.es.so .: sii•J C•>Usa.;. mui distiucta.s c é mister 
ig•1•1rar os prirneiros.ruLiim<.~ntos de jurisprudoncia. 
para ntlinnar que uma . C•lll.;;a n:io púde estar 
s~parada d,J 011tra; Otr..:roci esta omP-n<ll\ seg11ndo 
o :nen cntctHler. 

o ~r Llno Coutlnhõ:- S•·· presidente, 
cu fnllci eru theso e. nrio com o illustre dilpu· 
tado, e não sei porque se ag11ston tant'>. Eu .tenho 
culpwq!tü o Sr. deputado tomasse n causa a si? 
O St·. dePutado mostrou mais meli11dre do que 
devia e tpmou a si. a qnP ctt disse em geral. •. 
E r.mfi.m, a mesma liberJndtl q110 tem o Sr. dfl· 
putuclo am expressar os seus .seutimentos tenho 
Ull· 

o Sr. Foijó:-C.mcordo em parte na emendR 
ofTt1reciela pelo Sr .. Araujn Lima a re~peito d1lS 
ecclesiasticos, todavia na ultima parte nllo posso 
concOl'dar em dizcr·so que em todos os casos ha 
recurso na corôa, e que neste t•·ibnnal temporal 
se conheça dO!! crimes ecclesiasticos. 

Isto teve ol·i:.:"m no~ tempos em que a igreja 
inv11clio o tempural, e o temporal ao ecclet~ins· 
tico, mas depois . da cunstituiçllo a cada um 
cornpc:tem ns . respoctiv·as nttribniçõos: que tem 
o poder temporal qu~. o bispo excommungue um 
christ4o bem ou. mal, não se intromcttendo nn 
tempornl? Portanto não tome o poder temporal 
conta. do qui'! faz .o espit·itual, emguanto este 
se conservar dentro· de suas attriblllções. 

Conco1·do com a emonda, todas as vezes que 
o crime ecclesiastico se ingerir na causa pu· 
llliC,\. 

Julgando·stl . discutido o tit. 'lo, . cerrO\l·Se. a 
discussão, e pondo·se á votação as emendas: 

l.o A do Sr. Al'aujo Lima como mais geral.-
l!'ui rejeitada. · ' 

2.• As do .St·. V•tsconcellus, das quaes tendo 
sidc, approvado que se puzessem conjunctamente 
tod~>o,;. -Farão ndoptnda>1. 

:3.• Fui igualmente approvo.do o artigo additivo 
do S•·· LinJLt, o n enumd'a impressa- ex~edendo 
o,; l•mit.·s, etc. ··· 

E Jlcanio · pr;ej udicadas as dos St·s .. Maia, Rezende, 
Mello e .Mattos, Castro Alvares ~~ 5• do art. 8•); 
Rebouças e Paulino de Albuquuque • 
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Forão approvarlaR as dos Srs. Ptmla e Snur.a. 

e Feijl>: a do Sr. Araujo Lima relativa aos arts. 
7° <: l:i•; 11 addítiva do.Sr •. Oastro Alvares na parte 
ntio pr••judicacla. 

OrJem do dia .19 do corrente: Parec<Jres adia· 
dos, logo depois do expediente. R~querimentos, 
propnHtns e mdicacões. 

Levantou-se a sessüo ás duas horas é . vinte 
minutos. 

Sessão em f 9 de Junho 

PnESIDENCIA. DO SR. COSTA. CA.11.VALll0 

Pouco depois das 10 h•1ras, fnzendn-se a chamnrla, 
acbariio-se presentes 80 Srs. deputados, faltando 
c11m partící.paçiio os Srs. Arf\ujo Lilna, . Alves 
Branco, Orn~lllls, . Deos e Silva e Bflptí~ta Pe
reira; e sem ell11. o Sr. Mendes Rtbcíro. 

O SR; PnESIDF:NTg decla•·ou r.berta a . sessão 
c lida a acta da. antecedente foi npprovada. 

O Sn. SscnETARIO MARCELLINO DE BntTO deu 
conta do expediente: 

O officio do. mini~tro de estad:> dc)S negocias da 
fazenda, acompanhando> o bulanço da receita e 
d~speza Ja lypo,:;raphia nacional. em todo o nnno 
passado.- Foi à· com missão .. do fazenda de sete 
membros. 

Outro officio do mini.~tr1? da marinha acerca .dos 
ofiiciaes estrangeiros qui! existem ajuitados para 
o serviço da armada.- Foi á eomrnissii:o de ma· 
rinha. e guerra. 

Outro officio do secr~:tario elo senado partici
pando que aquellB camara ··vai onviat· á sancção 
imperial a resolução que declara serem da livre 
nomeação dos bispos e amoviveis a se11 arbítrio 
os escriv1ies . das camaras episc(opllelj.- Ficou a 
camara inteiradtl. 

Outro do mesmo ·secretario pedindo o consen
timento da camar.a dos deputados para substituir 
a~ palavras-de lti28-em luga1· uns palav•·ns
dt~sto anno-na resolução que regula n prt!&idencia 
das eleições parochiaeo~, que o senado qger 
ndoptar .para dirigir à l!ancçl'io imperiai.-Resol
veu-se quo se respondes>~e que a camara con· 
11ente na substituição proposta. 

Foi â commissiio de putiçõe" um· requerimento 
de Antonio· Muniz de Souza. 

o Sr. :u;ouunaa.:- Sr. presidente,. lison
gelo·rne do apreseutnr um prujecto de lei que 
elltabelocn . os meio!! do pagamento da divida 
publico. Uma dns cousas •tue pesa mais sobre 
o Braz!L é de cnrt() o mt\o estado do.credito. publtco, 
e ascuso tomar o tempo á camara em fuzeL' .um 
~rrnndo discur11o a esse l'espeito, Pedit·ei a Y. 
E:t., que mande lêr o projecLo e para isso o envio á 
mesa. 

Attendenrlo ao .art. 15 ~ 14 da constituiç:io 
que mand!l. estabelecer os meios convenientes 
para o pagamento da divida publica sem d<Jpen
deucia do SI 10 do mesmo artigo que manda fixar 
annunlmento as despezas publicas e repart.ir a 
contrib:Jiç!io directa: e ao art. 111· tambem da 
constituição, do qual se deduz quo as contri· 
buições applicadas aos juros e amortisação da 
divida publica sejão distinctas ·das annualmente 
estabelelli!las; e igualmente com;iderando que o 
deset·edito publico é o inimigo mais poderoso 
que o · imperio tem a debellar par!l. cúnseguir o 
progresso de . suas. instituições e prosperidade : 
que o restabelecimento do credito publico não 
sõ deson~ra os contribuintos mas até attr'abe 
capH!I,es ao. imperíl).._precursores do desenvolvi· 
menta de grandes empre"ZiiSêjüe~õl'lt"cra indu~:~tria 
bra;~:jleira a par ou superior ás nações mais cultns 
do globo. 

Que sclldl) um. dos pontos essenci11.es [Iara o 

restabeleeimenlo do credito publico a g!l.rnnti!l. 
politica e moral sobre que são baseados os 
coutraetos nacionae~ , tornar-se· ha nP,çessnria· 
11111nte easa gnrantitL Rll pagamento d!l. divida 
publíc:a muilo . mais eft\caz, Srtndo coaoljuvada 
pelo zeln e vigílaucia dos Ctlmaras legislativas: 
considcJrando igualmente que os meios estabele
lecidos por nlgumas naçõe;. para restabelecer o 
seu credito por. via de · pri vil•lgios uutorgados a 
associações commerciaes que ostentào uma riqueza 
íd.,al em prejuízo da ·maioria dos cidauãus, são 
at'l'íscadas ás mais funeo~tas consequencias, cumo 
'justificiio, entro muitos exemplos, o da companhia 
do mar do sul, em Inglaterra, e a11 CJperaçües 
do celebre I..aw, (!10 . Françtl, 11em querer mesmo 
trazer para exemplo o nosso extíncto banco :·e que 
mesmo os feitos do banco dos E:>tados-Unídos 
(devidos sem duvida á moralidade e patriotismo 
dos americ11.nos do norte) são ainda. hoje con' 
testarJnS p01' maiores VantagenS que· deveria LP.r 
re•ultado 1\quellri nac;iio, se el!a não consentisse 
nos prív.ilegíos d11 sou banco. 

Considerando finalmento que ex.íste no Brazil 
um estabelr.cimeuto.-a caixa da amonísaçiio
por meio do qual se põole conseguir os mnis 
positivos meios d~ rest,•belecirnento do credito 
publícn, uma vez que seja este. <:stabelecimento 
montado segundo os priuci pios dos li~ranceiros 
mais ~d~:bres. Ett procuro e:;tabelecer. essa pn
sição da caixa da amortís·•çíio pelo . projecto de 
lei que tllnho a honra dl;l apresentar á camara; 
o~ quadros d!l. dívida publica comparados á. 
dQ,j.aç:i:o que prop••nho :;;eja estabelecida par;t. a 
caixa.; em a latitude das operações da caixa em 
todo o imperio .e fórn delle; a reciproca . pro· 
tecção d<l governo e da assembléa ge1•al .tís 
trans.-.cções da caixa; a independencia. da mesma 
caixa; e o· methodo. nos. trabalhos legislativos, 
snn considerações que dev11m ser attendid11s na 
máter1a que eu submetto á discus~ão da camara. 

PROJECTO DE LEI 

n A !I.Ssembléfl gsrallegislatíva docrata: 
11 Art. 1 º O pagameuto da di~ida publica 

fundada, ext•!L'Ilf\ e intern.L, quahtuer quo sr,j~& 
a sul\ denominação~ lica exclusiv<lmente ericarre
reg 1do ·á. caixa da amortíllnQi'io ct·eada pot· lei 
de 15 de N"vembro .de 1827. 

n Art~ 2.o Fica ígu11.lmente encarregada a mesma 
caiX•\ do p·•gamenL•l da divíJa publica fiuctl)anle 
hnmediatamente . qun liquidada 11 fundnda s~j11 ; 
e do resgate annttal de mil contos de réis de 
not>ls do banco actualmente. «:>m cít·culf\ção. 

<t. Art. 3.o Será tombem en•:arregad,1· a mesma 
eaix!l. . do pagamento dus despezas nuci···naes 
feitas .com remunerações. de serviços pretc•ritos 
ou uo11.ções, qualquer que seja a dt!nomí1u1çiio 
desse pagam!lnto~ Tae" despezas .são considut·ada::l 
como pagam. e.' .. •t. 0. d11. divida pub.lica, e uma lei. 
especial regulará sua fundação. 

<< Art. 4.• · Ficão inclui das 110 p!l.,:rament<l da 
divit.la publíça as despezas feitas com os membros 
da CILixa da amortisnçiio, seu:; agentes e expe· 
di entes, e serão estas tamben1 a cttrgo da mesma 
caixa. 

« Art. 5,• :Para o pagamento da divi•la publica 
mencionada nos artigos antecedentes, ficão exclu· 
!livamente applicados á dotação da. caixa da 
amortisução os direitos de quinze por cento de 
importação, estabelecidos por lei de 24 de Se· 
tembro do)828: esta. dot11.ção não sará diminuída 
até a total extiucçào da ;divit.la a que é applicada 
f: substitue . as consignações e rendas que até á 
execução· da presente lei se acharem· applicadas 
ao mesmo ·11m . 

. ,, Art. G.• A arrecadação dos direitos applir.ados 
á dotaçi\o da Clli~a da tlii!Oitisaçio S • ' "•à 
pelos empregados .dl\ arrec!l.daçào das rendas 
nacionacs ; o no p1·imeiro dia do mez immediato 
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no em qno Corem arJ'ccn!l :ldos sci:ão · entregues no 
agente uu u~entes· un cnixn. 
· cc Art. 7. • ~ L• Acl él'ibunul da caixa da amoi'Li• 

snc;:io Clllll[H:lc:NonH'RI'SnuR Rf!Cntes e cnc:nrregal·os 
de roccbe1· e npplicar os fttrhlos de snu dot11c;,io 
em rpwlqner parto) elo imperio ou fó1·n dalle, 
segundo fór mais vantajoso ás tmn~ucções da 
r,aixn. 

cc .~ . 2. o Estes ag.m(es são · componMados unica
mcute com as vantagens do um . por cento de 
comtni~são dos fundos removidos do suas m1ios 
para pngnmentos em oulm estaçiio: e de clou~ 
p·or conto dos fundos Jl"l" elles directamcnte 
applicadoR ao. paga monto di)S ct·e<lores ·<la divida 
publica. Til( colntnís~:to sel't\ deduzida na occ:a
~iiio em que C5 fund os Co~ renr r;nnuvidos ou appli; 
cnrln~ pelos mesm.os llJ::-" Otes . 

cc ~ 3 .. • E~tlis vantago:ns do commissiio não 
SiiO t:Xt~sivas aO lOIIVÍtneutO e npplicaçriO de 
fundos na ciúade e111 qtle se acha o tribunal 
c.la caixa. 

cc Art. 8,• .'fambem compete ao tribunal da 
caixa exigil' as finnçns necessarins dos dinheiros 
confirulo)S a seus · a~eutes : e no cnso de oonisso'io, 

. clonde r <!SU\te 11 distracçiiO de:>~e!! diuheirtld dos fins 
a que são app!icadus, sot·ão JJOr ell~11 rcspousa
veis CoR membros do tdun.inl · ou · "un nlnioria, 
que . incorrerãu nessa orni~~ão cumulativa o so
lidat·ianH:nte. 

« .Art. !).• O tnoviml·nto do fttn·.los · CtUQ consti
tueru a dotnçrio da caixll cln ar>lOrti,;açno e assim 
tambem todns · ns op,•rm;üe:l d•t erudito da mr.sma· 
caixa 11eriio pnblícn•lns mrm;,nhnentP, p~l" menos 
em dons pertodiciiR 1111 d •la<le do Rio de Janeiro; 
t~endo . sem pr11 tleclnrutlnR as r•spccics circulantes 
em quo siio feitnK as rno:atnlls trnnsae<;õ,s, 

" Art. 10. ~~' dapuit~ do hnver a <:uixa d 1 amor
tisaç,io nppJic11do u. suÍJ du!açno Jlr> pnrrnmento 
.to jut•o o nriHWtlsa•;iw ,fa .•livioln puh!r~1 men
ci~nndn nos Ol'tR. ··1•, :!D, _ :J•• o .. to d1l presente 
lllt. Kllpl'r.lbundarom Clinh•ar,JS dn tncsmn iloltn· 

. çllo, s erfl,, tuo~ dinheit·n~ l!uperahnnd ·•nte:< nppli
cndoK {L corupru do npollc r·l! dA fundos .publu:os 
om . círcuJnçrlo 111l ns~•-'mblón gernl Jeginlntiva. 

'' Art. 11. O ~tov~•·no d.,rl\ a:< instruc•;ões t:onvc
nlontos · pam impt·«tf!rivl!lrnuntu sfirom postas em 
oxP.cuc;,io ns opeJ'a<;õ~s prescriptns á caixa de 
lllllot·tlsncr'oo pol11 prodellLu I•Ji, do] 1• do JaMirD 
d11 lt!3l cu1 diante. · . 

cc ArL · i:!. Urun comlniss1io ~ornposts. d6 8 de
putados c 2 sonndot'I!S, nnm!lndos por Runs res
pocLivnK cnmara~. Ruperiutenelen'l. as operações 
dn · trílmunl dn cuixa de amot·tisnç,io no l~ttervallo 
das . 11e~sõe~ . . legistatiVIIS: .·· o poderá oxiglr do 
t~iunnnl os !!~clnrecimentos que julgar c.mve
nJentes, o ); USpender qualquer olt3 seus membros 
d_o_ exercic_io ·de _$uns funcções do tnbnnal , pur
Uclpanc.lo unm_echatnmenta ao govet·no para prover. 
o que compettr. Esta commissão dará conta ás 
~uns · respectivas· camarns das operações da . caixa 
da amortisação . Jog•.> que comecem os trabalhos 
das ses~ões legislativas e será responsavel pelo 
abuso de suas attribuições. . 

cc Art. l3. Os membros da commissão de que 
falla o artigo antecedente continuaráõ no exercício 

· da mesma commissão até ú mais pt·oxirna reu
. nião da assembléa geral. . Os . abusus · que com
mettet·em em suas attribuio;ões, serão punidos 
com. ns penas impostas aos ministros e secretarios 
de estndo po1· abuso de poJer. 

cc Art. 14 .. Ficii,> revogadas touas as leis em 
contrario. · 

_ _ « Paçp d!l cnmara. dos deputado.s....l~bo 
de 1830.-Hollanda Cavalcanti. 11 · 

. Julgo~·se ob~P.cto de deliberaçã.:> mandandv·se 
1mprmur o proJecto. ,. 

O l!!ll'. Llno,-Sr. presidflnte, na s~ssiio pas
sada mandei á mesa um project•) úo loi sobt·.e as 

• 
u)fl(riçq}.ls quo pa~ão os · csludnntos nos cursos 
jul'idicos, teve 1• e~· leitura o agorB procurando-o 
veja que ntio apparnco na casa. Outro é llObro 
um uiJjecto d~ ::trande con~i·leraçiio . a .bem · dos 
ngt·icultot·es; por.,uo os gcnet·os .mtmufao:turado!! 
em q1lalque1' pt•ovincin elo impor!,,, tran~rJOrtados 
parn uutrn província estão png•1ndo 15 •/r., e não 
ójusto qua estes gencros importados, por e1templo, 
da B11hía para aqui pa~a em tanto como os genero:J 
eAtrangei . os. Vérn chapeos de · palha fuitoR .na 
Bahia, do cust· l ela nHia pat11ca, pagiio aqui .15 •/• 
do dil'eitos "" alfandeg,, : vem um caixote de doce 
do uutra qunlquP.r pt·ovincia paga 23 "/• : vem 
nlgum ramo ele fl,,res · de pennas uns freiras dos 
cnuve11t0s da Bahia paga 15 o;o. ON, a mannfactu•·a 
nnciot~nl ha d,, pagar<) mesmo que a estrangeira 'l 
N1i•> é possível; eu · torno . a mandar á mesa o 
projf:cto outra vez P.m 11m só . artlgu. E' preciso pro- . 
teg(u·mos u nos~a industr1a, aliá~ será melhor ser 
esLrangeiro que b.raZ1leiro, o peço a V. Ex., . que 
apttnas vier imptess'> entre logo em di:~cussão pois 
convém . muito aos brazileiros. 

PIÍOJECTO 

ci A assembléa geral legislativa decreta: 
" L• Todos os . gerlet•o:; brctto:~ oU: manufactu

rados das dilfc:reutes províncias do Brazil serão 
livres da tvtlo e qualquer t.liroito d.e. exportação 
ou import~ção no!! c.litrijrontes portos .ou alfanclegas 
do impPrio. . . . 

cc 2.° Ficão revogada:> todas ás leis em con-
trario . · . · . · · 

cc Camara dos deputados, 19 de Junho de 1830 . ...:. 
José Lino. ,, . · · . · 

Julgou-ae objecto de deliberação, e mandou-se · 
imprimh·. 

PARECER. 

ct Ptla ·eommissiio . de . jnstic;a civil foi viõto o 
reqnel'imeuto de Bernardino José de Bitanco'urt 
e outros, em que se qudxtit) dn miseria que h:~. 
mais . da ll annos padecem por um escanclaloso 
e ~10rrivel go,lpe du propotencia que sobre os .sup
pltcalltes doscarregi)U o ex'-~overnaclor da provín
cia de Santa Cntharina, João Vieira Tovar, o 
qunl roubando-lhes RS terras que por justo e 
oneroso titulo possuião o cultivavãc;> no lugar clns 
Caldas do llubatão daquella Jlrovincia; fez dellós 

· prcs~nte 11. um sou protegido Hyppol!to José de 
Menezes, · que as tem possuído com a sue~. familiu; 
e requerem pela segunda vez á camara (vbto n iio 
saberem onde parõ.o os pBpois relativr.s ás infor
mações exigidas e de . terem sido · baldados os 
seus requerimentos ao g.werno que tem sido illu 
dic.lo pelM autoridades informalltes, corno o serA 
pelo actunl presidente da me::~ma ·. provincia, · que · 
é gen'ro do di Lo Hyppnlito; e dEsfructa uma parte 
das terras dos supplicantes) para que haja de 
os attendor com providencias qne julgar neecs
sayia~, afim .de os salvar da tal oppr.essão e 
mtsena. .. _ . . 

. cc A commissão tondo em · vist·\ . o · documento 
que os sup"licantcs .juntiio, e ·p.elo qual se .mostra · 
qu~ _esta camara t;m Junho _do anno passado já 
extgro do governo os esclarl!ctmentos · necessarios, 
e dependentes do conselho da fazenda;· é de pa
recer que novamente Sl'l officie ao governo sobre 
este objecto no caso de não' terem .ailtda vindo as 
inform11ções . exigidas. 

cc Paço da camara dos deputados 8 de ·Junho 
de 18:30.-J. O. P. A. To,·res.-'-H, J. JJ . Paim. ,, 

Ó · Sr. LLno-:- Sr. prosident!l, niio .· sei . que 
o. governo tenha mudado senão de palavras ; a 
prepoteMia. uos mandõllfl ainda cQnttnúa e este 
holllem .soffre ba 11 anno:1 por causa de umas 
tenas . qne possue · naqueile - dtstricto. Eild foi o 
doscobr~clo1· das caldas ch!\mau•\s d9 Santa Catha-
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rinn, o descobrindo·ILS · pl'incipiou · a comprar 
estas terras ao pai e nos p,1reutcs dessa ft1mília 
com quem o SI'. 'l'ovar tinha intima~ relações, e 
sendo P.nti'io . prcsidonttt daquelh provincit\ fez 
t·oún essa trarnoía, mandaudo-so dizer: a cl ·rei 
D . · Joi'io VI, de gloriosa memoria, que essas 
torras estav1io bnldi>ls, e assim fez-se a divisão 
clcllas . por essá família, tiranc.lo-se a posse a este 
homem que sendo o descobri•lor das caldas, veio 
pn1·n o Rio do Janeiro requerer contt-a esta injus· 
tíc;a e a .tantos annos nada. tem conseguiúo, 
porque se lhe tem feito tud,, ql!!lnto ba de máo. 
A~ora, và·se ultimamente nbarbndo _com o Sr. 
Alvlm,. f.or~sídente da província, porque é casado 
com pessofl dnquella · fnmilín, e os prot:•gM na 
continuação desta injustiça : . portanto deven·-os 
mandar dizr.r ao govdrno que ê tempo do acabar 
com Pstas arbitrariedades, que é. tempo de fazer 
justiça. 

Até agora nada so tem feito · em favor deste 
l10mem, nega-se -lhe aquillo que lhe · pertence e 
cu,;tou o seu dinheiro, tendo elle feito um bem 
ú .humanidade . e aos cid.adãos braziloiros com a 
deacoberta dessas calàas. O governo não tem 
mandado a esLil camara as . informações que se 

.pedirão: · e~taremo!l sempre a pedir' e o governo 
a não fazer caso ? Eu só · vejo muúançJ. de . caras, 
porém · querer a felicidade qo Brazil; é o que não 
vejo nos ageutes do govemo. Vó·se cahir um 
ministerio e vir outro que continúa nas injustiças 
da mesma . maneira. 

o Sr. Al~elda . To·rres:- A. commissiio 
não tem moi os · para dar remedio a esse homem 
11 reivindicar essas terras ; a com missão entendeu · que· se ·. devia pedir uovamente a.o governo as 
iuf<Hmações necessarins para a commissão saber 
o ·que !la de fllzi:r sobre esses papeis que se a chão 

. ·nest:\ casa. Como ho. de a commisslio . dur o seu 
j1arecer sobre isto sem que venhã&> e11tas iufor· 
mações ? _Elle qneixa-se d<? presiden~e a_ctu~l ~a. 
província de Santa Catharma; todavta nao v1erao 
documentos que prov_em isto ; · por conseguinte o . 
Sr. secretario examine se existem o~ niio essas 
informações; e · se não existem peção-se nuva.
mente que é o q11e a commissão quer. 

Foi approvado o parecer. · 

PAREÇER 

« A' f!> commtssoes de · justiça civil. e de com
mareio, agricultura E! . al'tes, forã~ presen~es os 
requerimentos de vanos propnetanos de engenhos 
da · província ·do Pernambuco .. em . que pedem a 
creaçiio de . dous examinatlores _para ·qualificarem 
o assucar que elles houverem de f11Zer em seus 

.dito,; .engenhos: e porque uma semelh~nte . pr~
tenção importa a instaur~tção da mesa de .msJ?ecçao 
que ba puuco foi · aboli~a pela carta de le1 de 5 
de Novembro de. 1827 sao de parecer que se lhes · 
inde:tira. · . . . 

<< Paço da camara dos ·deputados, 27 de 1\'l:lto 
de 1830.- Paim.- Almeida Torres. -Muniz 
Bal"?:eto. -Lemos.-T. de Agt,ial·.- Zt;(eJ•ino dos 
Santos. w · . .. · . · · . . 

o Sr. Lino:-Sr. presidente, uma semelhante 
representação me ;tlz,er~o ·. os senho!es de engenho 
da Bahia, elles que1x:uo-se de nao haver quem 

· verifique· a qu .~lido.de d~ . seu ass_ucar, e que . 
assim sotrrem muitos preJUlZOS. Os . senhore~ ·de 
eng:mho dizem, o meu assucar. é branco supertor: 
manda-o para o me1·cado, e · o . co_rrespondente 
manda-lhe dizer, o seu assucar nno corre por 
essa qualidade, · não gúerem dar . senão tanto 
porque niio é d() superiOr • . O senh!>r de engenho 

··1ncerto, porque nii~ tem um c~rttll.cado ~a sua 
qualidade, estl\ !!UJeito a tudo 1sto, o nao. tem 
outro remedio !lenão estar palo que lhe d1zem, 
por isso vem ll ficar .expost!> á ::raude; portan~o• 
l?!lri~& bom ao meq.os que t•vessern uma es~ecJe 

da jurados pat·a o~ta:'! avalílir;õo11 o vor:tlctlç ,· .. o 
da . q11alidade do genAro, íRto .mo11mn 110 v6 uas 
manufaeturas da A.merir~a Ing\••1.11 1 hn (rui n!Jn da 
primeira qualicludll, da scgij!!rla qulllllluiJt, o dn 
t(>rceira qualir.latle , etc. . 

As mesmas carnes Slllgnr.lnll quo vflm I!IO ·h 11'• 
ricas Lôm prímch·,, e SBI(Illnla qnnlhl11rln, al i •111 
não lhes poem o prtlr;o, dizvm llÓ 11 111m qunlhlntf,l; 
por _r:onseguinte <.ligo qno Rll lhos un11untl~ htto, 
IJUO elles o fação como fjnír. ~ l'nlu, '111'' t.om•·•Hn 
uma . cspecio de jurados quu &l'jll ·murumhanni ·J. n 
nome ,,ç:io . ou annunl, multo~:~ ltt~IIIIJIIII · - quo . ~<lit) 
inter-.ssndos nesta inspot:clío oHcolhlln t.l1 llloli'O 
si - tr~s senhores de engenho o trt'll wr~r•r:lnt• trJa 
pam fazerem isto sem quf! a nnr;;\o lhn• (IU , ~11o, 
visto · ter cabido n mesa qa inFpllCt;•lo tJII>l era a 
que punha Oi! preços; porém l11to orn o '111" so 
não qur.ria; dascja.se que haja um Lrllmnal .q-qo 
determine simplesme11te ~ qnal!.ludo rJo IIS~ucar, 
e por isso eu não sou do parecer tlu oommi~~iio, 
e <ruereria quo se creasse umo.•o&pP.elo ,:u jury, 
como disse, para se inspaccionar o IIIIIUCar. 

o sr. Curneh•o da Óun11u : -Sr. pt'tl· 
sidente, S•JU fabricante do ns.sucnr, o vot.u a 
favor do parecer da commissiio por KOr lnutll o 
desnecessaria a crenção ·de 11ernelhanto Llibunal. 
Os senhores de engenho é quo dovcm oiOlo'tullar·IIO 
M melhoramento do sua industria, ·o nl'o cspc· 
rarern . que um . tribunnl contrihúll !JRt'a Kuas 
vantagen8 , isto é collocarem . KUns !lllporanças 
na . benignidade daquellG:! que .niio têm o• mo~rnos 
intare;;ses. · :Muitús t~enhores de .eng~nhu Lé•n tido 
a culpa de sahirem máos os seus aHII.UCitt'e~, o o 
que lhes tem succedido .succed.e com .'odos 011 
mais productores e fabricantes, e a mà C!tlaliduJo 
dos generos resulta · de t.o.ntras cou~ªf:l o ull úUlrlls 
circumstancias . · · · 

Os juizes de contracto de vendi\ o r.omprl\8 
$ão os vendt!dores e compradores, o aqndh quo 
n;io tiver o preciso conhecimento cJu qho venda· 
e do que compra,· ou entregar este IIOJIO•:Io 11. um 
procurador babil, ou ~scolher um lnu_viii.IO, JIÓtlo 
ser enganado, assim · me tem succadldo ; o ··slulhl• 
lecer tribUnaEis pal'n uma cOU>!IL tiio !lirrrplcs, ~\ 
segundu o m•tU mado de entendlla·, úu . ~>lgumu. 
fôrma diminuir o direito oi1:1 proprledntlo u prlludor 
11 liberdade de commercio · e índusLrlu. 

· De que têm servidr1 essas · tribunar·~ d4 inip<'c· 
.ções ? .Têm por .ventura prohibido o. Cl'll\U!< 'l N llo 
de certo, e quando os houvessem, cuLIIu •luv~rla 
ser para inspeccionarem aquollea ROII••f•)l quo 
po1r sua corrupção . arrninüo, estragAo n snudd. 
Dizen1 que ha na America do Norte umu l •l:tpacçilo 
sobre a fo1rinha de trigo, mas ellns L6n1 . vindo 
muito viciadas. Quando qunlquer lndlv.auo J>rO· 
cisa de comprar·, supponbamos, um boi, \llb •:l\vnllo, 
um escravo, . fazenda-1 _ e outros genuro11 do qr1o 
necessHa, tem elle o pleno conuecimouLudv 8111411 
qnalidades;que elle ':é estes ~t~<n~ros, pót!u todJLVlti 
avaliar o seu merecimento? Nao, o o •1 ·:o sue· 
cede é que algum dos contrah~nte.11 h" ,le fn:tor 
molhe r ·negocio. . 

Eu · posso .amrmar que agora multo• sonhoroa 
de engenho têm meltJorado o fabrico t.lo sou11 
assucares, e se todos ui'io têm conaiiiJ',ndo ORao 
melhoran1cnto são por outros motivu~, o nito ll 
f11-!t''· da inspecção; ·o primeiro é porquo tondo 
augmentado as suas safras com .a lnLI'O!Iflcç•lo t.lll 
Cayona; não. ha tanto tempo pa1·a a lUA npurnçt\o 
e ·segundo, porque. uma grande parte dou ·moHOJOil 
f~tbricantes ainda remettem as ·. sutus oal:•atl a no• 
gociantes .que além de St!rem seu11 Ci'u''orcll til\o 
os vendedo1·es e comprudores; e como po.J 1rrl'tõ tr11111 
procundores exercet· !uncções lncompaiJ; v~lll A0_4 
seus .interesses e de seus constitllintot 1 J;t; tfllnfN 
em · que existio este. tribunal -\lQOUtlll\ qu• · Q 
inspecto•· agricqltor, tanto por Rl.ll!l or<JUilllVllllll 
distantes da ciJade, como pel.ainll411IIO''' ~~~~ 111M• 
pcctor negvcit~nt·J, ~ue 4s ve~os oro ut~ '" u ~rol1111' 1 
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SI!SS,\0 EM iH DE .JUNHO DE 1~30 
1111 nr~11 Jll'fl~ltlltl 1111 l!~tlln 1l.·• ""n t'J•inliin, o s.:mpro 
11 1'1111111101'111!1 tl•tll 11 IJIIIII.dlllln O f'XI'rrou RUII in· 
1111t·lll 111 I 11 11•1 !lll\'rt'll•l !1.1 1.111~ In Jt,.go houve 
11111 lll•jll•t!llll' tltt tll!lrttltl", q•,tn fui t1111 trnllco 
ln(.tlllr•, "Mil njlllllll\'11 ''""' n~ h~Jiu;nt\ pnrn qunlifi· 
1'111' "'' lttrr•t'lllt' ft lillllltl:\r~r(!IM f).fll~lll rK IIHricnltores 
11 nllll'tl~ 1111111••11 t•n•••i'l "PJIUr,..uort.o un B11hia ~ 
•'111 l'••l'llllt111tllll11, '''' ~tlt'f" 'I"" 1:n rtlronhiJceu niio só 
n lillll.llltlil•l·t rln fl'llflllrr,l, ""•11" '' iujrtHliçn com 'I"'' ~~~ fil'itl!itllit.' HrMIII'l III•IH.J~.,..~,JR. Senhores, 
I r•lHIIIfllltol 1f11 111'11·11' 1Jtt l,il\'11 l .. lhunnes desneces· 
~lll'ln~, ti Jll'll~•l hn~ lh'•nf· opto: .\•lltl•·Btielnos passar 
Mtllll 1111 f 1'11~ IIIIIUU ••lllt HIIILIJIII I 

N1\11 (llllllttllflll• ••1111'11\'I'N nu t•lllliiiOI'Cio e menos 
fi luoiH•II'In, 11 l1\ t(llot ,, !l•t\'11111') ntó o presente 
IIRII (.11111 rll\'lll'llt11tln 11 lljl't'lilltlllll'tt, 11110 estorvamos 
'' "''" 1'1'11111'''"~·'• qll•t lf·ll PXf'llltl••ndn do mellwrcs 
llt 11 fllrul1111 !jllll l!ililtl. 11!•1 IIJ1jtllc:ll' t•csultnrá o seu 
hl1111 (p(~tttlltiHflll.lo 

l'lr jtl't•MitlnuLro, noltn t'll1.nnvtl quanto ãisse o 
""'"'" •lr•jlltfll,ln, 11 Jult.~u lu.r. ju1Hos motivos do 
tnlltl' ll•'~ln llillolnrl••, fiiii'IJIIII ll•IIIIO ngrictlltor dé 
lltiiiiiiiM tulilt llllltt pl~ll·l l'onhnci•uotJto de cnusa, o 
llt~nt'ltl llt'lll prnl.lun tlt1 IIRtla 'ule. · 

O qttn 1111"111111 il'" ''"·" lllnstt•n •l•lputndos, que 
CCIIII o r ~Luhrrltii!IIIIIIIIL•t ol11 ltlllpt•Cçrlo1 J1r!lVa O con· 
trn.l'l<t o '"""''''' IIIIIILII " rrnqllf•ZI\ o i"flOI'ancin 
do llt'llll. prnpt•lo~ lulnro·"~flll rle 11111itos "sonhnr•JS 
do l)llt:!Anh•• trnttn ''" l'llt'nnntlliiC'I C"IIIO d!!. Bahia, 
llllll lurdiwtnntn nluolll uo~t.t1n •l••lmlxo •la tnteh 
riA sons crodnt'l.l"• i:t'f!•lo ohl'lun.lo" n r~metter· os 
R~UR aHBI!CIII'·'K Jllt'R ••ll•)f! "" \'outl,zr•:rn a ~i m~smo ; 
e ó llln~I!)Ut' qun Llllitlfl•llfl liÍII·h hontP.m ~~bulido 
oate tribur111l, h••Jn 110 po•;n o Hnt:, ro'Mtr:lh('!Acllnnnto 
o q•.•e 011 m•:snwt~ lnt•Jrllii~II!IOH :tu~lrt'ao urn juiz que 
des1gno o pr•lÇO do KtJII prodnc~''• porque esta
br.lo:cen•lo n qnnlldndo lgunlmnnLr. ti•·Rigna o preço. 

Prccl11avn '(110 a lllu~Lro r.om1•1bíir\·u mo des'e 
ulgn111 osclnroclmMnto niio só .a rt!Hf)eito da repre· 
aontnçiio qno llzurrio nlgunff R•lll h li•JS de engenho 
do Pernambuco como do sou n'liii·Jro, e. se são 
de todas as lll'ovlnclas 1lo nort'J, · 

O Sn. Ltm: CA.VA.LCA:S'ri:-Saio '!7. 

o l!ll". Gorv''"'o :..;.O proço do .Rfi:Ullll\r n~Q 
procedtl de hnver on n11o in~pl•cr;rto, ó sim o 
J'Osultado de sua demnnda nos mt.t~·cados da j!:u
ropn, alóm do nuAmento conr~iderav<ll das safras. 
Disso tnm~em o !Ilustro JoputaJ., quo advoga a 
cnusn dn tnsrocçrio, quo n annlo~la que fiz da 
compm do oulr••íl gencrot~nito tlnhn lugar, porque 
o as.•ucar 110 vundia Johalx·• do pr•lr:•• ; mas •Juem 
pr.olubo ao comprador do o ln~pecc\r n11r, o quantas 
vezes coderll. o vendedor dn qunladnde por ello 
r_;-igldn, se~nndo a maior nccensiolnd·' do o vr.ndor? 
E o que pódo Kuccedor no comprador succqclo no 
vendP.•lor, . o n:in a·espondn n to.f ..... ns . fleus nr· 
gnme_ntos porque ndo tendo tnm.ul .. apontnrnentos 
os uno tonho. em momoria; fuJt••'••n corno estou 
con\'~ncldo quo esta cnmnrn lll\,, I•Ó·IO tomal' om 
cons1dernçii.o a ruprcsentaca\oJ foi I" piJr um tiio 
P,H•JU!1no numaro 1lol s~nhor1•11 do :~11gonho, talvez 
11lud1dos por al'(uollos qn•1 CJIIOI'Oin o rostubeleci
m~nto, nilo tomarei mais tompo a\ <'.nmara, votando 
con~ra u in~tau1·nçiio. elo um .Lrllm rnl que . não 
npresenla n menor uLilidado, nmli··t'll seja orga
lllilado do outru fórma. porque qua,ado se tratou 
dest 1 mntorlo1. na allsembléa· constttniute f•li de· 
cldidn n sua aboliçilo por urna ~~r~onde maioria. 

A comtnllls.iiu deu um parecer J. gal, e direi a 
1·nz~o. A nlilldado desses nfl'eridl'lotl ou quali
tlcndorcs do n~sucut• ó nenhuma. :L•tn•nnto trinta 
nnnos quo fui uegnclnnto em PHtugal nlxnca 
<•llservel quo o commorclo 011tra "J.lllii'o flzes~e 
cnso algum d~ssa lnRpocçi'to; o 'l'llatu nu nos de 
J'cRldollctu orn P~1·nambuco mo L~m demonstrado 
n tnestnn, 'l'onho mandado cnlxnR ele IUiincar ·sem 
ln~rcccl\o, por ser mo.~lto dellnoce,.uLria ptu·a o 
con11norclo ilo norte, 

fl,ccrcllco .mnls quo actunlmonlo om Pernarn· 

buco os compradores a vendedores têm astabo· 
lP.cido o costurnll da se conflat·cm para a qualificar.í'io 
d~ n!lsttt:a~· a 1~m ir!divit.lllo ele racnnhecida p~o
bad tdo c mlclltgenclrt; e esta qualificndor, quo 
O}'ll um rno!nbm .d~ _extinct.ll mesa du inspecçiiu, 
t1nha por s1 n opl1111L(J publica commercial. 

E qunl convóm mni~, a convcnçtio do compra
dor c do venderl•1r, ou a do qualificaclor instituído 
pelo ,::overno? E' o que desejava $abar dos senha· 
res de engenho de Pernambuco que llzoriio easa 
representação:. no menos perguntal·w·hei ao si·. 
cleputndo ·que requer por parte dos agricultores 
de nssucar da Bahi:l o. qua convórn mnis se o 
contmcto feito pelas partes interessadas, ou a'quella 
feito pelot governo em quem o comprado1r e ven
dedor niio podem tca· confinnça. Responda e eu 
ma conf~ssarei vencido. 
. o Sr. R.t'b ouçns:-Comn oillustra deputado 

drz ter uma representação dos proprietnrios de 
engenhos da Bahia ••• 

O Sn. LINO CouT.INilO:-Ha de vir •• 
o s.n.. REBOUÇAS:- EntiioJ, Sr .. presideute, eu 

l'equr'Jro que eRt•J. n'égo1cio fique adiado, p11ra que 
tcnd•.l nõs cnnhecamento pltlno de cnusa tomemos 
uma Jdabernçiio segura. Decioliudo nós este ne· 
gocio j{~ pr:l•l llP.gati v a adnpt11da no . parecer da 
1llustre commisd:in, talvez nos vejamos embara· 
çados no depois pam ec'd'ermos ·a utna differonto 
do!cis:1o á vista das razões que de novo. se 
apresentem. 

J~u tunb~ ouvi.J,-, na. Bahia n . muitos proprie· 
~nt•Jos qur:txarem-se, uiio da aboliçiio d 1 mesa drl 
wspecçã11, mns da falta total de quem lhes 
qualtfique o nssucar, como urn prr.cedente . pnra 
a sua respectiva venda, e evitf!.r as fraudes de 
que são capazes alguns encnrregados nas contas 
que commumente dão de espaço, tanto 110s mesmos· 
proprietarios seus committ~nte~. como ·afim de 
se regularem os direitos devirlos á fazenda publica. 

Se da abolição, exceptuada a da mesa, mas 
de tllda e q11alquer qualificação r<lSttlta damno 
aos proprieLarios de engenho e fabricador.!s de 
as!lucar, bem como á fazenda publica (pois que 
o bem dos propa·ictat·ios converge em pró dos 
direitos nncionacs); e só favor nos fraudulosos 
oncarrugados !las,, vendagens· na .ausencia dos 
pr~prietario~, que entretantc) ficão em suas pro
priedades, dtstantes da praça do commercio, enLiio 
a lei não preencheu o seu fim, porque eu entendo 
que ella teve em vista beneficiar e de&opprimir 
a .agricultura.. r • 

.Reprovo que se instaure a mesa da inspecção 
como ~nom~la ·da_ c~n-tituio;ão, mas quoreriaque 
a. qualaficaçao prev1a do assucar tivesse lugf!.r 
(mdependentemeute do at·bi trio dos vendedores 
e compradorr:s) por determinados· proprietarios · 
ou poa· q11em ·melhor conviesse. Eu concordo em 
q~e. uma qnnliticaçiio qualqu"r é desnecessaria 
e tnutil qullndo o mesmo proprietario é o vendedor 
na praç11 do mercado ao negociante nncional ou 
est~angeiro; ~as ~ão ~ assim quundo. os proprie· 
taraos consignao 111fimdade do C11ixas a certos 
vendedores,· sem que estes . nem aquellcs tenhão 
algum precedente reg~~:lador da;; contas e suscepti· 
vel de rem~ve1· grosseuas fraudbs ; em uma· conta 
em que haJa algum" qualificação pela maneira 
que se adoptar por mais razoavel e compativel 
com . o bem dos . proprietnrios e da fazenda pU:
blica, cujos interesses em tal caso convergem 
mutuamnnte ; e é em consequencill do que tenho 
ponde.rado quo requeiro que fique adiado este 
negoc!o n~é que appareçn a representação desses 
pt·opnetarws, a ver se tem lugnr providenciar a 
bem dos seus interesses e dos da fazenda publica 
pois os destu são ligadoil aos dos. ftlbricantes do 
assuca1'. 
• O Sn. PRESIDENTE: - O .Sr. deputado requer 
o niiamento ató ~uando? 
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SESSÃO E~11H DE JUNHO IJE 1 ~:JO 
O Sn. R1mouç.~s:- Até o Sr. cleputnd~ .Lino 

nprenentnr ess!l l'epreseutuçii.•J dos agricultores. 
Sendo apoiado o ai.linmentn, entrou crn discllllSítn, 

o niio havendo quem tomasse a pal•wra, posto 
A votaçiio foi rajeitado. 

PtJdio a palavra, e disso 
O SI:", Llno CoutlnlH,:-P«rn que se adia 

esto r)arocer? Ntio f,,i ellll f,,ito porqne 11ppnrcce1t 
uma l"cpresentaçiio doa .lavradores da ass1tcar de 
Pernambuco 'l Decidn·so p(lis os to negocio. N1io 
sei, 81·. presidente, cc.mo se póde nrgumentnr sem 
ae PLterider qne SiiQ os proprins f,\ct·;rc,.; rlo as· 
sucn1· que requerem ; só se ellcs esWo na razãtJ 
das rã~ da t'abula quo pediriio um· roi tt Jrtpiter 
por. ignorarem o mal que dahi proviria. 

O Sn. GERVASIO:-E~tão. 
O Sn. LINO CouTII-."HO : -'- Então acha-se toda a 

corporoçiio ness,,s circumstancias, ·e um · IH,mom 
é quPm affirmn estnr em e1·ro 11 Ml'pOI'nçiio intr~it·n '? 
Como ·nós podemos decidir om favor de .um neg.J· 
ciante ou lavrador, contra urna classa intdra? . 

O Slt. Gr~~VARto: __:Eu l'•~.;pondo., ·. 
(Rumo1· ci tlíl'l~ita élo S1•, Lí1lO,) 
O Sa. LINO CouTtNIIO:-R•Jgo aos Sr:l. deputados 

n1io me confunctiio ·com M sua-; simultaneas ubser· 
vnções, deixem-me fallat·, logo chegar:\ a sua vez. 

O Sn. PnE~IPE:<eTE:-A.ttençii•) 1 
O Sn. J.,~INO CI)U'rl::mn :-Ernflm, ha um. requeri

m'lnto dos .fabricnnt~s de assucar em que petl~m 
que hnja quem (Jualifique a sua fazenda, r. isto 
nii.o pódc ser rejeitado pela simples convicção de 
um Sr. dcpulndo. O maior argume.1to aqui expen
dido foi, que tendo a curnat·a. abolido a meza da 
inspecção, não se ha de agora inetaur11a· ; mas 
o Sr. deputado que assim ct1scorreu niio attendeu 
bern ao que eu disse. E11 nàl) qnero. rnosa de 
inspecção quol·ia qu~:~ conc:ede~semos á·1uelles pro· 
prietarios a faculdade de. nomearem um11 cspneie 
de jury qualificddor para ~;xaminar e cletenuinar 
n. qllnlidaJe do seu genero. A isLo so r .. spondeu 
que os pNprietarios n•'io sujeítariiío .~esse .arbítrio 
a determinação da qualidade de sen g-enero. 

Trouxe.se tnmbem o exemplo do raão havei' qua· 
lificaçl'io quando se vende um cava}Jo, um boi ou 
um escravo : a ·com paraçfio é di!lpnratada, e é 
obvia. a diffurenéa entro·. esLes. obj()ctos. viventes 
e o outro genero. O senhor de engenho não vem á 
cidade. vender o seu assucar, remetlem larga:~ por· 
ções aos seus correspondentes, e portanto não 
podem assistir á sua venda e fa.::er o aju;;te. Logo, 
não lhes póda convir que seja o . correspondente 
que determine .o preço e qualidade. do assucat·. 
Assim o agricultor perde e n:1o póde querer senão 
uma arbitraçiio impar.cial. Disstl o illustre deputt\do 
que se o nssuear tõr avaliaJo pelos . ~enhores.de 
engenho ha .de ser n .favor .Q,elles e vice-versa se 
fõr pelos nP.gociantes. E não se deixando deter· 
minar nem n um nem a c;~utro, o negociante dirá 
ao senhor de engenho - Q seu as:~ucar não é de 
tão superiorqualidade come;~ diz, e não póde aqui 
vender-se como quer.-Eis-aqui o senhor de en
genho embaraçado .como c;l'antes. 

Disse-ae, .Sr. presidente, que não se faz caso 
do ferro da iuspecçíio; -e um Sr. deputado que 
esteve .trinta annos na Europn n'ffirma o me,;rno; 
Mas na Bahia fuz-se c11so, e tauto assim que se 
costumào cotar os preços - tanto sobre ,,s fe1·ros 
- prova evidente do caso que se faz da inspecçilü 
do assucar. No Braziluiio se póde pôr enl pt·atica 
o que se faz em Havana; onde o assucn.r se acha 
solto nos armazena e o comprador .escolhe e manda 
encaixotar ; ao· me~:~ os se alé agora se não tem 
praticado, é certo·. que não póile razer·se. 
· .P,n· .con;>eguilHe são meros theorins o que.se tem 
e:r.pendido ; quando ha uma reprel!entaçiio das 
partes inte~essadas pedindo inspecçiio. Muitos 
senhores de engenho_ M Bahia me dtsseri.to o mesmc;~ 

e nffirmnr:io t•mcionar dirigir a est11 augusta C11· 
mara uma I'O(Jresentac;iio a esse respeito. Concorur> 
por issr1 c;orn n ~~·. R·~bouçns, que n negocio devo 
ficar ndiaJo ntó chegar a representaç:io ; mas rio 
cntt·rJtnnto decida-se sob1·e a represcntnção dos sc
nhore:; de engenho. do l'drnambuco. Amo os ngl'i· 
cu!t!:rrcs e rle~ejo por isso que pro;~purem ; · estclll 
por o:llro !1\do certo quo elles não pedem o sau 

:mal pois cnnhecem mui bem os seus intcressc:l, 
dip;n·se o qurj filO disser em contrario. 

Portanto P!'Oponbo ontrn VP.Z o·. adiamonto que 
julgo f,,j reprov~>.do por indefinido. Peço o aQÍ!l· 
ment•) até uo rnez · p1·oximo, porque espero ver 
aqui então 11 Iepl'csentação dos lavradores da 
Btlhin. 

Sendo apoiado o adiament~J entrou em discussão. 
O Sa. M"LLO MATTOS : ~ Varíos senhores de 

engrmbo da Bahia igualmente me fizet·ão recorn
menduções semelhantes ús do Sr. Lino! 

O Sa, SoAnEs PA RocnA : - E a mim inteira· 
mente o contJ·ario .• (Susurro.) 

O Sr.. L1:s-o CouTI~rro:...:..Se o Sr. depntado com 
essa lin~uflgem pretendo desmentir 11 tres depu., 
tados da Bahia, pcrmHtir-me-ha dizer-lhe que nos 
f.az uma ina.levida offensa. 

O Sr. Soares d.a. R.ocha:-Opponho-mo ao 
ndia:uqnto. Allegou-se que os prpprietarios llo 
assuca1· na Bahia . preten·lião fazer uma represen
taçaio a este respeito. Mas cumpro) sabet·, Sr. pre· 
sitlunte, . que, ou ~sses homens desconhecem os 
sc.1.1S prc;~priós interesses, 011. siio induzidos por 
outros, e talvez mesmo. pelos empr~gados da ex:· 
tincta mesa da inspecçiio .. Eu sei que o armo 
passuLio um dos otliciaes. dessa mesa prom~ví•~ 
nssig .. aturas para esse fim ao qar, logo mu1tos 
s1:1 oppuztrlio conhocendo a não· uLilidadtJ de seme
lhante metliilrl. Para qu., pois adiamento? ApprllVO 
o parecer dn commissai(), e rejeitarei tudo que 
appaNcer em contrario. E' assaz notori~ e escn~o 
d~morar-me sobre os trOJl~cos qun essa mspecçao 
trouxe. no commercío na BtLhia ; muitas vezes de. 
n~d:1 vali:~ o que ella. estabelecia e quando acabou 
f\li com apphuso dos int~:re.si!ado~. 

o. Sr ... 1\Io1lo Mattos: -Eu. tambem não 
voto pelo a~íamnnto porque desejo q~e a ma
teria se dec1d;1, Tern·se-me falindo m111tas veus 
nest~ objecto, e pedio·se·mll uma nova cousa que 
substituísse a mvsa ua iuspecção, p••rque era um 
mal. conhecido por . todos os fabrica~tes a fal~a . 
da inspeccito. 0.; argumentos que . veJo produzir 
contm e~te 1·equerimento não só •.• 

O:ua .voz: -Não se trata disto. 
O· Sr.. 1\{ll:r.to MATTOS: -Mas eu podia dizer 

mais nlgutna cousa: os .ill~s.tres depu~ados ~.:· 
gnmo:•tnr•iO sobre estes prmclplos, se o nao pod!f!-c;l 
fazer, seri~o mais privHegiaJos do que eu 'l Cre10 
que n:io. 

O Sn. · CAn~EmO DA Cu:iHA:- P?çO Vütos pelo 
adiamento, depois entre em questão a materia. 

o Sr. Xa.v.ter do carvatllo:-Pera que 
~e vai adiar uma mataria quo est{l em discussão'? 
E' por ventura isto admissivel? QuanJo quer .que 
venhiio. essas representações faremos o que enten· 
dermos, pelo emquanto ilecida·se o. que estú . em 
miio. . 

Voto pois contra o adiamento. 
o Sr. Luiz c,t,•alcunti:- Para eltplicar. 

Fica inhibida n camarn de entrar na questiiu da 
representação da B!lhia votando ap;ora sobre esta 
parecer? "Não; princip.llmente sendo. uma repre· 
sentação que ha t.le vir, e que jul~o _da competenc!a 
dos conselhu.; gel'aes das provmc1as. A quest"o 
póde outra vez suscitar-se; esta nada. tem. com 
a futura,· decida~sc .ngora. 

Pondo se á votação o adiamento foi rejeitado 
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44.0 SESS.~O EM 1 U DE JUNHO DE 18:-JO 
O Sr. Gcrvnslo:-Sr. ·· PI'CSidcntc, Ó certo . 

qne . sou uovnt·1 em agl'iculturn o muito muis: 
novnto neste parlamento; todavia, cmqnnnl•) o il; 
lsutre deputado niio respondCL' á pP-rgnnta que fiz; 
qunl convinha mnis, se um clnRs ificador . po1' 
convcnç1io das partes ou nm clussi ficador nomeado 
pelo governo, em (Jue as partes não tem confiança 
a!glltlla? Respondida esta, deixo do questionar 
no mais. 

O Sr. deputado argu1nentou, sohrr. a marc~ dP. 
t~rro nas caixn11, o quo tanto vale que am~a 
hojil se contn acimn dos ferros. tnnto abaixo, etc . 
.Mas isto nnda vule, ,,óde·so tom11r para termo 
do comparação, não influe na questii•> primordi!ll, 
o que convém mais, se um · i11Rpccto>· por con
vcnçiio das partes, ou um 1,10meado pelo governo. 

Em11uaato no . requerimento dos senhores de 
en~enbo, já clis5e quo não eriio senh,Jres de 
engl'mho, ou se fussem niio conhPcino os seus 
proprios intercssPs, o até um illustre deputado 
ua província de Pernambuco os ·reconheceu por 
insignificantes n~ricultor~(;: entreta11to · tambern 
aqui se achiio alguns que não Sfi:o insignitica"tes 
o que conh~cem seus interesses; suppnnha.se 
que son nnvato, mas como agricultor ilão sou 
tão . insignificanto : por r.onsequenci'l . oppór-me- . 
lleí n· · tu,lo <jn•} <j UÍl!: •ll" pó r estorvo ·ao commercío 
em geral. 

o Sr, Cul•hon:-E' e:erto, Sr. p1•eshlente, 
que é ern prejuízo nosso o objecto desta dis
enssiio, 4uando CStªmQª ~rabAlhando por de;;eln• 
penhar os n1>ssos devc:res em objectns mais h~ans· 
candentes; jti . essa mc,sa .. de in~pecçiio por tt·cs 
ditr~rentes épocas . tem roubado muito tempo . á 
assembléa geral. Tive a honra da iniciaL' a lei 
que · a extiuA'uio na assembléa conslituinte: c:lla 
nhi teve cnlol·nsas discu:>sões, mas .a legislatura 
pas3ndll foi quem tevr. . a gloria de n extingnir. 
Agora temos ~11ªi" . um · requerimento de umn pe· 
quena fracção d~ çln;;se de agricult<~us, e. va1uos 
ainda perder cem . ~; lle um:\ · hora de tempo •. Não 
gastarei muiLas palavras, vou ao principal argu-
lllento, · 

O principal . ~~rgnmento que se · acha nesse re
querimento, pelo qual se pede a inst!\uraçno 
da inspecç:to do nssucar é, diz-st>, pam pôr 
os proprietarios na posse do interesse de que 
se nch•io privados. Díz•se mesmo que os ven
dedores negociantes ganharão muito com a 
abolição da mesa da inspecçiio, porque podem 
vender a seu bel-prnzer, · e dão as cont<~,s que 
bem .. lhe:; p·ll'ece aos pi·oprietnrios de ass·uc,al'. 
Para .destruir este argumeuto bast.a po.uco nccres· 
centnt· ao que ja se .tem dito . . Fallon-se 11a ne
ces~idade de .marcnr a qualidade qo !l,ssucar, se 
é branco, mascavo, redondo, etc. 

Porém pergunto; iluo apparece isto · na .lista 
elos preços correntes? · E por ventura os vendedores 
ou agricultore;; da canna queixão-se da qualidade 
da sua fazenda 'l O tpesmo . se observa nos que 
se occupão no commercio ·.de madeiras; não se 
vê na lista dos . preços correntes cossueiras de 
primeirn, de segunda e de terceira qualidade, 
r:tc. 'l Vejamos . os preços correntes da'i praças 
estrangeiras, não acho. que ahi se vej1l só uma 
qualidade de . generos, senão . duas, tre~, quatro, 
P. onde exist~m ngora os qualiflca~ores nos nos5os 
portos? A nutol"idade ·de qualifh:ar estcl. no ven-
dedor e no com pr'a.dor ; . -

E' uma verdade o que disse um Sr. deputado, 
que nem o commercio · estrangeil·o, nem mesmo 
o commercio nacionnl f~;>z cuso desse f~rro da 
mesa da inl'pecçiio, . o comu seria possível estabe~ 
lecer isto? Esse qnaliUcll!JOr seril\ nomeado pelo 
commercio, pela classó clO!I negociantes, elles 
pre.Ceriráõ os intercs~es do commercio aos dos 
ns•·icultoreF, e eis·aqui O\!tra neccasluado de con• 

.sen·ar a pratica actunl . A querer·BO conferir o 

direitO de qnalificar a OUtl·em quo niio Seja O· 
comprador e vendedot·, isti> é, numa tea·ceira pessoa, 
fom;osamente dovorli ser algum proprietarío .ou 
negociante · inliepondento ; no prime1ro ca11n qual 
será o propril)tario que se .queira incumbir de 
residir perpolUlLrnenta na cidade para exercer esso 
ministerio, e no segundo não . está o negociante 
na relação para com o dono do as.tucar, IHI regra 
que acima estabeleci ? O que S'l ganha pois com 
somelhante meéli da 'l EL! çlíreí ninda mnis: a .junta 
de commercio qnn aqui fnz as fuoLcçõ ~s da mes.1 
da inspecção, tinha dou!;! l)uafíficadores,. 1.'1 esses 
continuarão a pP.dido t,l11il proprietarios; mas por· 
que? Como croio home u" de muitll probidade, 
muito intelligP.ntes naquelie commercio, e couhe· 
ciii\l. p~rfdtamento o assucar, os negociantes que· 
l·iiio ter uma pessoa que os dispensas~e de mandar · 
os se11s caixeirns, e carecendo elles desta~ pessoas, 
que fiehnenta lhe determinassem a qualidade do 
assucnr, pediriio•mo na qualidado de ministro da 
fazend ·• quo continuassem aquello:1 dous qualifi 
cadores ; com tudo pam isso não estou habili Lado, 
e aquellAs dous qunlificndores são como agentes 
ela admínislr•lção de diver,;ns rendas nacionaes, 
dous age1,teiil . desta administraçiio . vão fazer a 
mesma cuusa; e tud•l ficou muito bom , e aqui do 
Rio tle Janeiro niio apparecem reclamações como 
apparece de Pernamouco. · . · ·. . . · 

Qu11nto á d:. Bahia desejaria muito vê l-a, e ainda 
qne a. vissemos, pouer-nos-híamos convencer de 
que os proprietarios da Bahia pedissem uma cousa 
coutrnrin aos sc~s intereues, . pel'-seu livre ar
bitri•l ? . Em resultado approv~ o ·par{lct>r .da com
missão para que não tomemos .mais tempo com 
isto. 

Afinal foi approvndo o pareCCI' da commissão 
Ao meio 'dia . eatrou. o miní$tro d~J estado · dos 

·negocios da guerra com as formalidades do cos
tume, e leu o relatol'io e os respectivos documentos 
da sua rt~partiçiio, nos termos seguintes : 

cc Angnstos e dignissímos senhores representan
tes da naçiio • . 

« S11a l\Iagestad.Jo .Imperador me orJenou que na 
qnalí ,Jac1e ele seu ministro e sect·etario elas negocias 
da guen·.1, ap1·esentasse á can•BI'B doi! . Srs. depnta· 
dos o estndo dest;l.repartição, que se acha a meu 
cargo desde 4 de Dezembr,J do unno proximo pas" 
sado, o que ao mesmo · tempo de$Se 11s informações 
neccssarias. para que na .conformidade do § 11 do 
art.l5 cap. 1• tit . .J.o da constituição do .imperio, 
se po~sa fixar aforça de terra na .presente sessão 
da as~u~mblén geral legislativa. · · · . · 

wDifficil seria, ainda a um ministro dotado · de 
extro1ordinarios talentos, . e que com antecipação 
se houvesse . preparado para cumprir tão oneroso 
dever o desempenhar satisfatoriamt:!nto . esta t"iais
são, . já j)elos <•bstaculos que · se enc:>ntrão na 
defeituosa organisal{ão do exercito; já pela . des· 
harmonia qull se manifesta em quasi todos .os 
ramos da sua administrnljfio, já finalmente pelus 
abusos inveterados e falta de elementos necessarios 
para concentrar em um :só ponto a ·variada e 
di,;persa contabilidade da repartição da guet·ra. 
Daqui · se pôde concluir . qual . s.erá a ·posição . d.a· 
quella que, limitado em talentos, p,orém nntur11l· 
mente pl'openso á ordem e systema, sendo escru
puloso nos detalhes, se vê obrigado pela lei a 
apresentar o orçamento geral da repartição çla 
guerra para o ~tnno fin •mceiro de .183L a 183'2, 
tendo alP.m das difficuldades referidas, de um lado 
a falta dos documentos em qne foi fundado o 
anterior orçanu,nto, e de. outro Iaqo ns Qrqens 
QxpP.didas ás provincills . para que remettessem, 
segundo . os modelos que as ucon)ptmharão, os 
seu,. respectivos orçamentos ató ao ciia 15 · de 
dç Abril proximo passado ; ordens q~l! a e~~reiteza 
do tempo já não permittla accclerar nem alterar; 
ordens ~mnm, que para maior embaraço do 
actual mlnistru ao forllo cumpriilna por dez pr;,-
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SESSÃO l~M 19 HE JUNHO OE 18~{0 .U:1 

'Vincías ucsue OS u!LiÍnos dias Llo mnz lle 1\'Iai'ÇO 
nté à ópocn marcada, como. se nota nas r~Spll
ctivas tabell.as. Accrescendo, senhCJres, n.· est~s · 
o1JRtnculos, não serem c011fornws as tnP.smns 
taiJcllas, pois que em un1as províncias so incluirão 
no orçamento, ni"io os corpos quCl lhes slio . pro: 
príos, como aquellcs . que na.llas se, achfio fazendo 
guarnição; em outras não contara•) com os corpos 
que, pert6oeendo á província, cxi~tem del!l:!eoclos, 
em umas não mencionarão o numero de b!IYO· 
netas, mas sómente os e~tnclos·maioreR c officiR(:S 
dos . corpos; no mesmo tempo que em ontras. ~e 
encontra 6 orçamento feito segundo ú estado com· 
pletll da sua orgaoisação. 

· « Finalmente; quanto ás épocas, apreaeptfio n 
mesma variedade, pois que apparec~m oro;11m(:ntos 
feitos por lllllZC.il, SiiR'lestres e annos, arbitraria· 
rnente marcados, engloband~ as despezas extrnor
dinarías .sem 9?e se ófi'~reção dados. para calculai' 
a sua probabilidade. Col!ocP.do pois no~tA Iaby
rintho,: furJ;osl) era tornar um arbítrio ·para sahit~ 
delle, e no curto espaço de vinte dias . aplanar 
o . montiio de difiiculdadcs que se apresentwão. 
Tomei portanto o expediente de coordenar em .uma 
fórma regular as tabellas demonstrativas rlns pro· 
víncias que a tempo · remetterão os . seus ort;a· 
mentos, as quaes estiiomarcadas com os numcros 
4, 5, 6, 7, 8, lO, 13, 14, l6A 17, e ex.trallir do llrr.a-
mento anterior o de todas as !'estantes. • 

''· A' vista pois do exposto, como pnderirl eu . 
com ex.actidiio examinar, coinpi}ar e l"l'tdigir t1io 
~<erios como minuciosos trabalhos, mesmo coad
juvado pela J,a.bí!idada .e ei\forços de alguns of
ficiaes . da secretaria de estado dos negócios · da 
guet·ra 'l · · 

cc Não. podendo apresentat• porta11to um qnndro 
exacto, para o qual não bastà•> sóniente ·os J{leus 
bons e . puros desejos, resta-mo ao menos a 
couvieção em que estou, de haver cumprido a 

.lei, pela. maneira· que coube · em . minhns forçi\S :; 
a: entrE'g~~ á esperança de que us razões fXpªn~ 
d1das ha]ao de mer~cer a contemplação da ea
rnara dos Srs. deputados, principiarei a minha 
exposição; a qual será igualmer~to dividi(la em 
tres partes, pelo methodo que apr.esent(,J:J. o meu 
antecessor na ultim~ sessão da . legislatura pns• 
sada, e . que sigo .nfim · ·dll facilitar as relações 
que têm entre si as suas ditrerentes mnterins. 

PESSOAL DA. REP,\RTIÇÃO . DA GUERRA 

·· u Segundo o .seu estado actual consta, iilém do 
ministro e secretario . de estado, de 1 official-maior, 
13 officiaes de sec:-etaria, 1 guarda'livros, 1 porteiro 
e 4 ajudantes. 

« A sua despeza é calculada para o anno fi. 
nauceiro em 20:563~800, como se mostra na tabella 
n. I, a saber: · 

cc Ordenados dos empregados .... 
u Ditos de aposentados e pensio-

nistas ..... , .•...•• 
11 Despezas com o expediente. 
c< Qa.atro correios. • . . • . . 

12;32SROOO 

2:137$000 
3:66()6000 
2:4ô2H800 ----

Rs. 20:563$800 

<C Pouco tempo se tem J>llSsado desde que · to· 
mei .conta de~ta reparliçiio, ma:; tem sido suf· 
ficiente para que muitos incidentes e razões iliti· 
mamente 1ne tenhão persundido de que · qualquer 
que seja a capacidade .do ministro da guerra, 
elle não podera dirigir nem·.rcspQndcr com cxacti• 

•ro:uo 1 

,dão: pelos vnri!ldos negocíoa de t1'Lo pr:nivel em· 
. prego, I) a[H'(•Hillltar 110 col'pn legislativo infor· 
·moções pt·owptas, · Htr,is pi'opr.atns B orçnmentos . 
·reflectidos Mr:m que a KCCI'Ctnrin da guerr·a se · 
(rrgnnísn e divida. P.ntre si, do modo que nella 
s~ cn1~ontre em · syst.P.m:l· a contabilidade . geral· 
da i.IH::;pt,za. da l'eparLiCfio: a fi~calisaç1io da parte 
rnilitu1·, . no qu•> toca a organisnr,iio o existr.nciu 
do pessoal e material do cxcrcítú .: !l.Ssim comn 
toda a oscriptunu,;iio e corro~pondenc;ia officíal 
c administrativa; isto dtJ tal mo!lo combinado qur: 
os diversos elementos neccs;aríamt:ntc Stl cen~ra· 
lizern em um ponto, c tique assim .. habilíLaclo o 
ministro daguorm, nf1o só pa1·a pre~nclwr a·~uclles 
fins, como para convcnie:ntcm~ntc s;a'bcr, ou o qne . 
já tem despllrHiido · ou · o que deve e p6Jt? eco
nomizar; c timll1ntmte e:;tar no alcanco tle con!Je
ccr de um mo111ent·r para o outro quae:~ são os 

. rneio~ que tnm pant acudir á tempo ás preci3Ões . 
particulares do cxercitü; e quat:s os r!Jcurso~ com 
que o governo deve contar aúm de poder op-

l
. portuna e efficnzmente manter a tranquillidade· 

interna, e su:;tentar o Nspcito, integridAde c segu
ra111;a <f.l · noção. 

I Conselho supJ•emo militw· 

" E' prt}!lomtementc composto uos empregados 
. seguinte$ : 

;( ú conselheit·os àe guerra. 
« ü vogues. 
·" 1 jni7. relr1tor e · tres ajuc.lantes. 
(( 1 · s r, cretario (J urn· llllicial·i:naio.r .. 
.. 7 11fi!o:íatls e seis empregndo:! subalternos. 
rr A . sua despeza no orçamento. pnra o anno 

financeit·o é nvaliaúa em H:700$llí0, demor•strada 
na t·d.>el!a n. ::!. 

<c · Este .-tribunal tendo pela sua crençiio attri· 
buíçõcs que Dlio estão .de acco1·do com as nossas 
nctuaes i:tstituições, parclce inquestio .. avúl o dever 
dar-se-lhe 11111a .nnvn. e analogn, que o ponlH\ em 
harmonia com el!as. · . · 

i! Oa 10 auditores l'ltrados que existem .com<J 
pArtencem á ju;:;tiça milít~r. vão neste lugr•r .mcn· 
cionados; e os s.:us VC!ICimer.tos inclu1dos nns 
~e~pectivas tabelbs da~ provinda:~ ímportão em 
a~O~OOO. . · 

cc Sobre este objeeto parece · igualmente ser mui 
necessario que nl~m da creaçiio de um. auditor 
geral, o nUJue1·o dos atlCiit .. res seja proporcionado 

·as precisões do sc1·viço, de maneira que ·não haja 
demora nos conselhos de guerra regimentat>s; me• 
didt\ ~sta que muito contribuirá pa1·a . ·a boa e 
indispensàvel adminístraç;1o · da justiça e manu.· 
tençiio da disciplina do . exercito;. bem como para 
cortar pela uiz toda a chicana e delúngas abu- . 
sivus . que demorão o andamento e resultado final 
dos processos. 

Pessoal do ea;e;·cito 

<c Debnixa deste titulo comprehendo : l.o ~s Offi.· 
ciatls empregados e desemprt!gados, e s,1melban· 
tem~nte · os otliciaes das dift'erentes classe:> do 
estado maior do exercito; os . officiaes do imperial 
corpo de engenheil'os e bem assim os. corpos das 
tres armas qut~ ~i!rnlmente · entrão úm li~oha. 2.• 
Os corpos de policia e outros pngos qtie têm 
dift'~reuto:s·denominac;õea e serviços, igualmento:: o 
que pertt:lnce á 2~ hnha. 3.o O que di?. respeito 

. ao:; estabeleciment•·s militares e civis; os officiaes 
e mais praças reformadas ; e finalrnl)nte· todos os 
pensionistas euj11 despezn est:\ a cargo .da repar· 
ti~tio da guerru. 
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OfRelae~ ~:cnerac!i! ~ ~staclo-nmior 

I orn~ia&s-g~nr.raes 

I ~--EXistentes em 1" de ~~ 
cn o 
rol ~ 

Janeiro de 1830 < o i;j !-f< B::.l:: ~·~ &:I 

I EA5 .. 
í:j:.J c: < 2 1-!::l ;:>. 

~ · 

---------------------------------- --- -- ---
Empregados ..•.•...... v (j 14 
Desempregados ........ 2 4 8 

\ Somma.;· ...•.•.••. 7 10 22 

rc O orçam~nto da tlespcza com n;; offici~cs 
gcneracs e otiiciaes de estado· maior da . 1• e 2• 
classa empregndos, incluindo o phisico-rnór, . o ci
ru•·giiio·mór e o cnpelli'.ir>·mór do exercito, com · 
missario geral de viv~rcs, auditor e ca pcllãr, de 
!ortnlezas; a bem . assim os o!liciacs d,) estado
maior desempregados .; cnlculndo .para o anno 
:financeiro n:l qtu; diz respeit•> á 1:ôrte, como consta 
do resumo geral da dcspeza mílitarletras A •. A. 
dn rn:meira scguint•): · 
u Empregados.......... .. 80:505$000 
rc Desempregados........ (j(i:OGí$-110 .14G:;:ií2$ÜO 
" Importn nas dilfcrentE:s 

pt·ovincias o respectivo 
orçamento, confo consta 
das lubeHas j•wtas ao 
orçamento g~ral quo já 
foi presente a e:;ta ca
mam pela repartição da 
fazenda em. ... . . ...... 208:!-!:-l9SGt9 

Som ma t"tal... :;~,-lo:!H2,~08~~ 

(I A tab-ella IIOillinal 11. ;) designa US · ufii.:iae; 
do estado-maior de 1• c 2• classe emprega·los 
e . desempregados un côrte e pt·ovmcin!i, · scudl) o 
mappa 1:. i) de todo o e;;tado-maior em geral. 

ornciaes das dilferentr~ classes do estado-maior - -·· ... _ --~·-
Ú>cn cn 

rn :<lM ., 
"' "' ~ !-<:'l fa ~ !-< :<l 

z v,Y. &:: ~~ y, I': ... 
o :<lO 

~ "' :<l f; y,ll: ~ z ç: .. : o ..-. :.: ;. 
o ..:1 o 
(J i=(.) ;:>. (J ... < r. 

-- --- --- --- -- --- -----
18 24 .ti) r.;s ;,s Gl 28!'1 
27 21 27 28 12 w 145 

I~ ·18 72 SG 70 7.1 .43-1. 

u Muitas têm sido as cansas de tal despro
porç•io, pot·ém para est•J mnl inveterado difficil é 
encontr11r um pi'Ompto r"rtlfldio, sem qul3 se att·o
pellll a justiça duquelles quo constante e bl'iosa
mcnt•J têrn servido, nem ~otrra ·a disciplina ·do 
exercito c os interesses da nação. 

u O governo, tendo maduramentll rcflectid•> sobre 
tão importante objecto, reconhece ns difficuldad.es 
que na prati•:a se apresentiio a respeito de me· 
didas qn'l em tb<Jorin parecP.m €xcell~:nte~. Officiaes 
ha, scnhor•:s, sem duvida em vigor, aptidão e 
graduações taes que podem passar orportuna
m~nte .a servir nos 1:orpos, outros, ahás com 
merecimento, porém cujos postos ·c anteriores 
serviç•lS os niio habilítiio. para serem generica
mente empt·egad.os. Alguns exi:;tem t.ambern qu~: 
por difTerente~ cau:~as 111io estão em circumstan • 
cias de. serem ernp·regados nem . a lei lhes per
rnitte ainda r eforma: A sendo umn·verdnde incem· 
t'l . .;tairel 'JUC o princípio univl!rsaL de · ju;;tiça ~n 
distribuição do premio e castigo é a primeira base 
da disciplina dos exercitos, ninguem dirá que 
seja jttsto •1ue olllc:iaes que têm obtido os postos 
COID . pouco . trabalho e llfmhum perigo vrLo in!lis· 
tiiietamcnte estorvar a brilhante carreira daquelles 
quP. tem sido const;:ut•Jmente empregados em 11er~ 
viço activo nas . épocas ·mais criticas. 

Secretq1·i~ da.~ m·mas da côrte " ~ '' verdade, . sonhores, quanto mais vigorO!J!L 
rr O sell ot·çarnr.nto p:1ra o anno finnnce!r.> é íõr a disciplina no exercito, menores serão os 

ele 4:21SiiGOO como consta da tubella n. ii, na obstaculos c iuconvenientes referidos, c umn vez 
qual vai ueclara•lo o · que deu lu~n,· u algum . eslahetecido um . syst<Jma de organi$nçüo que mar
excesso de d~spezu, comrJnrntivaúJeute com a que:: 'til '' r·~gularmeute o nurnero dos officiae'! das dif· 
füi or•;ada o anno passado. f.;rtlnl.,s . classes do estado-maior, bem como os 

cc A secretaria das ontt·ns provinciM cvns~t·- r.mpr•!g<Js prin(:iptlllS que lhes competem, e sendo 
vãn.se pela maneira m•:ncionada no relatorío •lo nutorisndo o govern~ para com vigor, . circum-
meu antl!cesso•·, ·as suas tl•!spezas . vão inclu:da:;; sp.:cç11o · o . tempo o pod•Jt' pôr eru pr~tica, de certo 
nas r<:spectivas tabellas · do orçamento g•Jral. · ll~sappnrecerú ~radualmente este escandaloso 

u O quadro que acabo d .. apresentar dos .olliciaes nhu:;;o, sem que tenhão lugnr · fuuda<]us reclama-
generaes e do estado-maior mostra a existencia cões ue descornt!ntes; seguimlo-se tambem para o 
de um . total de · 43t que .são con~õiderados nos futuro niio p.equenas v•mtagens 4 fll:l!:enda nacional. 
postos effectivos indicados nas suns ditrerent•:s " D.ebaixo deste ponto de vistn terei a honra. 
classes em attenção aos vencimento;; que lhes de apresentar ·ao cot·po lcgishJ.t jvo ·as . m·edida~ 
competem; esta numero ainda que .excr.ssivo que a tal respeito parecem ser a4equadas 11 que 
com tudo comparado ao do anno anterior olfdrece a s~bedoría ·das can.aras hl.\ de CQD$Í<leravelmente 
uma diminuição de 23officiaes de varias gradunções. aperfeiçoar. 

Imperial . corpo · de · engenheiros 
Consta aêtualmente este corpo dos orRclacs seguintes 

<;; b 
=..: = ., 

"' C:::;r.1 
rJ) o 1'1 1<1 
o · (.)"' r. !-< ' ... 

Imperial corpo de engenheirOs 
..l:::!,_ =· "' ~!;l <h ri> z ~ 

~ . 8 ~ la t.l (.] "' < 
r:i "'"' 

r::l ~ :z; "' ~g&:: 
A z c: 

I~ (.] (.] o ... ~ t.l g E-< ... "' !: o =< c: ~ < 
& · ~ j:) = o "' ~ ·. < :.., ;;! 'Q ;:l (.) !-< (.) ------------------------ ------ -- --- --- -- --·-- --- ----·-~ 

Empregados.;............... 1 6 6 91 21 13 6 63 
Deseutpt·egados....... •. . • .. .. 4 4 . 1 4 .1 7 21 

Sommn . . . • , , .... .... -- --1-to lo W nii 14J3 84'" 
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SESSÃO .EM 1 H DE .JUNHO DE 1830 H3 
á eamara dos Srs. deputados e sujeitar á 'sua 
consideraçiio as necessnrias informações, afim de 
que.· a assembléa gtiral legiRlativa . possa com 
conhecimento do estado actual dos corpos de linha 
fixar as frJrças de terra. 

« O orçamento das despozas doste 
corpo pAra o annt> finuncoiro, ~np· 
pondo os oflicía~s emprogarlos D!l!! 
nctuaes commissões importa, no 
que diz respeito ·á córte, como v aí 
desigJJado na . tabella n. 7, tlm .•. 

c< E o que pertence ás differentee pro· 
víncias, como consta das respecti· 
vas tabellas e do resumo geral em. 

•l3:901HGOO cc O mappa n.S apresenta a recapitulação do~ cor· 
pos Jas tres dílferentes armas, no seu estado com· 
pleto, segundo a organiHaçíio:que actualmente têm. 

15:!l52H525 cc. O mappa n. !) contém. a recapitulação dos dous 
v9:851ffl25 annexos ns. 10 e 11, e mostra o estado effectivo Som ma total ••••.••••••••• 

« O imperial corpo da engenheiros neces;ita 
nm~ nova organisac;ão que mat'<iUP. convenieute· 
mente o numero dos officiaes das dífferentes gra· 
duações, as clfiSSt;:S em que dev.ern ser divididos, 
bem como os estLtd•).S indispensnvcis a cada urna 
dellas, e finalmente o syst•nna de· promo<;iio ade· 
quado a e;;ta arma scientitica. 

''O govemo tetri varios trabalhos j4 arliantados >~O· 
bre est•l objccto, afim de serem submettidos em tem· 
po competente á deliberação da assembléa geral. 

Corpos· de linh-a df!-S t1·es dífferentes .armas 

dos mesmos corpos no Jo de Janeiro de 1829 e 
no 1• .do J1meíro de 1830. • 

cc Finalmente . o mappa n. 12 designa o numero 
da •ótliciaes i)1feríores e·. soldados que o govel'no 
necessita cons•Jrvar em a~tiviuade, assim como a 
despJJza quo. esta. forr;a poclerã. 'fazer no anno .fi· 
nan<:eiro de 18:31 a 1832. 

« Para quo aassilmbláa geral possa de um golpe 
de vista conhecer e formur jttizo sobre. as dif
ferentt!s alterações qu•l em ~aes ma'ppas se encon· 
trão, apresentoos seguintes extractos que demon
sttão o numf:ro de cor[>Oil e companhias nos esta· 

u Julgo ser este o lugar em qu•.l devo apresentar dos completos e elf~ctivos que Ines dizem respeito. 

For~a dos corpos das Ires armas de linha do exercito considerados no seu estado cornjJleto 

:>:1 :::::VJ "' 
§ :>:1 

al ;.1 rá 
Arn ;;~ :::1 z t:l;:i r.q rn ~~rg rnl; C:l m:::: 

~ª 
-"':a o o~ ~o :::J 1:l;<; I ::0: ~ -<~~ ARMAS 0"- ...: ..... ó <..: ~~ ç::;:; ~c; -= -:; 

~~~ ..: 
~o ~~ {:l ~ ~· 8;.:; 

~~ ;; ;;o ::.:a ::.:.- ~ ~o ~~ .:l o-g 
::> ::>O r.,::> f« O r-.:z; 

8éo o 
:z; ~';.I o"' o 0"" < Eo< 

1:l o 
-- ---- -- -...-------- --- ---

Infantaria. j ~ranad. e fuz. 3 18 6 87 5i 72 •18 1.809 2.1üi 
{ Caçadores •••.• 31 170 57 703 516 673 334 17.673 19.955 

Cavallarla .................. 10 58 2ú 142 180 167 ()3 8.559 4.136 
Artilharia . { De posição·' .. 14 4!) 17 12:3 165 200 05 •1.!)66 5.5()(; 

Montada ••••.•. 6 H I 7 92 53 80 28 1.202 1.462 

M 300 .u.112 · 
----- --- ---- ----

Somma ...................... 1.1·17 968 1.192 I 568 29.209 33.2ill 

Estado· effeetivo em i ·• de Janeiro de f 829 
-

Infantaria j Granad •. e fuz.j 3 18 5 7l 54 (í3 .J.O 1.16H 1.402 
31. 170 57 (i 52 60" 692 290 12.397 1-1.693 • t Caçadores . , •.• •J 

Cavallarla ................... 10 58 20 97 175 141> 44 2.0ti7 2.543 
Artilharia. í Montad:'·.: · · • · · 6 14 5 3G 48 79 22 853 1.043 

1 De pnsu;ao ..•. 14 4.9 17 lü6 157 201 93 2.664 3.2[)8 
-- ---- ----- --- -- --- ---

Sonama ...................... 64 309 104 1.022 1.039 1.175 489 19.150 22.97!) 

Estado ell'ectivo em to de Janeiro de 1830 

{ Granad. e fuz. 3 18 5 &'2 

I 
61 53 38' 977 1.2ll> 

Infantaria. Caçadores ..•... 31 170 56 597 577 586 274 9.704 11.7!.l·1 
Cavallarla ....... ~ ........... 10 58 19 111 155 12! •15 1.618 :2.072 

Artilharia . { 1\'Iontad~·.: • • · • · 6 14 7 ., I " 62 10 771 \!38 
De pos1çao •... 14 49 14 1-10 1G3 197 78 2.875 3.4t>7 

8omma ....................... 6t :309 101 964 1.001 1.022 451 15.~45 19.487 

For~a de officiaes inCeriores, cabos, anspe~adas e soldados que o governo precisa conservar no estado ell'eetivo 

I 
cn 

"' o 
Eo< o 

rD :z; éo 
1<1 z ~ 

"' 1>1 ~ .ARMA$ o o :e o p; p; l>l "" ~ < < ~ 

"' 
.., a .., 1<1 

~ < 
"' o ~ = :l .:I .. Eo< 

o & ~ ~ o o ,..., r.. o "' ... 
------------··-- ------ --- --- --- --- -----
lnta.nt!lria ....................... ; ... 19'2 252 192 736 736 11.008 13.116 
CavaUarla ........ ; ...... , ............ 48 48 48 192 192 1.920 2.448 

, í De posição ............. 32 6! 32 128 ······· 1.920 2.176 
Artllb!lrla. Montada ........... , ... •! 8 4 16 ...... 2•10 272 

Conductores ............ 4 12 4 24 ....... 360 404 
--- --- --- --- --- --- ·-----

Soannu' .............................. 280 38,! 280 l.09õ 928 15A48 18.416 
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ld4 SESSÃO Ei\11!1 DE .JUNHO OE 1830 
cc O ::rovet·no rla S. M. Imprrinl t.ondn em vista 

n nrt. HS o o ~ u:·, do art.. lO:! dn c:on:~Lituiçiio 
do imperill, l>~m comuo ~ :J• do nrt. I• .da lei 
da respon~nbilidn.!o ·dos mtuistros o ~l)c:a· .• tarios .de 
o~;tndo, n:io duvida que a asselllbl,ln g<JJ'al lcgis· 
!ativa. tomará em considct•ac;aio us justos o pon· 
derosos motivos . quo o obrigar;io a solicitar a 
decretnçiio dn força propostn ; cujo calculo prece
dido d •\ mais surín a r.írcumspoctn meditação; foi 
basando sobro nr. J'nzueR S•!gui ntes ; 

"O imperio Jo Brnr.il quo?; nlém do nltehcler á 
sua ~egurncu;n u Ll'niHJUilli•lndn interna, tem rle 
sust.;ntnr a dí:;:uidadc CJII•l lho COIIIJl•·to entt·e ns 
11ações, nprese .. tn, :;;ouhotcs, corno ningttom ignora, 
cte um lado a sun . vR~ta fronteira marítima, cujos 
variados e importa1ntes porti)S necessita conservAr 
rr.gnlarmente gu11mucidos; e de · outro Indo otra
rcée o desenvolvimento clo1 umR linha marcnda 
sobre um territnrio. nüo só limítrophe de muitos 
P.stildr.s nmeric.anos, <JUe airoda inflllizmente exis· 
tem pela maior parte •)nvolvidos em commoc;ões 
políticas: mas tnmbem uo possessões q110 con
servão neste continente tres pod~rosas nações 
europeus . . · 

cc ~obre este assumpto seria ocioso entrar erri 
reflexões que !)em . rluvitla não podem escapar á~ 
luzes o conhecim~ntos dP .. c:nnnra. Pnssnrei por· 
tant'o ã exposiç:i•.' d~:talhuda a mspeito do s<:rõiço 
que o exercito mestr.o •Jan tempo de paz necessita 
prestar; tcnJn em víst~ niio só que os corpos 
dP. milicins ni\o ;;~.>j:\o emprcgndos em serviço 
efi'ectivo (o qi1e além ele nnda cconomisur causa 
incalculnveis ]:lrejnízos t'1 lnvoura; . cunn:H:rcio e 
art~:>) ; mas .tantbem ·· !Jtle se puss;io f<)t'nccer. os 
índíspensavejs auxtliC•S de trupa qtte de muitas 
provincias !!ÜO requisitnth•S c:l~sdo n primeira au· · 
tol'idade nté ao ultimo mugistrado; a bem do sP.r· · 
ví•;o publico. Entrando na sua organisac;iio e 

.. tlisciplína npparec•:rítõ muita:l outras . rnzõe;; em 
que · o govertao se fundou . pam pt·r·tcmler a con
scrvac;iio de uma força actt\'!l de . lt3,4ltl officiaes 
inferiores e soldados dns arrons de linh''· 

" Em primeiro Ju~nr, dieta. a pruclencia o po
lítica a çonservnçiio de pva•tos militare;;, donde 
com prompt:idão se P·•ssa. Oll pt·~:stai· soccol'l'os no 
caso . tle ag::,:l'essiio estn.ngonrn, ou prevenir e 
su!ft),c:~r desunião intcm1a: sendo evidente que 
tnes ·m()didas neccssítiio d•l ruc!i•.IS efficnzo,;. 

c< Em segundulugnr,o exercito u:in pó de conservar 
aquella vigorosa disciplina que tnuto é pa1·a de
sejar, se.m_ quo. a for~": empregada em serviço 
dtl guarmc;ao · seja sufltcwutu, lauto para que os 
sold·ados tr<nhü•> urna folga . razoo.vcl, como para 
nos intervallos da tnl serviço serem · os corpos 
convenientes eX•!rcitndos. 

" A gunrniç:io pei•man&nte rle muitas e varias 
iortnlezns, além dos motivosjoi cxpoJidos, requer 
debaixo dos mesmos princípios, . que um sexto 
quasi · da força indicada seja nrma dtl artilharia; 
convindo observar que · a ins trucc;ii•l destes sol· 
dndos não se obtétU de irn pt·oviso. 

« Quanto {L cavnllarin, cuja fot'Çil ó npproxima
tivatuente n mesma que se pretende pura a aa·· 
tilllaria, existem; se não ns mesn:as mzões, outrus 
equi.valentes; . e pertencendo a ~::.tn arma um 
serviço particular, e sendo u sua in.strucção para 

. o soldado tão di:fficil quanto é uecessario o le
vai-a á. perfeiçiio, pode a prudencia, a economia e 
até a natureza do terreno; que o local onde por 
emquanto deva permanecer a maior parte desta 
força seja nas campinas do sul. 

« Parece: ficar . demonstrado que estas . duas 
armns, tão necessarins ·para n defàa e segurança 
do imperio, niio podem ser geralmente aestinadns 
a velar immedintamente sobre a .manutenção da 
ordem interna no serviço ordiuario de guarnição. 
Além. disto julgo do meu. dever ponderar não só 
o que é ~abido .·por . todos os militares que têm 
pratica do serviço activo, mas ainda algumas 
outras -:ouso a a ·quo ó neces11ario nttcnder. 

" Grande é, s3nhoret, a dHT~rrmça que Sú . on. 
contra em todos os exaa·citos n · respeito da forca 
nnm crica quo apresentiio os mapp:as o aquolla 
disponível no> catupo, . porérn . entre nó~, (,JrÇilSO 
é dizel-o esta di!Terença tiO .torna ainda mais no· 
tRvel e póua cf!.lculord;;~?, quanto a enfermos ; que 
nm decimo cxi~te nos hospítaes ; servindo pnra 
formar este cnlcnlo 11 guarniçüo da córte .(mappa 
n. 18); e quanto a desertores este crime in!e· 
Jizmentc se tem· de tal modo multipliclldP por 
clitTürentes causas influentes, que no anno pro· 
ximo passado o seu · numero , e o de exchlidos 
por ~enteuçns, snbio a l,[J.!3: as baixas do serviço 
a voluntarios, e incapazes e reformados, e morto!! 
prefazem uma diminuição dll f<Jrça, pelo gue 

. r~speita a inferiores e soldados de 2; 2õ7; além 
dos prezos · e . sentenci~dos que são . contados no 
.estado etrectivo, o que tudo bem se verifica do 
mappa n. 14, extrnhidl) unicamente das altera· 
ções de 34 corpos · que a ·tempo as · remetteriio, 
fultando ainda as de ;'fO outros. 

« Reservo para outra occasião o informar á 
camara quao~ pnrece:m . ser .as causa~ primeiras 
que augmentão a nm tal ponto as molestias o 
deS•lrções que tanto damno causiio ao serviço, . á 
sociedade e á fnzenda . nacional; entrete.nto facil é 
conhecer a impo;sibílidade que existe entre nós de 
rccrntar o exercito com celeri!lade, e preenche!- o 
de um igual numero de pm'"as disciplinadas; se 
imperiosas circumstnncias o exigirem. 

cc Depois do que tleixo expenilido não sen\ exa· 
gerndo <lizer-se qu,c da fQrça pe..(ida ue 18,•1lü 
pr11cns sómente se podert\ contar disponível ds ltl a 
14,000 inferiore.s .e soldado;;, q\Hl é ªpproximativa· 
mente a . metade do eo;tado completo de tud11s as 
arenas . 

cc Aquella ·rocca comparada com a que npro· 
senta o estado complllto da actua! organisnc;iio, 
tem um abatimr,uto de 10,874 officíaes inferiores 
o soldados, e cmn :t pretendida uo orc;tuncuto 
anterior o de 1;78,! : a sua despeza poderá im· 
P.ortnr para . o a.nno financr.iro, çomo se vó na 
tabelln n. 12, em 1. 987:479$400. 

ic Ajuntando ·n dos .estado.• maiores e meMres 
dos corpos, officiaes de companhias, cornetas e 
tambore;;, que vlio considcr~.tdOl! no orçamento como 
ctrectivn:nente exísteutes nas províncias o men
ci•.mados nas . suas respec;tiva3 tabellas , e cuja 
importancia é de 'i50:.U7~30!, subirá a sornma 
a a despeza. . g!lral da força disponível de . linha 
elas 'tres diff,!rentes armas do exercito á qua11tia 
de 2. 7;~7:950$70!. . . . 

cc Esta: . despeza poderá ser diminuída por duns 
cnu~as : Ia, tendo o exercito. outra organisaciio 
mais proporcionada e . re:;:ular: 2•, com o mdho· 
ramento do .nosso . actuaL estado de tinauças, o 
que muito concorrerá pat·a a reducçiio dos pre•;os 
dos generos de fardamílnto e de fomecimcnto de 
viveres para o exercito. 

· cc Pelo ·que respeita á organiSilçiio, direi que 
tendo a opinião de generaos distinctos e vetertlnos 
de reconhecidas lqzes e experiencia, entre as na· 
c;ões mais desvelladas na consen·ação dos Neus 
exercitos fundado systemas de organisaçiio, cujos 
princípios judicioS3S devem sem duvida servir .de 
bas.e p>~ra. os . ~Y$tP.mas subsequentes e reconhe
cendO·Se que opmiões particulares ou caprichosas 
in novações trazem tJUilSi sempre comsigo . gr~tndcs 
embaraços e confusão, em . vez de um resultado 
util, já approvado na pratica: o. governo de S. 
M. Imperial, intimamente convencido destas pon
derosa:~ .razões, e attenta a .necessidade de dar 
uma nova organisaçt1o ao ·exercito, apreseutará 
p1m~ e::>se fim á assembléa gea·al um pt·oject() 
que, sendo formado . sobre aquelles principio:~, 
Pªl'ece ao mesmo tempo preencher os- li'ns quo 
se ·le:;ejào, e abrang~r os tres pontc.s P,rincipaes 
e indispensaveis de disciplina, mobtlidade . e 
eccmonüa. 

cc O governo p.,is, tendo meditado sobre liio 
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íinportnnte e melindroso objecto, está pP.rsuadído 
rio que um tal . systcma . de organh~açào concí· 
líará os interesses gerae11 da naçiio, com os 
pat·ticulnres do exercito, do qual uma nocessal'ia 
e gradual reforma; longe ·de o prejudicar, apre· 
sentará innumeraveiil vautagens provenientes da 
ordem · e regulal'idnde que se pretende estabe
lecer. 

a Por emquanto cumpre-ma ínf,mnar á. camara 
dos Srs. deputados, que, constando a organísnçi.\o 
nctual. .de 61. -corpos de linha das tres ditrercntes 
arma~ ; pela nova · organisaçiio ficará reduzido 
nquello uumero a :36 corpos dns mesmf\s armas. 
Na · suppressílo . de 28 estndr,s maioms e menores 
do. I"(Unl . resultnr4õ evidentes economias o na 
divisão dos corpos e numero de combatentes 
nas suns fileiras. muito se teve em vista guardar 
n devida proporção entre os ofllciaes das ditre
rentes classes, officiaes inferiores e soldndus, cuj,, 
c;tdéa e equilíbrio sustenta, nãú só a disciplina 
em todos os . netos do serviço de guarní~ão, como 
a ordem e regularíelade no campo ; escola esta 
indíspensuvel para os tornc1r d.estros no serviço 
de catopanha. 

" Não posso deixar de manifestar, senhores, 
que tambem muito se attondeu a que tal reduci;ão 
conservasse illesos os · princípios apontados con~ 
junctamcnte com os interesses dos officiaes de 
nm exercito, ·que em geral . 13e tc.roa recomrnen
davel pelo seu valor, fideljdallt.>, obediencía e 
resignação ; e que tanto se tem empenhado em. 
legalmente manter o .esplenctor do throno e n 
i nce,gridade da nação, nas épc.cas mais criticas 
dn regeneração politica c .indepP.ndencia ·do im. 
perío . 

cc Este projecto tem mais sm seu favor .ser 
conforme nos pontos princip~aes com . a opinião 
daquelles officines generaes do exercito que me· 
receriio sobl'o t>io importante . matel'ia o conceito 
e confiança dos .illustres membros desta camara 
na ultima ses~ão da passada legislatura. 

cc Resta-me agora · ponderar pelo que respeita 
a· f!lrdamcntos do e,_ercito, que é .da .maior ne
cessidade o estabelecer-se um systema geral ; pois 
que neste artigo de .forn~cimento existe a maior 
confusão e . irregularidade. O ·alvará de . 23 · de 
Junho de 1826 manda abonar 23. rs. diarios 
para 800 praças . nos . corpos de . infantaria o ar
tilharia, qualq,uer que seja o seu numero etrectivo; . 
além de tal systema ser fundado sobre o maior 
dos abusos, qunl o de- praças suppostas;- ·. a 
sua contabí1idade é tão . complicada, . quanto siio 
numerosas as difficuldades que apresontão ; tanto 
no serviço .de paz, quando os . corpo a. têm de 
destacar, como. em tempo de guerra, por isso 
'}Ue .sendo indispensavel o fazerom-se então pelos 
arsenaes taes . fornacimentos, jámai$ · se podem 
com exactidão ajustar estas contas com os cor
pos que têm conselhos de administração. 

<c A:quelle calculo de 23 rs. diarios é puramente 
ideal · nas nossas actuaes circumstancias ; l'esul
tando por isso apparecerem corpos c~;~m f11n<tos 
para fardamentos, ·ao mesmo tempo qud outros 
não têm meios sufficiente~ para ·. os 131fectu1nem, 
podendo· dizer-se daquelles que não têm conselho 
d~ administração, que cada . um é fardado con
forme o method.o que está em pratica ttli província 
a que pertence. · . · . 

« Nestes termos, . sendo necessario fazer-se o 
orçamento . geral do fa'rdamento da força e.trecti va 
calculou-se a sua importancia pelos preços dos 
differentes generos, segundo o estado actual como 
mostra a tabella n •. 16; estabelecendo !>ara cad~i 
praç& de infant11ria e artilharia de posição 50 rs; 
diarios e para as ªe cavallaria .e artilhari~ montada 
60. rs. Este calcglo só apresentará um orçamento 
approximativo, !lendo em um . anno mui susceptível 
de alterações p!lra mais ou para menos ; porém 
nas actuaes cirçumstancias ftü obrigado a adoptar 
o mesmo methodo do orçamento passaqo, · uoic.a -

mente com n rliffer • .mço. dos precos . dos .gcncros 
ern l'aziio de terem estes subido. Entretanto estott 
convencido d~ q11~ S1mcllwnte . calculn nu,u;n. 
póJc~ ser m.:ncto, p.)rque, em pl'im e.i rn lllgnt· a 
conta gornl do f11rdamento f'JUil p ~rtenr.e a cnda 
pra.çn, é feita para. clous a nnos do vencimentos 
e o orçamento é só p<'m o anno tlnancei I' O, 
sem quo se posda sabor q11al é o n11mero rle 
praças que no nono lio 1S3l a 11!:32 Lêm de 
vencer · as .principues pcç11s u~ fardamento oa 
quaes as que npen.ls têm cHrcito a somestt·es ; 
em HegandtJ lugar, Q gmnd~ num.)ro de deser
tores (q11e se deve suppór á vista. do mappa 
n. H), os q;u1.es sem pro levão ou uusencaminhão 
pela mníor p!lrt,; o fM:lnm ontn, níng11em duvidará 
que .havendo de Ker p1·oenchitin com ro~ruta:;, 
necessariamente ha de fazer subir ():; t'\ de;pAza 
acima .da q11e esll\ calct1laJa para a força etrd. 
ctiva. 

11 Parece porl(Htto, qne o systema que mais 
vantagem olfc!reco parn fardar o exe~;eito tanto 
em tempo do paz como de g11erra, com pequenns 

. modificat;ões, é, quo um t11l fornecimento seja 
feito polo arsilnal do oxArcito ·(considerado este 
estabelecimento na organisa<iÍÍO . quo vai adiante 
indicada), haveQdo ao mesmo t~mpo uma com· 
missão de tlsculisnçáo composta de ·officiaes s::o· 
neraes e ::;up~riores que nn!l épocas · murcadns 
de distribuição gc1·al veriflquom ·se cada artigo 
de fardamento é t:lm tudo i:;:ual ao padrão q11e 
regula a sÍil\ . !6rma · a qualidade. 

<c· Sen(Jo S!,ltn .duvida mui attendivcís não só 
as v~ontagcns provenientes das compras em gross''• 
como . a uniformidade no vestuario e boa appa· 
rencía que por conso:guintP. . terá todo o exercito: 
este sy.:~.tem!l que ac"bo d(l lemhrar e qu~ é 
seguido por vari11s nações com. maii ou mettQ~ 
alteraçõe~. não deixará de apresentar entre n63 
os mesmos conhecidos resultados. . 

• Corpos ·pagos que n(lo ent1•ão em linha 

u Policia : . 
,,. O:< . corpos . militure5 de guinda:i de polícia, 

que se achão estabelecidos na capital dO jm
perio e nas proviueias da Bahia, Pernam_b_uco, 
Ma,·anhão e Pará, são comp.>stos de infantaria 
e C>lvall~ria no Rio de ,Janeiro e Pernambuco ; 
e nas tros restantes constlio unicamente de in
fantaria, Pelo <lllO pertertce á Bahia, o . govemo 
julgou convcnt.mte unir provi~oriamente o es
quadrão da cavnllat·ia de línlla ás . companhias 
dd policia afim de as coadjuvar naquelle set·viço, 
e fio mesmo tempo economi~al' um dos comman
dos de corpos da tão diminuta força. 

cc A or~auisnção de taes corpos necessita ser 
mais . analoga ao serviço n que são de!!tinados ; 
parecendo ínúispansn.vel para que se obtenha o 
fim t.l" ::suu instituição, haver grande escolha nos 
indi viduos úe que l:le devem co.mpór, .assim c o mo 
um · necessario augtnento . em todos os seus ven
cimentos. 

11 Estes corpos vílo mencionados nos mappas 
·ns. 6, D. 10 .e 11,. tanto no seu estado completo 
comu effectivo. A sua despeza am~ual é calcu
lada, na supposiçiio de estarem CO!llpletos na . 
cõrte, em....................... 62:450S-!40 
•• E nas .outras .províncias como 

·consta do resumQ geral em. _ 90:6!18S356 

Total 163:093S796 

« Veteranos: . 
u O corpo de veteranos não está naquelle · es

tado que inculca tiiJ) honroso titulo ; precisa 
seguramente que uma reforma · e . melhoramento 
geral . recorde c~mt!nuamente ao exercito quanto 
a nação sabe 11.preciar us bons e longos serviços 
prestados ao monareba e á patria. Conitn actual
u~cm~e este corpo, a\(lm do. esta·~o lltai,or e menor 
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SESSÃ.O E.M 19 DE JUNHO DE 18:30 
o ,,ntciaos, de 30;) inCoril'lras a soldnll.Js e cnlcula· 
i'O n f'nn despeza nn11nal nn. córte, comu cnnstn 
do resumo gornl.. : . .............. ; ; G1: ,103H3~0 

COl'J'•OS ÍITC[Jularcs 

H Debaixo dc:;tc titulo se mcncíoniio o corpo 
de llf:de~tres da província de Mntto·Grosso, assim 
como as. divisõces domo minadas do Rio · Doce, 
dn província de Minas Gemes. Nao podendo dar 
a miuhn opinião com indivhluaciio a reHpcito 
cl·~ tnr,s corpos, nem se a despezá calculada nn· 
unalmente corre~ponde á utilidade quo resnltn 
dn ~ur1 existencia, vi:;to que niio tGnho infor· 
mnçoe:; ~~actn>~ . n t.nl l'llspeito, afim de Cl}llhecf.r 
"'' cnnnnn ma1s que fossem rfJduzidos a . nl,.nnHlS 
c~mpr:nhitt.~ francas, te!1do uma particular"' orga· 
msa~ao, hm1tar·me-he1 a oxpór que . o seu OI'· 
çamP.ntl) constante das !'cspeetivas tabellas impot;t>l 
em G0:72;i$SSO, sendo o estado da sua Ol'ganisafj:io 
e força o que vai indicado no mappa ns. S, 
9, 10 e 11. . · 

co,·pos de milicías ou 2• linha 

. " O estado da organisnçl'i<) nctual desta con
s.tderavel parte da força. auxiliar da tropa de 
hnlla o!Terece um . vasto campo á meu ilação 
daquello militar amante da systemn, realidade 
e economia. E' verdnrle qufl o seu melhommento 
apresenta gra•tdes dífficLlldades pn1·a de px:ompto 
se eiTectnar porém todos parecem venciveis com o 
tcmp_o. A grnnde desproporção . que existe entre a 
totahdad6 de 2:!8 corpos de infantaria e cavnllaria 
de milícias, e a população destinada n pratm· 

. chel-os : o terem os majores íl ajudantes dns 
m .~smos nccesso immediato para os corpos de 
linha, quando o num<:ro daquell.::s majores cstã 
para · o. de ~enentes-coroneis, por uma .prop•ll'l;iio 
approxtmattva, como . de 6 para l; o numero 
e:xtraordinario dos officiaes que v e a cem . soldo ; 
bem com'? os . trombetas, cornetas e tambores; 
tudo . mamfestn n . imperiosa necef);;idade . de lUnA. 
outra orgnnis!lçiio que concentre o mais p,.ssivel 
os corpos da milícias, redu;!:indo o seu numero 
unicamente áquelle em que podem ser conservados 
no seu estado . completo o Ularc!l,ndo·se·lhes con
venientes distriçtos, segundo a população propria 
para este serviço; sem o que esta tão importante 
f~I'CI!- ~acionai ~ão . terá organisação . militar e 
chsc1phna . sufficlf:nte para concorrer utilmente 
com . os corpos de linha do exercito, nos casos 
em que a necessidade o exigir, · bastando para 
pr?var o expenclído," dizer-se que actualmente 
cx1stcm alguns corpos que só constão d11 officines 
supe1·iores :. de um numero . c1u denominação, e 
de despeza ; outros, cuja f,}rmatura apenas é 
concebida na fantnsia, pl)rque os indivíduos de 
que se compõe um só batalhão ou regim ~nto, 
vivem dispersos em todo um districto de 100 e 
mais leguas. 

« Calcula-se o. .despcn annual destes corpos, 
considerados no estado actunl, entre majores, 
ajudantes, assim como trombetas, cornetas · e 
tambores e os mais officiaes com vencimentos, 

· por terem ·passado da 1• linha- quanto á córte 
· ·r:m 61:029$5ó2, subindo a somma geral~quanto 
· ás províncias a 369:515,';043, como se vê das . 

respectivas. tabellas e resumo geraL 
cc Esta despeza crP.sceu consideravelmente, em 

virtude da carta de lei de 4 da Setembro de 182(). 
<< O estado completo e etit3ctivo, segundo o que 

se póde cülligir dos . mappas parciaes das pro
víncias, constu dos mappas ns. 1G e 17. 

P1•aças ·avulsas 

<< São considcrndo'3 dtJbaixo deste tilulo os 
o!ficiae.s desempregados qu,e regressarão do estado 
c:t<platmo, .to:nJo p~rtcmctdü a corpns c Oltll'OS 

serviço> ; assim como os que actualmente estud1i0 
na . ncadomin milíLut· e qua não vo11cem soldos 
pr:lns Runs rr.~pecli\'IIR provil1cins. A sun despoztl 
unnnal, quanto :i córtP., ó cnlculnda na tahtllln 
n. 18 em 15:030"G:H. E a que· portúnce ás províncias 
consta das suas rcspecti·vas tabellas do orçamento 
geral. 

Re{ol·mados 

" O . numero, postos e prac;as dos individllr>S 
reformado~, no flUe diz respeito á córte, C(lnsta 
lia tr.~bclln n. 1\J e a .sua despezn avaliada 
e;m........................ . ........ 108:310H\J2(i 
« Quaulo A~ pro\'Íncins, o selt uumet•u 

consta do mnppa junto ú niCHmn 
tabelln n. 1\J e a sua d!lspeza vui 
induid•t na.; tabellas l'tlspectivas 
rio orçamento, e ó de............ 16\J:233fl55G 

cc Cn!cu!n-se a som ma · da ·despeza 
gtlral . pam o anuo financeiro con10 
consta d ·l r~:>UlllO ge1·al.. ... .. . .. 277:5!6$t82. 

Pemionistas 

cc As vinvas o .mais p P.sso:.s que percebam 
monle·pio e pensõe:> . na có1·te, vl'io indicallas na 
tabclln n. 20 e custão aunualmente ao es· 
taclo....... .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. • 33:879Hl78 
cc E nas províncias como vai designado 

nas tabdla,; rc:spectivas . do <II'Ça· 
mento, e no ·resumo geral......... 36:03()~179 -----

(( A somm:i total da despez~ geral é .. . 50 : 915~357 

cc Esta dcspeza · augmentou em virtllde da carta 
d<J lei de G .de No vem bro de 1827. · 

lcST,\DELECiltE::oi'TOS :!.!ILITARE3 DO EXEltClTO 

.AYSenal dO exen:ito. t1·ens, fabricas e (u.ndiçõe~ 

cc Têm shlo bastantes as· razões expenJidas 
pelos meus · antecessores para mostrat· a nec.;ssi
dode de uma reforma ~l)l'll.l no arsenr~l da córte, 
o qual rlirigido por uma junta que tem o titulo 
de tribunal imp~rhtl, n1io ílStá comtudo em har· 
m onia com as junta~ da fazenda dns províncias, · 
nem · com os trens existentes em algumas dellas : 

. limitar-ine ·hej portanto a dizer qud me parece 
da maior nccessitl,,de dar n este esta belecimento 
umA. organisao;ão aJcquarla, formlindo ·sü um sys . 
tema ~tlral de admiuislraçr'io ligado com os tres 
que devem collocar•se nos p:mt<ts mais essenciaes 
do imperio, afim ue que o exercito seja prompta
mente fornecido .Uos obj~ctos proprios de:;ta re
partição, e que ao mesmo tempo haja um centro 
de contabilidade e distl'ibuiçiio, acabando. se por 
uma vez com os graves inconvenientes que actual· 
mente resull1i.o du inge1·encia daquellas jnntas de 
fazenda; cruzamento t.le negocios ; desintelligencia 
de autoricl•1des ; . incertá, dividida re:;ponsabilidade 
sobra tão importante materia. . . · 

te A impot·tancia, tantc- a respeito de empregados 
corr.o das outr:.s d"'spezas do arsenal do exercito, 
calcula-se na · córte para o anno financeiro, como 
consta da tabella n. 21, e rtlsumo . geral do or· 
çamento ·. em . • .•.•.••.••••.•.•.•.••• . 222:291#450 
« As despezas dos trens estabelecidos 

nas províncias vão designlldas nas 
tabellns respectivas, e no · resumo 
geral, e importiio por approxima· 
•,\ii:O em............ .. .. • .. . .. .• •. • 103:6S7S530 

c< o que faz n somma total de..... 325:978R9SO 
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SESSÃO .Ei\1 !H DE .JUNHO DE ~~~:lo .H, i 
Fu.twica da pol~:rwa 

. . 
rc A lmportancin doR ordcnndo51r. grntili.cnt;iios dos 

n;n~regndos nn .fnbl'iM dn polvora. do. . I.ngf.11l do 
lor~ltn8 , o nnva da serra do. Estrolln, cnlcnln· 
se ;untarncnto com n daspczn do) outros rlifl'•J· 
re11to•s C1bjectos, corno mostra a citnrla t ·1br,11a 
n. 21 em............................ 77:G01H500 

tt Julgo conveniente · informar á camnm em . de
talhe a respeito desta tiio u eces~ario como util. 
e~tnbrllc:cimonto ; o . qual para o futuro apr.:sen· 
1nrn con~ideravciR intcrcssP.s no serviçn c foztJndn 
nacional, Exporei portrtnto om pri1w1i1'0 lugar 
que a fnhricn da Lagón n" nnnc> proxímo pas
sado ,;offreu urna vxtrnordiparia falta de ngun 
para os trabalhos das machinas, occasíonado. pela 
ser.ca; sendo nr,ssn occasii\ci que se empt·t-gl)u o 
t P.mpo ern reparur alguns erlíficius o machinnl! qnc 
exbtião em maior ruína. Esta falta dll agua que 
l:!e torna logu sen~ivel em ~ualquer peqUima secca, 
n:io . só atrnzou os trabalhos de manipular;:1o da 
polvora, como chegou a pnralysal-o:~ int~ír:imente ; 
o que junto ó. .ca•·estín d<1 salitl·o e de todos os 
mnii! generos, tem motívado que o lucro total 
n:io exccd;• a muito ·mais de 11 :790#525 como . se 
vé da c.:.nta corrente n . . 22. Direi em s~gundo lugar 
quo~ a nova .fabrica da polvora da serra da i!:s~ 
trella não tem empregaco algum quo vença or
denado: e sóme11te ·os . otlicíaes do estado·rnaior 
o capelliio . que allí sa aci.ã.) percebem, _olóm dos 
vencimentos que lhes .competem, uma gratificação 
de lOfi meosaes cad:1 um, pagos pelas férias 
rirsta obra. O · estado de adiantamento da nova 
fttbrica é o segUinte: em pouco mais de trcs annos 
o meio ·de tl'llbalhos, .ach~··se Quasi completamente· 
acabado o cdificio para a ofiicinn principal onda 
SJj ha de refinar o salitre n. enxofre, sendo feito 
de alvenari:~ e cantaria~, a_ssím como as c.;rnpe· 
tentes casas de :~necaqaçiio parn . os g~neros 1m• 
puros. O edifício para · a ü:fficína . de p>Jlvoris·u· 
está muito adiantudo, tendo snffieieme espaço 
para se poder Juontar uma mnchina .que lla de 
mover-se com agua peqeirando. tambem por mE:io 
da mesma roda. A casa da. se;(unda officina que 
ó «;;e granizar, separar e embarríllar a polvora 
depois do secca, i~ualmente ·se ach;1- bastante 
ndinntada. Os trabal)los .deste estabc:lecimento 
seriio daqui em . <liaute nruito mais prfJficnos, pois 
quo exis lem os dous elame11LOS principaes do seu 
ildiantameuto, cori10 ·s üo, olaria e engenho do' 
semll', o qual dim·i;:tnlento serra p<lucc> mais 0 .1 
menos duas !luzias tle. toboas du llutlicicnte cortl· 
primento .. a largura. Tem-se alem disto concc~· 
tado os maL;; cdificios . p~t·tenceutos no _estabeleci· 
ment(l, e será rnuit'l provavel que dentro de um 
anno, com pouca differença, se possa mudar . para 
esta nova . fabrica a da Lagôn ; o que será de 
grande· i:onveniencia. 

tt Sendo sem duvida o publico louvor n mais 
grata ·.1·ecompensa . que se póde . tributlll' a um 
militar brioso e hourado, julgo que faltllria á 
justiça e no meu dever se não meucionasse neste 
lu"ar, que havendo iuspeccionado este estabele·. 
çimeuto fiquei convencido do quanto se deve ao 
incansavel zelo e intelligencía do tenente-coronel 
engenheiro ·Manoel Joaquim Pardal, inspector 
desta. fabrica. · · · 

Impe~·ial academia milita,. 

n Settdo unanimés as opiniões quan~o á neces . 
sidade qne existe . de se dar : outra organísnção a 
e::;te estabeleclmeuto · cor.r~spondente ao .titulo e 
fins .. da sua . instituição, e segundo a.~ ideas 
g~ralmente adoptad!ls nas academias militares 
mais . bem reguladns ; part)ce in.dispe~savel que 
alé1n da instrucção scientttica seJa all! ao mesmo 
tempo . a escol~ ~o re~imen militar .. onde se 
aprondüo Qs prmc1pnos vu·tudes quo devem p.1s-

11uir Rqnelles quo, dcdícando·se a ttio nobre pro · 
fi sscio têm um din do SQrvir de exemplo e guíR 
na twroír:a carreira das tlrmlls, ll . contribuir por 
est~J mort'' para a ,::tlr,t·ia o respeito da nação. 

" O numero dos cliscipnlo3 quo se matricul!lJ'Üo 
nc, colTCnte ll!fuo lr.lctivo e mt~is circumstancias, 
consta da tabella n. 2:1. · 
· "A dc~pczn com . os lentes. e mais emr.regai.l.,s, 
incluindo os pr~míos u"~tinaÕQ;; aos alumoos so· 
gu·ur!Q o mcrecím.ento, calcula .se annualrnente como 
~c vô · Ja labolla n. 2L em ........ , • lO:O,!l~GOO 

« Quanto am; e!ltud(IS proprios da arma de 
rcrtillmría, cumpre-me dizer que o governo julgou 
ncertn<lo · nom,~ ••r uma commis~ii'> lle officiaes de 
t:011hecimentos e cxpuríencia par;, formar um 
projecto, uo . qual sej:1o dividido!-! em quatro annos 
os .estudos índis pensuveis aos úfliciaes de artilha 
l'i a ; de accordo com um novo systema de pro ~ 
moc;ão, n•) qual sa ~xige que para obter o posto 
do l• tcncnto tenlla o as;pírante, nlém das mai:3 
qnr•litladcs militares, o curso completo duquelles 
estudos. O actual methodo do concurso em cad11 
posto, 11lém d~ of!erccer as m11 íores dirticuldad~s 
na pl'ntica, . n ~m éjtlsto nem generalisn o principio 
do prererir o mel·ecJment<>; nem tão pouco contribue 
para ·quc os nfficiaos desta arma reunão ao mesmo 
tempo a theol·ia á pratica, quo é o ponto mais 
esM:uclt~L: . terei port ,\Ut.:~ a honra de apreseutar 
com opportunidade á consíd::!ração da camara o 
ref~rido p1·ojccto. 

r< Pelo que I'Gspeíta ao archivo militar, o seu 
estn,to consta da t;~bella n. 25, c dns observaçõ~" · 
r.a mesma trnnscríptas; assim comol o que paz:· · 
tcuce á . officirm Jithog1:apbiea, · cujos trabalhos 
tendo mostrado a sua utilídaçle' sem . duviàn re
clttmlto o melhoramento e augmcnto deste ramo 
do esta\)elecimcnto, afim de fncíl itar a ~ópia c!e 
desenhos, mappas e mais objectos militares desta 
natolrezn. A sua. despez:t actualm ~;nte é de 201S:200 
m•m::~al, !l para o ·futuro não só deve diminuir 
mas attÍ poderá dar lucro â fazenda. · 

f\EPARTIÇÕil:S CIVI3 DO EXERCITO 

Thesow·a,·ia geml ilas . tropas 

" . Cnnsta do um thesorireiro ~era!, . chefe da 
repartiçii:o, e dols ·ma:s empregados mencionados 
nn tabella . n . . 26, na qual viio tambem incluiuos 
os ·1UC roô~reSfitll'ào Jo exP-rcito do ~ui. Calcula-se 
a sua dcspeza annual segllndo o estado pt·esente <:m...................... .. ... . . . .. . . . 15:G30~000 

« A das thesourarias das províncias da Ba· 
hia, Pc:rnambuco, Santa Catllnrina e S . . Pedro 
consta úo resumo geral, e annualmente importa 
em ....... •.• .. ..... ' •... •.•. .... ....... 6 : 23()~000 

<<.Esta tiio ím[lortante repartição estâ no cas9 
em Q!Je se ncha o arsenal do exercito a respeito 
dos inconvenieltes . (!Ue resuttão da . dependencia 
que têm dnsjuntas de fazenda. 

« A thesuuraria gernl das tropas da cõrtc . que 
parecE! deveria ser o centro de todas as ouLras 
tllesourarias, nenhuma relação .tem com . ellas. 

« Nas provincias existe a mesma falta do syg.· 
t .;ma ; umas têm theaourarins, outms pagadoril1s, 
c · em outras finalmente são os thosout·eiros dus 
juntas que pagão ti tl'Opa, os quaes têm a titulo 
de vedares da gente . da guerra •. Tal · é . o cr~Z!l· 
menta .e confnstio desta cont>~bllidade, que e da 
maior necessidade conccntrnr-so e reduzír·se a 
uni systema p1·ompt<1 e claro. a~~ de _. evitat• os 
nrbiu·ios c dif.ticuldndes •lUe d1ar1nmente entor· 
p~cem o regular aodr.mento des~e · ramo do ·set·· 
viço ; parecendo portanto _convemente dllr·::e uma 
pov11 organisaçiio á. thesourar il!- geral da curte, 
estabelecendo nas províncias pagadodas filiaes, 
subordinadas a esta, e ioteírqmente desligados 
do. junta da fazendo, as qa11es não devert\õ servir 
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448 SESSAO EM 19 .. DE JUNHO fJE 1830 
á repartição da gncrra senão como depositarias 
daR sommns quo o~ti'io rlestinadas para as despazas 
militare~, s~gnn<fo o ·competente orçnmcnto; sem 
o quo· nom nas. províncius se pôde ?rgnnisnr o 
cnlcu!ar tal orçamento, nem a secretana de estado 
da guerra pódo ter perf,)ito conh~címento de se· 
mclhanto contabilidade, a qual deverá comtudo 
ter no thesonro publico a sua fiscalísação geral. 

Commissadaclo c (o,·necimento de 11ive,·es do 
exe!'Cito 

<< Os seu;; . empregados além uo r.ommissario 
geral que foi incluído no documeÍ!to letra B do 
orçfllnenlo gerai, constíio da . tabella n. 27, tanto 
os da córte, co1no os rr.gres~ndns do ;;ul que ,.e 
achão sem cxct·cícío. A suu despeza é calculada 
da maneíra.seguínte : 
« Com exet·cicio ...•.......•.•. ,...... 3:852HOOO 
« Sem exercício...................... 3:G3!Jfi!JOO 
« O fornecimento de .luzes para forti-

ficações, quarteís e corpos de guardas; 
nssím como a despezado f:xpedíente 
dJ. rP.par.tíção como se mostra da 
mesma tabella, importa em........ 7:805~700 

Som ma total....... 1G:l!J7$Cí00 

rr Quanto í1 despPza do;; empreg:1dos na pro
víncia de Snnt:r C•Ltharina, consta do resumo 
geral, e importa annuahnente em 861HOOO. 

« O governo de::;. l\L"lmperíal julgando indispen
savel diminuir as despezns, e remover os abusos 
a que dá lugar !\ fórma ou organisaçâo de uma 
repartição que. administra e fiscnlísa no mesmo 
tempn o fornecimento do víveres do exercito ; e 
niio se considerando nntorisado par:t mais do que 
interinamente dar as providencias que parecerão 
acertadas, até que ·a ussembléa geral resolvesse 
a tal respr;íto : ordenou que a repartição do 
commissaríado se limitasse á fiscalisaçiio e con
tabilidade ·do forne.cimento de víveres, :>endo este 
posto em arrematação, como se vê do decreto 
e ínstrucções nnnexas de 20 de Dezembro de 182!J, 
dcctlmento letras B B. 

« Este svstema. já. adaptado por outras naç.oes, 
c qu.e pare"ce dever produzir os fin;; que se desejão, 
ainda não póde verilicar-se na pratica nesta 

• corte ; poíd tendo·se posto em praça o forneci
mento pela junta do arsenal elo exercito, aconteceu 
fechar-se a . primeira . arrematação sem que as 
propostas fossem vantajo.sas como o governo com 
fundamento esperava : VIO·se portanto. na neces
sidade de mandar proced~r a segunda. afim de 
poderem concorrer os autores de propostas avulsas 
<jue lhe tinhão sido dirigidas ; porém tal. foi, ao 
que parece o mant>jo dos licitantes que não só 
tHlo coucorrerão a esta praça, mas o unico que 
apparecau no 3• dia ofTereccu preços muito mais 
subidos do que tinha j{l apresentado; bastando 
diz~r-se que este ultimo lanço foi de Ul4 rs. a 
ração· de e tape com carne verde, e a de carne 
secca por 117 rs., quando pelos preços actuaes 
importa a la ·em 12;:, c a 2• em 110 apeznr 
da carne. verde se· achar arrematada n 70 rs. até 
o fim de Junho corrente, e haver qu.em a pro
tllnda furnccer mais em conta. Neste .esthdo de 
cousas pareceu no governo ser mais conveniente 
continuar a prar,n e tomar ulterior resolução lngo 
que finalizasse o dita contt·ncto, ou se apresentas
sem melhores· vantagens para a fazenda. 

« OflHeço á eonsideraçào da camara o quadro 
demonstrativo do preço por quo em varias pro
víncias se estt\ fornecendo a etape !l farinha (1 
tropa; á vista do qual se conhecerá quanto. é 
rasoavel e até inferior o termo médio de lOO rs. 
em que se calculou no orçamento gt;ral o valc.r 
da etapa e farinha ; no qual se teve ªttenção a 
qne melhorando o meio circulªnte parª. o futuro 
din1in~ürá o preço dos generos no me~·c11do. 

Quadro demonstrativo do preço da eta.pe a farinha. na.s 
p1•cvineia.s ab::.b:o designa.a.aa 

PROVJNCIAS 

Piauhy ....•....•...•.•.. 
Parahyba ............... . 
Pernambuco ............ · .. 
Mnranhiio ............. .. 
Santa Cntharin;L ......•.• 
Rio Grande· do Norte .. . 
Se•·,:dpe ................. . 
Pará .................•... 

~i~~~~:·:::::::::::::::::: 
S. Paulo •.....•......... 

I lCTAl'l~ 
1G7 
12G 
lll 
10:) 
100 

~1· I 
fiO ~ 75 I 
40 
40 

Hospitaes militm•ts 

}'AniNHA 

32 
20 
24 
l(j 1/4 
;.!0 -
20 
!3f) 

20 
l(í ~ 
H 
10 

« O govet·no de S. M. Imperial chama a atten· 
çiio da assembléa geral legislativa sobre a ne
cessidade que existe da creação de um sy.stema 
geral a rfispeito da. maneira por que devem ser 
curados os doentes militares. A ímportancía do 
objecto, por todos oa lados que seja encarado, 
marece a solicitude e desvello dos legisladores 
brazileiros. Sobre este assumpto bastnnte têm dito 
os meus antecessores, porém não posso dispensar
me de expôr que a experíencía tem mostrado 
que o estabelecimento de hospitaes ~imentaes, 
onde os soldadt•s são tratados . pelos seus cama
radas, curados. pelos cirurgiões conhecedores já 
de suas anteriores molestias, vigiados e inspec
cíonados pl!los capitães e chefes, oflerece as 
maiores vantagens e economia para o tratamento 
das mole::;tias que não ~ão da maior gmvidade, 
e mesmo dns que se tr.rniio chronícas; devendo 
sómente nos poucos hospitaes geraes que se 
neces~ítão tratarem-se as molesti~1s graves. 

<I Para que este syi!tema tenha ·um bom effeito, 
claro fica que os cimrgíões-móres dos corpos preci· 
são ter conheci.m_e~to~. capacidade '! expr:riencia 
pata poderem dmg1:- estes estabelecimentos par
ciaes; e para se eucontrarem pessoas com taes pre. 
dícados, parece indispeusavel que estes círurgiões
móres tenbão venciiilentos e graduações ·mnis 
vantajosa.-~ do que têm: pois. que pela maneira 
actnal poucos se poderáõ sujeitar áquelle serviço, 
trabalho e responsabilidade. 

« O numero dos empregados no hospítnl mi
litar da córte, seus Vfncimeutos, as despezas com 
doente8, m&dicamentos e utensílio!!; consti'io da 
tahella n. 28 e importiio em !ll:028H· E pelo que 
respeita ás províncias, o seu total constl\ do 
resumo geral do orçamento. 

l\IATERIAL DO EXERCITO 

Fortiflca.,:llQ e Cllwaa militm·es 

u Não tendo sido po11sivel separar com exa· 
ctldilo todos os objectos que. com propriedade 
deV!lr.iiiO ir menÇÍ\ll!RdOS debaÍltO deste titulo t 

pois que das. provlncin~ e repartições compfltentes 
ní'io vi~riio clara e dlstlnctamente clas::~illcadas 
as despezas nos rcJspectívoll orçnmcntos, limitKr
me·4ei a expõr: em primeiro lugar, que a re::~
peito do estado gernl das fortalezas elo ímperio, 
e suas. circumstancias particulare:t não tenho as 
necessarias inf•Jrmações e elementos para apre
sentar o quadro promettido pelo .r.1eu antecessor: 
refiro-me port•mto á sua exposição , á qual 
presentemente nada mais posso .accresceratnr. · 

« Quanto porém aos que pertencem. á córte, é 
calculada. a despeza para reparos das fortalezas, 
academia e. hospital militar, como mostra a ta
bella n. 29, em 15:600~. 
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SESSÃO EM 19 Oll: JUNHO OE 1g3o 
. . "Julgo comlullo dever npre~entar ú considaraçuo 
da tftmttra ·dos Srs. deputadns o mappa n. 30 d•tS 
!ortali'ZAS que. dH!tmdflm C!lta · córt•J e província. 
O c.nlculo da 1mport11ncía do mat\1rial que Re 
nf)?flssita para o seu astado de defeza n:lo foi 
mencionndo . no os·çamento geral em nttnnçfto a 
que, por emquanto, ·nfio parece ser objedfl . de 
mail'4 urgente n .. cessidade, .visto que n estado do 
paz de que fel1zmente gnzamos permitte que tal 
despPza pllsRa ser rellervada para época . maiB 
opportuna. O m~terial desta defeza é avaliado 
em 371:2011}410. 
« Poréns >~UbtrRhíndo·se o ·valor 

dos •ibj .. ct•JS que actualmPnte 
exi~te1u ·no arseo·•l 110 f'lt•·rcíto. 

u E abateudo.se a ímpo,.tancia da 
polvora precisa que é de ...... . 

" Fica .. em fim o orçamento doi! 
outros artigos reduzido como 

156:627$500 

157:169$140 -.. -----
313:79GH6!0 

se mostra do rPf,.ríllu snappa... 60:404nsoo 
. « Ern segundo lugar . trata rei dos quarteis que 
si'io indispensavt:is para a tropa emprPgada nll 
guarniçlio da córt~<, cuja de,;peza, tanto para . 
continuação das obras projectads.s, como para. · 
concertos da Dllilior necessidade, é calculada em 
10!:000$. . . 

« A citada tilbella u. 29 apresenta esta parcell& 
e a sua applícação; e pelàa razõeK a !li ex pen
didas em ol.os~::rvllçlio, se conhecerá quanto se torna 
indíspensavel o fazer-se tal despeza. 

u. Pelo que pertence ás província~ oão me é 
po~sivel dar informação; pois que na;; despezas 
çxtr.aordínada!! julgo virem . tambam envolvidos 
os concertos e reparus · desta nature2;a, sem que 
comtudo o possa as!!everat pela falta de clareza 
dos respectivos orçamentos; 

" Depnis gé apresentado ·. o orçamento geral 
para o anno finan·ceiro, o presidente da (lrilvincia 
de S; Pedro do . Sul remetteu, ·acompanhado de 
uma represeutaçiio, . o plano de um quartel que · 
se neces.sitQ. edificar naquella província a q11al 
na realidage é a que está em peinres circum· 

. staneias a este respl!ito; pois não exi,.te alli um . 
quartel de tropa que m•·re•iB este nome. O 
orçamento . desta · dP.,.p••za é de $23:550/i. 

11 O prellídenttl r .. z ver a in•períC>~a necessidade 
üe . se emprehendPr e~ta · !>bra, pata a qual 
pal'Pce índ1spensavel P.slab,Ject:r unm con:;ignaçàl1, 
porém· como niio foi i:::cluida esta .de;.peza no 
orçan11mto geral, a .assl'mbléa . resolverá a tal 
respeit•• o que mais convi .. r. 
· 11 ::;. M.. o ImperAdor me ordenou que inf .. r· 

massa nesta occa,iào à cacuara dos tirs. úeputa·iros 
quanto se necessita de um~ nwdida l~gblut.va a 
respeito de quartt>is pnra os cofficiaes . emprllgaolos 
em serviço actívo. Este obj .. cto · sem . duvida 

· merecer4 ser ton1ado · •·m enn .. ider:~çãu p .. los au· 
gustos e dip;níssimos stonhorE>s rl'presentant .. s da 
nação, !ltteutoso:~ motivos que o·fazem recommen· 
davel, e que passo a expor. . 

« Sendo a igual.lade de vantngens um principio 
indispensavel .de Se . observar eutre. Oll militares, 
não se póde cosutudo põr isto . em . prntica pre· 
SI'Dtemeute quanto a quarteis: ante11 é evid··nte 
que em todu as cla·sc·s dvs • .lllc1aes d•• ex~rcito 
liA a ·maior d!!sigu11ldade . llt>Stll respl'ito. A.pezar 
de ser.·m . obvios .os Dr~juizos que daqui re>~ultiio 
aos ufficiat~s, á disciplina . dos corp•·s, e bPin do 
serviço, o ~~:uverno · não pndendo evitar foStes 
JJ\alet~; só . lhe cumpre expól-os, espo:rando da 
justiça e acerto . do corpo legísiutivo o necessario 
retnPdio. 

u ·Apresentarei . para . exemplo do ·. que deixo 
exposto o que · se.· passava ne!<ta ~Orte, <mde 
concorrem as mPsmas c1rcumstanctns qu(l se 
encontrão nas .demais . províncias. Actualm!l!lte o 
governador das armas não tem quartel . para 

· residir, como sempre ·foi .pratica: a gratif).caçiio 
' '1'011:(1 1 

quo rP.Ilebe é a mesma que está marcada para 
esto emprego em qnatqu~r província dali de 1• 
ordem, é bem sabido !Jn"nto cu11La uma casa 
decente, bem como as difficuldades •1ue os com
maudanteR ·das armas enc .. ntrãu ern 1rs obter 
nas pr .. vincíus para onde · são rept~ntinarn><rJte 
mandudos. Passando aos offi•:iaa~ doscorpos,parece 
incrível . que ern uma mesma guarnição uns gnzem 
desS!L . vantag••m, porque o d~<stíno os Jev11u para 
um qual'Lt:l que tem commo•lidlldes; e outros por 
não pel'mittir o local e . ediftc10 onde stl acha o 
R~<U c<lrpo,. q11e lllli mflr.,m, sejJio obrigarlr.s a 
alugar cnRas á wua custa. Q11a.uto aos corpo~ · clesta· 
catlos, está em Jlratíca o dar se ca .. as ao~s o:ffio:iaes: 
e em algumas provmcías se lht~:~ tem arbitr•Jdo um 
equivalente; po1érn St•ja·me licito pergiJntar, . que 
diif~rença hav11rá 11ntre um otlicial d~staeaJo, 
aiuda que nª !lua pr,)vincia, isto é, naquella de 
que é natursl, e outro que pa~sa a Sflrvic. fóra 
da província a que pertHIJC~t. Sfgur•tmentl! De· 
nbuma; uem ha raziin da suppõr que o CJfficíal 
na proprla pruvi ucia vive no seio da sua !asnilia 
tr.m · justo fundamento, poi:~ que a ma\Pr parte 
daS Vi!ZtlS. istO Sll não compadece com . OS d.:tveres 
do serviço .. Nestas . cfrcumstancias C•.Jmo podrrá 
ser il•diifP.rente ver, pc•r exempl••, um alf~res 
appliear . talvez mais da tllrça parte do seu soldo 
para alugllel de casl\s, em quanto outro em iden· 

· tieas circumstancias na. la d~spende, por ter a 
fortuna de se haver destinado IJara o seu corpo 
um quartPl com as accommodl)ções . necessarias 
part os officiaes? 

<< A' vis La pois de tão ponderosas razões,. PIU'ece 
indispe11savel que todos I?S o~~íaes gener·aes, e 
outrns que commandarem 1mmed1atamente tropas, 
assim c()~o os officiaes dos corpos tenhão quur
teis dndos pela nação. Emquanto porém . se n.ão 
proporciona esta medida geral, seguramente mais 
ulíl para a cônservação da . disciplina · e mais 
econom.ica para a fotZI:nda, o meio de se .estabelecer 
uma quantia confurme a ~raduação que cada 
.otficial tiver, é o que. se oft'erece a atinptar com 
mais facilidade e o que têm empregado · varias 
naçõe!l que com desvello attHnd.::m á:~ justas 
precisõlls dn:1 def<!nsores . <la patri>1 . 

<< O exArcito tud•' confi11 na ussembléa legis
lativa, e é tão IHlm funtllldq a sua t!:<perança . que 
não jul~-t., . necessario demorar·mb por m tis tetupo 
twhre' object<> qtJe, $ArHlO do iutervsse para 9.5 
militares . é ao m~smo tempo de justiça. 

Despe.:as e::ct,·aol·tlinm·ias 

" DP.bnixo de~te titult'i vai comprchendida a 
despezn •tue poJ~rá fazer·se co•n as cumedurins 

· aos 1•ffieiaes q~te são mandados em . dtlij;eucins 
extraur.tlinat·ias. o fornAcinJt·ntu da" tropus, qunnJo 
se nec~ssite o s~n "usbarque p11r1L · alguma · pro· 
vincia, e cuja tlifft~rença a .. lnruecimeuto u1\o !oi 
i!lcluida no •·r~un•ftnto gPral : a s'IMtoutll ·. da 
cnvallaria. e fers age111 da m~sma, r.uj•l tjospeza 
niio vindo . clar .. nse .. tt- dl!6ig~oad" J,as tubell11s n1ttl 
se m .. nciunou no orçRmftrttO: O (IHdtllii.,DI.o de 
recrut11s que ·ní'io fui comprelumdíd .. n .. s v.wci· 
in11u tos gtoru•·B desta natureza; os nlugueis de 
ca~as aus . officia~s IJestacadns; e tlnlllnumttl al~ 
gumlls ~·~qut-UIIS desvc:z11s . e\·entlllle~ . que cutn 
antecipaçt\u se uilo podem et<peciflcar. Tn las o-tas 
deSf'PZilll são ~:alculu,Jao4 na cOrte em ~:OOU$. 

<c Qua••to ás pruviuclas, não · se Cazen•IO nas 
tabPilas respectivas . as nt~ce-saril•~ d .. clar.•tÕ··B, . 
parec'l estarem envulvidas l&•S tiHsp••l:tl~ ev~<snuae<~ ' · 
dt"baixo da denomsnwão gendÍCll !Jç- díVP.•·sas 
de:.pezas,- cuja sornma g .. rul Á de :lmi:&ll1llíW, 

. como .se vê das ·respectivtts tabt>lls~ do urçalut'loto 
e do re>~um.o geral. 
. « Parrc .. pdo P.llte o lugnr proprio ps.ra solicitftr 
da assembléu geral uma medida legisl~ttrva s .. bre 
objectus que têm. relat;ão com as ú~spezas ·apon· 
tadas, exporei que .o . governo se -vê no maior, 

f>'; 
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450 SESSÃO El\1 1.9 DE JIJNHO DE 1830 
embaraço pam com j1tstiça providenciar a ro~pcito 
tias · ajudas . .-Jc · cnsto de 1)11~ noci,SSJ tiio, nl••• . !iÓ 
.os c:oo 11 m,.nrlnlltf's dos nrmns quo: fi:-,, maud:ul"s 
tornnr p .. ssol dos So ~ us f;uopr. g"~• cromo UIJII~llt:s 
(JU•I estandll Pmpro·gaJos :são rtmtiiVitlos pnr 11SHim 
convir ao Sl<rv;ço, c quo sem ten~m an~onento 
al:r•lrn vlim a solfro•r, além ue extra · . • rdw~trins 
àespi!ZIIS, o pt•ejuizo dll perderem a gratlfi<:no;tio 
do l'Xet•cil:io que t1nhão iluront•J o inttJt·.vallo que 
decorre ató SA npresrntnrem 110 :-;cu novo dn!ltino. 
As me11mas diUtculdn•tes occorrem n. respeitv do:! 
officiaes que suo m"ndado~ por terra em díli· 
gencin, por niio estar determinado 11 meio de sua 
conducçiio; e i:;:ualmo;ntu com n:> prnçns avulsa; 
que, ou por terem iJe,.tncado em Nervico dev~on 
regressar aoH SPUS corpo~, ou Jl<lr ter<Hn obtido 
ba1xa ..... tun•lo fóm da sua pr .. vincia, Jt>st>j!'iol voltnr 
aos seus Jugart:"s. Quanto á estn" prno;as, so11'ia 
mui cunve11Jentemarcur-sP quauto1 "governo deve 
paga1· po.r cucla unoa .ás eml>aJ·caçÕe'< mercu!Íl•·S 
qut~ as c"nuuzlrelll, e qual .o mun••ru <til" Sd'Ú. 
obrigada c:tcla ~rnbarcn~:1o a receb~r a Si!ll bordo, 
conf,rme a Joto•.•sio que · tiv ~ r, e ·iMlO un 1 cam~:ute 
no . . Cil>'D de se nl•o prnporcionarflm . meios de t"l 
conrluct;iio em emhnrcnções .te gn.n·ra. 

u N:io posso finnlisnr •·sta expo~ição sem declarnr 
ã caniara dos S1s. dcputa•los que · para o P. ~~r· 
cito ser . CtoJJ!H::rvaolo nnquella . ordem e rc>girnen 
que t;io judiciosalllente maro:a o art. 1-17 da 
constitu1çiio do inq.oerio SP. . tol'll:l. indispensavel 
malllf>r uma- •·igoH·osa discipliua. 

u E' sem duv1da III•S gnvernos constitucionaes 
ond,; se "ncoutnio ld~ mais vitlorosa:\ . e que 
firmi'io ·. s .. hrc solidas bus"s a gradação de auto· 
riclade desde o general atli ao sol.la.Jo, leis Qlte, 
dando . a força lll'cssaria a •.• ~uvcrnu o habilltiio 
para colher aqu~ll~ . l'etiullado qu,. garant~:~ o I'PS· 
pe•to e seguranca da . naco'io . . Pat'••ce portanto 
que par•• se ul>lerem os .o. esmos . ·fins ·;;,, olcvd·llõ 
em pr• gar iguaes meios; e nesta. . con vio:o;:io o 
governo rlll-luma a aLto::nção da catnura ~ubre o:; 
p~~utns segnint~s: . 

(I Uma inspecc,:sio go•rnl · rJ,;, ex .. rcito, d:l qual a:> 
Bllt,•ridaJes sul.oalten~<~s v:io c .. nvenientemeute in· 
ve;;ti~nr ::;e as ot·deus :;ilo g,rnl e .Jevid"mente 
cnnopliuas, é o mtio .-,ue a1é 11gora .SrJ tem cu· 
llh••cj.Jo IIJ:IÍS efiio.:oz 1JII'.'CI huvo:r unioJu,Jn P.IO Um 
systema mil;tar e fi~calJ:;at;ào em todos os ramo:> 
dl> S· rviçn. 

" E' tumb .. m do necf•s,-hln•IF) qu.~ as anturi,l••d"s 
milil:ú·es, uuoa ~ez l·e:::po..n:;,,v .. is · pda · cous•~ l'\'ac."io 
da·,; tr"f•as nu·; Jor .. vin,:ias olebaix, ua mais r ••. ,. 
tricta ,jjs,:tplina, S•j lill •·m ;· .. u:~e<JII~ncm r.,v .. ,ttolas 
dus · attnhu••;Õ··:> P'"•.'Pri"s . po~ra f<.zer · rc~p"tLar a 
sua auLu ridthl~ · e · eu1pn•gu. 

" Pa .. ece lgtlllllllento uuces.,nrio estblH•lllcer-se o 
methodo da pr••lll·•o;Õcs ~!'rues, unicu em <.Jil<l S•l 
pó·l~ cuusr~guit· . o uccesso . rt~g:ulttl' l~· lll to~dus o:; 
otliciaes drJ .. xarc.it·• e nu qnul :~e do,v~r!'• couctliur, 
qu11nto p .. ssivt!l fót', o dirriln ,J., nntiRuitlaJ., <:Oill 

o du merecimentu, s~m. qull solfo·a. a•~udlu, quanolo 
bem auquirJua, nem . este duixe dtl ser justumeuta 
attt-r~<li.J,., :. 
· n Quanto ãos soldados, nada inflt.tirá mais na in· 
disp.-usa v H! confiança e bom "~piri t•> ••m qut~ . devf,lm 
permunecet· do 4UtJ o murcar :~e o pr·•zo Clt: tempo 
uo serviço acabando a d~sprop ·l'l,:>io quo existe 
entre . •1uatr" a unos aos · volltutarios . e lü par •• us 
recrulurlos. A ,ua cuntlic;no ll curum<HJi.J,.,ItlS em 
quurtHis · tumbem c11recem dll .m.,lbt.ramrnt••· 

u E' rmtim ~vtdent.; a prP.cis{li> d., est11b l"cer-se 
··um · "'YSlllnlll de rect'Utam~nt .. p t·lu '-luul tud o:s as 

class.,s de . c•c!>~diios cuntribuàu com :;ua Jll:'fhOil 
ou 1.-gal. sub~tituiçiio · para a def~za e s~:gul·anca 
do illop .. rio . . . · · · 

Tt-:ndo assim cumprido, da maneira qu"l as 
minlut:~ furça" pl:lt'llllltt:m, us or<le.o!l de S. M. o 
Imperador, iuforu1anuo á camara cios l;)rs. d.,pu· 
tados do. estudo ·em que se nch:l o exercito, assim 
como. quaes são as n•euidas que o governo julga 

mais adequadas para se consoguir o desPjado 
tuelh•lramr~ntn na l'l~partiçfio da gno~rra em g .. rnl, 
e em pnrtio:ulat• na nrgnni:~nção, •li!icíp linn e eco· 
11 olllil\ 1111 I~XI!fl!itO; n:io dt!Í~II de I'"COnh~CP.r, 
snniJ.,r.~:~, •JU•: U11111.; V· ·7.C.; toJrci :~idot dilfttS•o, ••Utras 
iiiVO!untarÍIIInr.ntP. omis:~o, JHJI'Órn Snmpre pos• 
~ui<lo dos mesmos ::;entimrmtus tenho emprei:(ado 
a_ l!n:::uagtllll franca de nm Ruldatlo qull só . nm· 
b11;10na ver chegar no maiOr auge a prospertdade 
da. navlio, o c~plendol' d<J tlorono e a gloria do 
éXo:t•cito; . · . 

''Paço, 10 ele Junho de 18;)0.-Conde do Rio 
Pm·d•>. ,, 

Finda a lP.itura retirou-se o Sr • . ministrl), dei· 
xamlo o r elatoríu e documentos, que forào remet
tidus ;'t cotumi~sãot d!i :::u,rra. . 

Entrâriio eq1 discussão os s.::guintes pareceres 
acJ1atlus: · 

, A com missão de ju~tiça civil, . a q.~em foi 
po·e~ente o rol•JII ••rim~ntn de D. Josepha Maria 
No~n,tra em que pede providencias para conti~ 
nuar um · proc~~so de embnrgo de nova obm f'jUe 
pendia no jnizo de alonutaceJ'ia, é tle pare.C·!l' 
qu•• d~va a snpplicantf! flfiP<mlr que se or:rfluise 
a lei a t:tl resp~it.J, e cujo projdcto jli foi oft'ere· 
ci.Jo por um ::5r. deputa.lo. 

, Paço da camara dos oleput~<<lns, 27 de Maio 
do 18:30.- Muni.:: JJarJ•eto. -Paim.,-- Almeida 
7'o•·J·es. , 

F01 r.,jeitado. 
u A' commissiio especial para exame do>s repre· 

seutao;ÕilS e prup•.ostas dos const!lhos g~raes de 
urovincias f,,j pr•<Stmttl .a que faz o conselho 
geral da olas Alagóas, com data de 15 de Fev.e· 
rt:iro d~::~te aunu, represeutando Rar mais con· 
veni~nt,., a alf>tn.JewL no porto do Franc~z, dei que 
em Jarnguã na . villa de Maceió, onde existA, 
podas razõ,,g quP. a oliz, e s.obre qutt a commissiio 
não pó,Je ful'lnar jnízo.o pur S••reon de fu.;t.,,; que 
lhe sã., descnnhilctdo:! . . Cnmo porém loa n'esta 
au~usta ca•n .. ra uma proposta d·•. guv<Jrno para 
a cr,.ao;f'iO .Je uma m~:1a de CllnSnla.oio na villa 
de Ma~:.·ió, a qual tl~v .. . tmtrar em •1iscussf\o, é 
de par.•cer a contmissiio que :\ r.!presentao;:io se 
imprima para St!r'<lll lo.IIO>&UOS em COihÍoleraçsiO 
ns m .. tivus "m qn" é ba•P.aoiR, na discussãu dBo.jUt:l!a 
pruposta, •L qu11 deV•:rá ajutat•or-se. 

cc Put;o da .cun.ara .los ilt!IOUllulo~. 27 Je Maio 
dd 18:;1).-Seu''"ti···o . do R11go Bm·•·os.-A. X. 
clt: Gm·''"lho. -Bcl'ital-do Ribeil·o Som·e.~ de Sou.:: a. , 

F .. í appruva.t ••• 
"F.,; vi•t•.o nn co·~missiio doJ jnstiça civil o 

re•.Jil"rim>"~ll•• d~: G.,rvaslll olll S1IV••ira 1\fainnrd, 
em IJII ·· petl•l · a .,,na llll~ll,t.oL cntnftrll lhe o!ispiHIS•J 
IIÚ•J ~ .:.nwnl': o lup '" dt: tétalp·· · para itllerput<içiio 
elo r•~cnrs .. . t.le revistu, co • ·O tluuhi'm a · cóp111 .J,,s 
r.Ut•oS ori~in oCS par.-cll Ú COIUIIIISSÜil qntJ 111111 ltllll 
lug ·~' . U1nn . tal o>uppli~:rt por i>~:oo l}Ut~ envolve vio
la.;:•o •la lei. 

cc P•l<:•• <la c 1111arn dos diipntnrios, 18 oi A Mnio 
de I$JO.- Muni.:: !Jm·•·eto.-J. C.P . de Almc:idct 
ToJ•t•e:; .-}lonrwa.to José de . Ban•os Paim. » 

Flli · npp•·~vtLd•J. 
cc A commis:.;l'io encarregada do exame dàs pro

postas, resuln.,;ões e representações dos couselhos 
geraes do pro\'tncias · vi·• a reprellentaçJío dl\· 
qudle da p!'o>v.int·•a do E~pirito ::\anto; tle 2S de 
J>ttlt:iru d~st11 anno, para qu e se faça F.XlP..osiva 
á lll<~·llla provinda a uisposiç1i0 . do . decr•·tO lie iJ 
de Marçu ue 18·l7, qu~ pr·•hibto a exp .. rtnçllO ela 
m ne••n dA capital do impo;riu P. qutl jli fõra es· 
tendida para n pr,vincía · da Ba.hut, o i:~t\1 por· 
q11e tendu s•do a dita exp •rtaçfio p•·eju•lii::ial 
naquo:llas capitaes que cunh:io mO••da, muito 
ruub a dev" SPr na provwcia do .Espiritn Santo, 
que tiÓ tem IIUm~rariu o lJUe das ,•utra!'l r .. cebe 
em truca tia sua inuustria. Part:ee oi com!llissão 
que a citada resoluçlio não .é liigna da çontiide· 
ração desta t~ugusta camara, e que o àe·c.ret. o, cuja 
extensão se pretende, é · impoliUco em these o 
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qne só alguma hypothese particulrir a podAria 
fundar, a qual a cr.mmissij:o n1ío póde dericobrir 
7'A província n qu~ se qurr " sua .extensiio. 

cc Por,n ola Clllllflfll dnll 1l~putnoln11, 5 (ir, Junho 
do 1830.-A. X. de Ca,·?,alho.-SebrMtil1o do Re!Jo 
Bm.,.os.-B. J:J. dr: Sou,:;ll, " 

:Forão á mesa a~ .sl'guintes .emen.das no pa 
recpr: · · 

11 A ll!lSCmbléa geral}Agh;lativa re~olvfl : 
c1 A•ti~o unico, o~ drcr •• tu~· qu11 prnhibêm a 

livrll Clrculaçiio da>1 mo•«las IH azíJ,..irtlS dtl qmll· 
•quP.r mel.l:ll qu<> s~ja pel.,!l div..rsa~ prnviuc:ius 
do i•up~ri .. , s>u• dn nenhum 1-1!••1t•l. - <Jn.~é Líno. •• 

11 C·•mu ndditamentna•• par.~cer rlfl c:or,mlss:ío: 
11 Qu., sfl 1lign ;.o gnverno quo Till fórnra da 

!di dHixe liv•·emente circular a mn,.,Ja dfl cohre 
prlas pruvincias do imperio.-Ribeiro de An~ 
à?YU:liL. 11 

Afinal foi approvadn o parPcer cln commisRfio, 
rE-mett•·ndo·se á comtliÍ:ISiio dr. fazPnrla as duas 
emeudus pata as tumtsr em cons11terat;ilo. 

O SR. PRE"II>E:STE marcou para trrd"'m do dia 
21 · dtt Juuho: Cuntit.uac;no da 3• rlisr:u.•!!iiO elo 
projP.clo de IP~· sobre a r•·spon~ubilid .. de .elos em· 
pr•gRdos puhlw .. s. ;ja dr~cus~an do rrrojec[n de 
lei v!ndn do senado Rohre os invPntc.re~. 3• dis· 
cussiio d·• projPctn ele l··i qu11 "xtwgue as pr-o
vedori"s dils seguros. Re~olução n ; ~-

Levuntou-se a · sessão. 

Se!!i&do em ~t de Jnnlao 

l'RESID!::NCiA. DO SR. COSTA CARVALHO 

A'q 10 .horas feita a cha.ma<la, richarão·se ;>re
sentAs 80 Srs. depntnd,.s. faltando com causa 
participaila os Srs .• Pires FP;rruira, A!ves Br·tl~co, 
Ornellas, Deos e Silva, M1ua e Baptista PtJre1ra. 

Abolrta a sessão, e lida a acta dtL ant":cerlente 
pelo Sr. secret11rio Luiz Cavalcanti,' foi nppro, 
vado. 

O Sn. · · SEcRETAJno l\h:acÉLLJNO · DE BRtTO deu 
conta do .e:x:pediente. 

Lomdo r.)S tlf'guirrtes officios : 
Do secretario . do · senado, participando que o 

.•enadu . adaptou e tem · resrrl1fidwlevRr á sancçilo 
impr.ri~~ol o projecto de lri, pelo qual se . I~H•?da 
que . t!quam exclusivamente p~rtenccndo ao" JUIZeli 
seculares as cuntas de todos o>~ testaolfmLos, .a 
B decisão de todas as qullslões a elle:~ relativas; 
assim como a resoluçiio que declar11 que a:< qua
lidade~ exigi,Jns nos •·leitores parochiaes pelo Si 7° 
cap. 29 da:~ . instrueções de 2li Março de l~:H, 
devem ser avaliadas un couscieneia dos votantes. 
-Ficou a camara inteirada. . 

DÓ nie:<mo remett~ndo duas resoluções do senndo 
sobre duas propnsiçõ1•s desta camara; uma . pe~
mittindn fabricar pnlvi>ra; e outr" declarunilo? d~a 
2 dt> J11lh0 de f~sttVidade pruViUCI~l na pr.tVIOCIIl 
da B~thia: às quaes o senado na .. pôtle dar o 
seu · cousontimento .-l<'icuu a cam·•ra int~ir:!da. 

Do ministro dn imperio, remettendo varu1S. re· 
soluções, indicações, p·•receres, prnpu~tas e dHltbe· 
ruçõe~ do . conselho gernl da pruv1nc1a do · Pará, 

-Mandarão-se imprimir as propostas e resolu
ções, e remetter o mais á commissfio especial dos 
cons11lhos gera.es. . _ 

Du mesmo remettendo treR re~oluçoes · do con
selh" .. geral da . província do Maranhão, tendo por 
objecto : .. . . · 

1.• A diminuição dos impostos sobre o algodão 
e aguardente da terra. 

2.• ·Favorecer os · lavradores quando penhorados 
por dividas. . . . .. ·. 

3.• Urua rPclueçiio nos corpos mthc~an_os da 
província . .,.., Furão remettidas á commtssao el)-. 
pecial dos conselhos geraes. 

Do ministro dll. juRtica em resposta ao que lhe 
fór11 dirigido, sab~ndo do govArno se acnso1 sa nno 
to111 cx,.cortatlo a ~enttlnça !latln nn rP!açiio da 
B~thia cor1tra · r• vig •rio Ant11nio J .. sé Gnrrçalves 
ilfl Fi~!U-<iredo, participllllfl" IJUII se exigil'lin !lo 
clram:t;JI;.r · !la r•llllriÀO da B h ia Rl'l n~cesHarias 
iuf ·rn111cões · n est~ fim. -Foi rerndtido á secre· 
taria. · 

Dn mesmo, respondP.ndo ·a nutro dP.sta c8mara, 
relrttivn ás hutla~ rio nnncio ap.ostnlico, e ao 
nUIIIIHO e nHtur.,za dos eccloRinsticos reMm-che· 
p;fuios a f't~tu côrte: .rJUanto á~ bullilfõ, qne nenlmmns 
sê •l•ri:;irào · aor g.lvemo . quo rlrH·fin. SP.r P.nviarlas 
a llfõtn ':am11ra ; e quanto nos eçcl .. siaRtico,;, q116 
o nq·orcio · ,;6 apr!lR•,ntnu. llflliB' o >'lflll uu1litnr e 
~P.cr · ttsri .. , os qnores · JHII'OCHi.o ser sP.cnlarP.s e ita· 
lian .. s, .Irão tcnuo o govP.rno intervindo em couso. 
all!n•na. 

Tomando a pnlavra, disse 

O Sr. Fct,jó : -:-Sr. prP.sid~nte, pnrece . C)Ue 
o mir11stro não ·r~spnnd llu a tndus a:~ perguntai! 
qu~ se lhe fizerno; uma, era, se o nu11cio que 
cl,..~· lll vinh>l I'XP.rcP.r al~uma antorid,.de no · im• 
pnrio, e sP.gundo .. uvi, 11e:<SFJ rrffi.:io . se diz que 
~ne n•io .t··m h111la •·ccl.-siiiRtica, o qu" j<l.·nais 
sa póolfl cr~r. Nfio sei qufl n córt.; clr1 :B,oma mande 
um nuucio Sllm t~r algum fim de negocios eccle
siasticos ou políticos ; e todos nós sabemos ·o 
osp1rito mnchiavelicn com que ella tem marchad'l ; 
e o rninisteri., transact••.~tpezar de tud., quar~to 
contra P-lle se tem dito, n unc.l dP.ixou dn mandar. 
()Stas bullas, ainda mflsmo quando o governo já 

· tinha .. da.t •• o beneplacit'l ddlas ; P"rqut! á camara 
co.tn peta r .elllll' ns 'llHl cnutê•n disposiçÕe$ geraes ; 
e por estns e outras faltas do ~ov~rno, . tAmos 
vist•' ter elle app1 ova•lo bulias qu11 são inteira· 
monte cutitra o intl'resso e indepenuencia d~~.-... ç.;o. 
Sinto que a Cll.!li!\Ta tivP.SS>J tirna tal respu,.ta do 
~overno actnal : este ~overno é mnis p·rompto 
ne,;tas appm1•ações do qne o antigo rPgimen que 
era mais escrupuloso nisso, e que nuuca as ap
prnvava sem .. u\·i•· a mesa do. desembargo do pAI}O 
e da consciAncia e ordens. -. 

Eti suspeitava ist" á vi~ta ·do que o governo 
j;l praticou a r··speito do Maranhão, ac.-itando 
da cõrtw de Roma •l p•Jder nomear os .empregauos 
e~:clo::~iastiçO$, quanrl11 já ·a constituiçiio Ih., tinha 
couferiil" es$e mesmo 'po<Jer .: não se enverg.mhou 
de peoJir a llõll I CÓrte estrangdra O que já a 
con~tit!liçii.o lhe concedi11 1 e foi rwr isso que u 
governo approvou uma bu!la creilndo .dous em· 
pr.::gos ecclesiasticos no Maranhão. O mesmo 
governo pedio uma bull11 . á &:l\rte ele .Roma prtra 
a capeHtt irrrp~'rial ·se consen·ar na capt!lla. dos 
religiosos do C11r.no, como se rompeti:~se ao pnpa 
o dir~ito de pr.,prie.lnde no . Bruzil ; . e purrt con· 
sentir que · o b;,•po do. Rin de JtHIPirn ptl.l ••~<se · 
e~~abeltlcer . uma Sé na cap"lln dn Cnrrno e catbe· 
dral do Rio ue Janeiro: pedio outra bulia para 
os cone"'oS · da cathedral do S. P•tnlo usarem de 
murça ~ uma cinta da rn~sm·1 cõ•·, para ~Pr ~m 

· v~:-tual'io dil!~rente de qualquer <tUtro 1:t•laduo,. 
qua11do não hu lei no imperio que obrigue no 
ecclesiastico u ara dar vestido .d.,sta . ou daquella 
maneira, excepto qua.nL!n • se fuz o surviço eccle· 
siustico: . por . tu das estas razões me r e sol vi a faZP.r 
este .. r.:querimar•to, e o ufficio em ~ua respo"t11 
não diz que o núncio veuha exercer autondade, 
nem fsz11r funeções ecclesiasticas, diz · que não 
traz ·bulia que llrecisa vir á camara dos depu~ 
tados. . . · . · ·. . · 

Se o governo julll'~ que não póde' mand~r e_st!ls 
esclarec•m~nto~, entao de nada vale a cuu~t1tu:çao 
urilil vez que a camara os ~xi~ia, elle devia man
dai-os ; púrém como f!11o_ entencleu ass1m, deve·SA 
mandar á uma commts~ao para dar o seu parecer 
sobrtl uma tal NSposta. . 

o Sr. Llno ; - Sr. preilidente, eu digo que 
vá este negocio à coutmissjio de constituição para 
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informar á cnmara • . V riremos se o nuncio pr~tica 
al~uon neto ele juri:~!Hcç>iu : se o _fiZdr dt!nLI•rcral·O• 
hemos n~sta c~tsa, par•• que nno. VHnhn ex~rcer 
autorirladu t~obra os nossos ecclr1SIII'~IC!l:!, porque 
e !IH h a de j nlgar conr,_mue RS d"1~trmus d11 sua 
côrte: e o n!in1stro d1z que elle nau vem f!Xr1rcflr 
jur1:uJiccão, veremos Btl a .. pr~t1c~ ~· desrM11te ; 
se praticar algu_rn neto de JUrr,d•cçao, todos sa· 
berl'mos denuuc1al-.o ne;ta caria; lli>~O .ê 1!!\ltto 
fuc1l. . - - d 

Afinal foi remettído o officío á comnussao e 
r:ousLitniçliO. 

Do mesmo · em resposta de outro deste canHH~ 
de 4 do cor;,,nte, participnnd•• r1ue além do de
creto que suspenueu as g11rantias em Pern•Lm)>uc() 
e Ceará, se ni\o expedi., outro algum de tJer~e· 
lbante nutureza, mas unicament•l se !Hz exten~tV•l 
esta provid,..,cia ll alguma:~ outras provuacla< ; 
a•.nd,, . VtJr.ficaudo-se as sui!peita:> d01 s~ terem 
intr•> Juzido a~ mHsmas doutrm11s, so faz1a necAS· 
saria a su, execução e quant•• à acta do conselho 
de estado, n~u podia ter lugar a sua re_rneR>~a . pelos 
meRrrws principír,s ref11ridus no av1so de .10 de 
Junho do unno antecedente. . 

T •• mnndo a palavra, disse . 
o sr. P<&ula o ·so.uza: -Sr. presidente, 

nes:~e <ilficio se diz que '? decreto ~a susnP.n~ão 
das g11rantias se tinha feito extens1vo . á B11h1a, 
e alnoumas outras províncias, é provavel que fosse 
para" todas (muitos apoiados), e quando é que o 
governo o fez extensivo ? 
· O SR. lo SzcaETARto:- Foi pela occasião dos 
Afo.gados. 

o sr. vasconcenos:-Aqili está o como 
obrava de boa fé esse miuisterio ínCame, qua'!~o 
suspendP.U as garan_tias no Ceará pela rebelltao 
dos absolutist~ts, nao se fez .. xtenslv•• o de_creto 
para as ,.utras províncias, aonde se tratava 1gu~l· 
mente para o . absolutismo; agora pnra o motim 
dos Af.,gados lngo se fP.z . extensivo a ~~dns as 
provhar;ias btdistinctamente, eis a occas1ao qu~, 
se rossu póssivlll o al ... grar -se .um d~putado, SHna 
quand() se verific:l aqulllr> que se Julg!-va , att~!l· 
ta do C• mtra a sua · patria ; quanto· so nao .. xt>tslao 
hoje o:~ c;leputadns que forâ•• sempre da "PP"Slção 
e contra esties n•inístrus traidores. ( Apo\ad11s.) 
Aqui e.•Lá o porque se queria que a ~~~l.la dr! throno 
não fosse consíderadll como peça m•mstanal, por· 
que ·se queria oei:ult>~r um decreto de tal n·~lt?-· 
reza que é a declaração de que elles nos tr· ohlr~o 
e são traidores á nação (apoiados), e d_es.de Já 
voto pela accu,;ação> . de todos est~s muu~trus 
traidorrs. (Muitos apoiados.) 81·. preSidente, amda 
que bastante aterr.-do á vista de tal traição, sempre 
farei um requerim~nto. · · · · 

O SR. EVARISTO:-Sr, presidente; peço que se 
imprimão esses officios, _para se !azdr p_u~l•ço o 
quanto e~:~ses homens ~a., malvados, e 1mrmgos 
da sua patria adoptiva e da no.;sa liberdade. 

o Sr. Ernesto: --Rogo a V. Ex., que se 
l!:a outru vez, que não .percebi bem~ (Leu .se o 
officio.) . . . 

Vt1jO primeiramente que _di~ . ~ · ministro q~e 
ainda exbtem os mesmos prlnclpl~s,_ e_.quaes _erao 
elles? . Lançar por . terra a con~tltUiçao, po1s SE' 
ainda r-xir>te, estamos . na mesm!l, vamns accusar 
estes traidores (apoiados): lembra-me, ·. quando se 
trato.u aqui desta. indigno ministel'io, que lu~uye 
auem diSStlsse que era calumuiil o .que se d1~1a, 
que niio hayia tal, gue não se tinha ~-extenSLm . 
a outras pruvinc1as, quando eu . <.hs.se que se 
t inha feito exto>.nsivo á mir.ha provinc1a I A . eon
t\t)tu\ção foi -vio\ada, o não temos que cuidar em 
fa(l!enda, nam justiçns, quando n~o se executa a 
colltltitlliçi\o a nossa príme•ra obr1gaçi\t1 é fazl!l·a 
oballrv~&r ; e para laso . devemos . proce11•ar já ea11os 
hoine•••· aab .. n.dcHie quaea allo aa mal~ provlnclaa 
,. q11a •• fez eJtten•lvo eaae deoreto, on llflprovo 

o rer,nerilll'llltO, que sa iniprimüi:)tod?s esseiJ do~ · 
cumcnLu~ p o1r11 o~ bmzilei~·os tl)rlos >4Bberem iss~, 
a1nrJa que saiamo:~ rlaqur amanhã, façamos hoJe 
já ulgurna cousa. (Apoiados.) · 

O Sr. v,.~. .. cnncello"': -Sr. presidante, .eu 
leio o meti re.plcri:n,ut•> rie denun1:ia. (Leu. J Não 
e;tou em est•ulo de redigir esta d~:~uuucia, vai 
sn1vo a · m<~lhor · redacção. Quanto ao visçon!l!l · 
de Camamú, vê-Ke a~· ·ra qu., elle era menos 
barbnro do qull a.,uelles ministros que derã·• taes 
ord"ns, e os mP-smos pr~sideutes d>l,; provinci~s 
se enverg.:.uhariio de executar as ordens dess~;~ !J!l• 
ni~:~te•·io drtHstavel. 

Foi á mesa o seguinte : 
ú Dennncí•• á est•L Colmara o crime commE'ttido 

pel•! 'tran;jact". ministerio !I e _suspend~r as. gllran· 
tius em · algumfL<~ d"s proVJnCIKS do 1mperw, tJem 
qu~ nellas se tive~~e . manifes~ado rebelli•i~. ~E 
requeiro que desrle Já 11e 1111m~e uma cn~~1ssao 
espllcialpar,, ~\Nce<l~. r il. uccusa~I\O do.; ex·mlul:~lr~~;~, 
e que á mesrna se rcmetta o rJ<~creto da suspensao 
dns gar.~utias do Ceará.-Vasconcellos. 11 

os.-: Oarnetr:o da Ounha: -Sr. presl
dPnte, eu não me qpponho ao requerimento do 
Sr. deputado ; poré!ll como se tratou do ministerie>. 
transacto, lembrarei · que . tambern é neco,ssario 
ver e tomar orn consideraçãu u marcha constante 
que vai tendo . o mH8!JlQ ministerio actual. Se 
est•tmos a ver os m 'ales pns~ad.~s como não vemos 
os presentes? Não se poderá tachar o m~n!ster!o 
actual . de inconsequente, quaudo do ~m1steno 
passudo se drzia qut,J protegia urna soc1edi!de de 
colnmnas absolutisttJS, conservando· se o pres1denta 

· da pt·ovincia que fttzia parte della, o ministerio 
actual tira de lá o .commandante das armas que 
se oppõd a essa suciedad~ que pratenliia a decla
ração do absnlutisnhJ '? Este c .. a,mandante . que 
guzava da couliança publica foi retirado e ma f!· 
dado ern seu lugar um homem que era .. soc1o 
dasses columnas, e deu vivas !'!m j .antares ao im
perador, Stlm trámbolho? .Mandn-se p11ra .I' pro· 
vincia do Cllará · para commá!ldante das nrmas 
um homem que suspendeu. do seu exercício ao 
ouvidor, e rnandou publicar est!' I!UspPnsão arbi· 
traria a . toque de caixa e . q.ue ftlz os _m_a1or~s 
despotismos . além de ser prem1ado pelo m1nn;teno 
transacto, é ago1·a nomeado~ outra vez para· aquella. 
prov111cia? Ern Pt!r.nambuco conserva-~e empre. · 
gado um h·•rnern que disse tinha muita honra 
llm pertencer á socíedttue dos culumoas I Tome-se 
pois tudoJ isto ern consideração. 

O Sa. PRERIDENTE:- Trata-se do destino que 
deve · t~r o otli.:io do ministro da justiça, e do 
requnimento do Sr. Vasconcellos. 

O S11.. PA.'OLA: E SouzA.~- Devem-se mandar á. 
impressão dt~ ~odos · O:l ·· periodicos, visto ·que .os 
papeis da casa nínguem os vê ou sabem mu1tQ 
tarde . 

O Sa. EvA~STO:-Eu tambem sou de voto que 
se de publictd·ide por · qualquP.r meio, e que se · 
possa vender ao publico na impre•são nacional . 
ou por outra qualq.ne~ ; eu me o~creço . p~ua os 
iuser1r ern um peno<hcQ que. re.dlJo. (Apolados. 

·o SI>. Ferreira França :~Senhores, diz 
à constiluição ·no .art. 143 que os consi:llheiros 
de estado são responsaveis, e que o seu ufficio 
é dar .:unstllhos ao imperador, logo, é necessurio 
que appar~çào esses cons•·!!•os que. ~erão ness!' 
occasião, para se ver se sao os rmmstros os cn· 
minoso-scrp·ara . se verificar isto, é preciso que . 
venhão as actas desse conselho . Oh l senhores; 
não sei que ha~a lei alguma · oQ. determinação, 
para que se negue uma .acta do CQns_el~o _de es
tado? Existe algum art1go na constJtuaçao que 
li!e opponha á . execução deste ari. 143, ou' que 
diga que niio se dê? 

l\{UITOS SRq, D&I'UTADOS :~N"o ha. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 11:50- Página 3 de 12 

SESSÃO E~l 21 O~ JUNHO DE 18:30 453 
O Sn. FERREIRA. FnA.NÇA. :-Os actos do \mpe· 

rador nrlo têm dl"flit" SHnrio como HXflcutivo, e o 
minist•rríll ó o rasp .. nRavd, o imp•1rador é corno 
D~os, manda as coul!!lli boas tl tem Ul4do os pre
ceitos. 

ALGUNS Sns. DEPUTADOs: - Impo1·ador não é 
Dt:os, é homP.m. 

O SR. FEnRJilRA FRANÇA :-Não .sei que Reja 
outra· coL•sa, é um Df1os civil, e o impRrador hav1a 
tnl dizer? Oh I senhorell I os consdhPiros Rã<l us 
respousaveis, aqui bt:m claro o diz. (Leu.) TornA· 
se a pedir a neta cio conselho de estado, que 
não tem razão nenhuma para não a dar, e se a 
não der devem ser accusados porq11e cllc:; são 
respousaveJ~. (Apoiados.) Vem lá ne~sn lei da 
responRabi!idade algum artigo que diga que não 
dém? Qual é o rniuistro d~ estado que é obri· 
gado a dar as cópias. dessas fi•: tas, e . que as não 
manda? Seja chamado aqui a dar conta disso. 

O Sr. Hollanda Cavalcanti :-Sr. pre. 
sidente, não ha mais .nada a decidir-se .Renão 
mandar imprimir este papél; os illustres oradores 
que têm !aliado podião lembrar·!!~ que n.ão ha 
na leitura delle nada de novo, Sr. pr!!sUente, 
P.orgue tudo tem sido sabido pelos i>ra;,ileiros. 
rudo foi dito aqui na occasião em que se accusnu 
esse ex:-miníKtro ; ainda me0 'lerobro .dli.S rnÍ!\has 
expres11ões ne~ta casa. cc O ministerio todo é réo 
de ~tlta traição Jl não é novidade, todos estam•JS 
convencidos di:~ to ; ·mande-se impriiuir este de
creto, espalhe-se por to.Jo o Brazil, P!!!"l!o que 
o Brazil todo conheça e julgue ,quem tinha razão, 
Sd erão os deputados que. accusarão esse minis· 
torio de prevaricador e inimigo de sua patria, 
ou esses que nos chamarão demagogos, etc. 
Nada mais que a publicidatfe, Sr. presidente, 
a publici,Jade ·é a unica arma que nós temos 
para produzir os nossos trabalhos. 

A' _vista dPsta lfli.tura altera-se. a camara, par\lce 
como sorprendida, parece mais que no.v1d••de ; 
grita· se por accus11ção, que ~>xpre~;são é ef!ta, 
senhores? Por ventura é praticavel uma accu
sação nas nos~as circumstancias? E uma accusaçiio 
de quem 'l De urna ou Juas pessoas? Niio, é da 
maiorin desse· ministerio, de uma .multídR.o ; niit\ 
é de urn ou de outro, e como havemos de servir á 
noss~ patria empr~hendf'ndo accusaçõ~s? Qual 
a I~ i· que nós terno_s ?. Na_· críse nctu~l não pro
puna un1a accusaçao Rtmao e111 sessao . secret>l ; 
mas isto quando ? Quando a . patr1a estiver em 
perign, e já Isto requt!ri a esta camara na accu· 
s·tção, mas a camara não def.,rio a este meu re· 
querimAnto, continuou com as furmulas do pro· 
cesso,.f••rmulas que torniio illusoría estaaP.cnsaçiio, 
illusoria, dign, 110 seu ·plf..,itn r~al, mus não pelo 
bem que della re~ultou á naçtio. · 

P,Jr (Ira, :;r. presidente, m\o tomos senão pór 
o papel em pnbltcll, o Brazil Sfl acha n'uma c1r• 
cumstancia tiem .:onhecida da nós,. bflm cunbecida 
do actual ministerio; o actualministerio conhece 
o perigo em que se acha, nós o conhecumo~, o 
os. iniuligos do Brazi! s obe·se QU••m SIÍO :. ha 
inimigqs que desPjào o mal do Brczi!, runs ba 
inmigos tambem que se esrribãn na descorrfiançll 
dos povos, e os pnvos têm muita razdo dt1 des· 
C(lnfiar pela maneira. com que · os ministros. têm 
obrado ; o ministerio deve ser mais circum· 
spectn, afim de que os povos não. tomem .algum;t 
deliberação fóra da prudencia, .e talvez conti· 
nuando as causas como têm ido, haja to<Ja. a 
razão para que m.uitas .cidades do imperio jui-... 
guem que a. cOrte. do Rio de Janeiro não quer a 
constituição ; o minis~erio o sabe, nós o sabemos; 
accusação de ministros é agora uma pura perda de 
tempo. Sr. presidente, vamos tomar o tempo á ca· 
mara, e afinal cahirá essa a.:cusação, dei:s:emo"nos 
disto, senhores, olhemos para o bem publico,· com· n 
co:~tinua.;ão das discussões da camara convencere• 
mo15 a esse miuisterio que cpamava a essa facção. d~ 

camara, a esses ueputadt>s da opposí•;ão, dema
gogos fl inimigos do. Brazll, fJU~m slio os inimigos 
<lo Bruzd, e qullrn sii. .. os s~us amigo:-~ ? 

Voto pois pelr1 irnpressã..,, e que ~a passe á ordem 
do Jia. 

O SI'. custodlo Dla" :-Euopponho-me á 
impre!!~flo, nós ternos lei ; tant11 plll•t nosso ·re· 
giruento int.:rno corno pelo1 con~tituiçlio somos 
.,b1·i~adoa a· deCendel o Cllm a a1:cusa1;iio de mi
nistro~, qurtnd•l ellf!s são pr•lVarícadores e re
fractarios; e porttln l•o tend.o nóg um ministro 
pr.,var;cador , nada temos · mai:'l a f 1zer senão 
a•1uillo que a IHi ma.nda. Qitll vá poi>~ essa ras· 
pusta do minis~ro á çrrmrr11a~ã,), e dando 111la o 
seu parecer, aqui se discuti!. se dP.ve já ou nilo 
ser tl. accu-ação, por v~ntnra a lei ou a consti· 
tuiçiio mandn que o entrHguemrrs só ao juizo da 
"J?iniiio puhlica. quan.!n temo~ lei e dirtlit•JS po
Sitivos'/. Executemos a lei, o public;o f>~rá o seu 
juizo; emquanto ha lei t!Xocut·,mol·a; D~:~ejo que 
se discuta se deve. ou não formar a accusação, 
que se mande ã commíssão. 

O Sa. PaEsiDENT.e :-0 Sr. deputado pede o 
adiamento 'l 

O SR. CusTomo Dus :-Peço rJue vã á com· 
missão, oppnnho-me só ã impre.;são, e só depois 
que vier o ·parecer da com missão é •JUe d~vo dar 
o meu voto para. que a camara discuta se deve 
ou niio proceder-se na accusação, prJrque nós de· 
Vflmos d·•r mais . vigor á lei do que a essa im· 
pressiio; quando nós· niio observamo:~ a lei aqui, 
como havemos lie esperar que ella seja observada 
pelos mais empregados?. Observemol·a nós, e 
cuide o publico como qu1zer ; a ob::~ervancia da 
lei nunca no.> precipitará. 

Prrrtanto re'lueíro que o reqneriment•l vá á 
com missão, sem o que niio se ·manJe· imprimir. 

Q S!". ~ino Cou1;lnho: .,._O que disse o 
illustre deputai.lo sobre isto não ser novi,Jade 
nern cousa para nos espantar é uma _verda•le ; 
pois .não o tínhamos v1sto anteriorment" ? N>iO 
~inhamos rec~bido uma participwção do prnprío 
ministerio que 11•1S mauda a cópia de:;se:-~ officios? 
Por·isso a. cam:m~ se eleet1·isuu.. á. vista. dt~sse 
ciecreto ? Jã um i!l11~tre deputado di~se que se 
r .. ssH permitti•lo ao coração Llrazil~iN aJ.•grnr-se 
com e~sas maldades se devt!ria altlgrar; nó. a•1ui 
diss~mos cento e uma vez que o mini11terio pas· 
sado. era de execranda . mt~moria , qu.., m.uitos 
de seus membros tinh•io a. maldiçii., publica e não 
d&viii.o ·tomar assento nesta camnra ; lngo houve 
quHm se oppuzes~e a que nãn fossemos fazer uma 
injnsti<;a, a que . não (OSI!emo,; . cundemn11r um 
homem loucam•·nte ;. mas g qg~ vem .. ;~ agora? Sã.o 
documentus authenticos de uma traição manifesta 
que ubrig .• u. esta camar11 !L !J·•l:iír róra de som cos· 
tumado sizo e levantar-se a voz nesta casa, 
chamando-se truidores a homens que meditavão 
a d"t~truiçiin da constituição dQ imperio. 

Trata·11e agora do dt~stmo qge ti!l cjPve dar a 
esse11 papeis : o. primeiro é imprimirem-Me, mas 
n(to ha de. 11er imprua11o . na typogr~&ph!a m~cinnal. 
porque itlto não é só aqui para a camara ; é 
prttcisu. que pass1 a toJo o. povo para que cunheça 
com quauta razão nós ll•JUÍ fallavtunos C•hltra l'SSC 
ministt~rio, com quanta razão uós upmuvamuJI pnra 
muit.,s de seus membrus não sert~m allUi. admlt• 
tidos ; os periodicos lillartle& hdo · do imprhnlr 
este pa p~l, para que todu . o Llr••zilt~lro I lia as 
.~ões que se tauua\!ão ; .imprlrn~ se poh1 110.11 
:Jeriodicos liberaes; e-vá este otlluio com outros 
á com missão, para que dê seu pa1·ecer sobr!l ellthJ 
porque nq~i !la cóurlas muito serias. 

Um objecto muito importante q.te se ac\la .t.\ Q 
governo brazileiro, o mini>~terio nctual escnsar·BO 
de dar a cópia das actas do conselho de e11tado ; 
ninguem póde duvidar que isto é uma violação 
manifesta da cot~stituiçno ; eu desejaria com toda 
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.a sinceridndo que este mi,Jisl~J·io mnr~hass·~ em 
lJ:ll'mnnia e srgu,nil•• n ]Atrn .<1 1 c .n~títni•;•in, para 
W'l' 8'' Fl•illl'ilt•s qllll lluS cltnmr<Vlt" " a11nn l""'" 
~nrln demngo(ltM, 11 sn:>t··ntarilin .l••ntro ole.·ta cnS•'· 
En olo·~ejurl'l ""~t· ntnr, <l•·St>jnrín S••r n 11111inr d(•" 
i(ÍR<Ioor df!ste ntinl~t .. rio se •·lle l•brnl<SA Ulllll, nu 
qu·,, o annn !)!HI~ado fni r•·pntad" olemngng•• fu· 
rir,,.o por e~!'II'S prrrplu•tas .lo mirri!!Lo:rr-o; mf.l.i 
o B1• ·Uil ~>alw SI' '>!l 1'/IU ·cJpr,,ugr.go, Hfl snu o 
qne PSSil mini.;tflrio tne chnrniiVII flll ~·· en co~nii•H:h 
o trama e trnt<;ões, que !lf: l'nziiio no nH:u paiz, 
por cono.flqtlet•Ci", se e~s"' mini:>to·rio qlltl ap;11r11 
t.,m o Bn1zil, qu~r cnn.;Prvllr n nura p11pulnr t:um 
qnil foi mstlliiMin enmn R••ltfn4n .lt: eutupl'irnq:dllo 
qu;, n crH~:•títrli~~lir m11nda·'! ;N;io ·liz 11 éoi!Séituiç>i•> 
quP o,; Cúllilf'lb!'iros de f':< tu rio ,.;iin rP>lp••llSu Vods '? N1i0 
:fiz,.m .. s nós uma !Pi nest11 .,, •• ,t,i,Jo? T··d" n rnunJo 
1dio ,;ahe qllfl na lei da J'e.-pnns,,bili•lnflol rios 
ministrus t~m uma pnrt.e relfltiva â t'••spnnsa
biliolarle rlos cons~ll!eir,,s da btado? N:'in se vê 
qnn · pPia formula tl•• pr11c .. ssr. s1io lrtvnrlo~ ao 
Sl'l\aolo, RSí'iro como !llw lr.vao!HS 011 miuistr~os 
de ,.stnrl••? Cr11nn podem11s fnrm!lt'·lhes cnlp11 
qnnndn se desviar••m da n .. rma de suas· nbr·rgll· 
çõ~:i, se nns ut>gtio a cópia rias. 11cta~? Nti•> 
qnpr isto !liz,.r quA o min•::.terin IH,tU»I qw·r .,ue 
OS C••nSP]!Jeiros de PStatlO Sl'j{IO irt'IJSpHnSIIVIJIS 
contt·a a caustituiçf11), quawlu ella •Juer e diz 
E'Xpr .. s~amPutP. que. Riio r•·spon~a vei,; p•llos cou~e
lbos qui'! cl~n·m? 1\ãu h a uma neta unde capa 
urn ~<A a!'l!lign•l ou v .. ncírlo ou concorde com a 
opiniã" g .. rul do cous .. lho? C.onu1 mio .hão de 
poíl't vir Pstas actlls? DPI>ois, como bt~m notou 
o illust.re dPpntado, us crimes 1rue o minísterío 
comnu•ttllr como berr. quizer, . hiio de trazPr o 
sa:zrado nome do imperad,.r? Pois nó.s tr·atmnos 
con1 o imperador, com o verdau•·iro puder tuode· 
ra•lor, rru t.rat >ni'•S c···m os ng .. ntPs do p• .. ler 
ex••cutivo? E-.ta camara não tem rc·laçiio ulgumn 
cnm o imp~rador.t<ruquanto no poder mo•lerud .. r, 
m\n tem senii•) cr,m os minh;tr()$ d·· estudo, l .. g .. , 
como se traz aqui o imperarh.r? N:1o quer que 
se rnanrlem us acL>IS, por•.,ue exist··m ús m~smos 
pr•ncipiHS? Não é ist ... cnmprom .. tter a :<>•prad·t 
pesRnn cl" monarc;llu? Niio é torual·o. suje1t" á 
responsabilidade? E sãn os mt!lbtros do throno 
que qtwrem assim suj .. itar o tnnnarchn .a uma 
ceusura?I-;to é muito tuáo, mtlito cuuL1a o syst11ma 
constitucinnnl: se o deputado é aqui censurado 
quando Ih" PScapa a!gurua palavra pda qual 
Sll pn>'Sa entl'nol .. r 'lue se •Jirit:r~ a, thr•mo, como 
porleremus consPntir que ag .. nt•lS do1 poder PXIl· 
cutivo o façii"? Por cnnSPA"uínte deve-se. dizer 
no governn que P.m sem~lhantes respo,tas o nome 
dn irnp~radot· nunca dev11 vir aqui, que respunda 
e\\11 ( g•werno) cqmo ministro de el;tado, cnu•o 
agente do poder t;:xecutivo; rnas nunca escudado 
com o s11grn•!o nnme dn nt .. uarcha, porqu11 o 
monnrcha á inviolavel, e está ac1ma de todas as 
causas rnnndanas, 11àa se lhe !JÓ<le avocar im
putação alguma. l)s ministms quer•;rn escapar-se 
p .. r esb tangente cc o tmpPradot· não qu••r que eu 
mande >> mas não é uma lingn•:::(l:n antí-cousti
tuci,.nal? P•>rtanto. vá esse ollicio a uma .com
missã<>, ella que rPfi1cta bern sobrti elle e dê um 
parecer para nós discutit·mos. 
P~ço P<~is que não levemos mai;; tempo, pnrquanto 

o destin•) deste ofticto, depois do que. se t~m di::>cU· 
tidu é il' ã eommissào. 

O Sr. Rebouças:-Levanto·me para vot1tr 
pela impr~ssào; e mais que tudo par" requHrer que 
da materra prnpo~ta s\1 nãu trate agora, ""m ai11da 
i·ndo a' uma conml-iss1io. Nada de trat.arm~os de 
resprmsabilrdactes ·agora. Estamos discutindo a 
lei da r~sp .. ns!lbilidade, tumns que discutir o 
cudig" cri111inal e a Lei do orç111nento. Cuidemos 
destes primeu·os deve•·es, tenhalllO<~ a ntlc~~saria 
fot·ça 11111rlll, o ao .depois accusaremos · nliuit;tros. 

Officia·s~ de novo ao ministcrio para mandar 

M netas do consolho de estado; o miniRterio 
reint:ide; c eb-nhí urna qnestiio quo prPjudica 
nos JW('.SOR pi'ÍIIII~iro;;. inter.,;;solri. D"pn1s drl pns· 
:;Hr~<lll fl~ CllltHfiS lll·IÍR indispt•OHIIVCÍS, trat,·Stl 
Clll:l.. dn. nc•:mmr ONS" ministro, e .-u tan1bnm 
co~otr·a fdle vnull'd; tfl,,s, por ag-ora uri<l entremos 
em nccustii;.Ô<~"' de mi11istr,s, 

R"•lll•·rro p .. is, H é " rnllll voto, quo todo P.ste 
neg,,;., se rPrlUUI unicamo•nt" a ma.,Jur imprimir 
o uffi~io <JU•l IIULori::>uu que · sr.: crt:aS~um com
mis>~õ"s niÍiitalll~. 

O 8n. FErtnl::IJtA DA Y&IIM : -Parece-mo qno 
So: eoncili:i.n to~<fU'I as .. pt•IIÕt:" llllllldun.ln·>~e rm· 
priulir !l pt.lo á commi .• são. Yam''"' á .or.lem do 
ui a, 

o Sr. Cahnon:- Crein que não podem 
ddxnr do• ir á commissii" tnd .. s r•s!'e-< pnpP-iR, ó 
o ~yst••nta da cn~n : pern11tta-m" · Ex. que dip;a 
ai:.:UI!IIl consa tliJhre a qu~:;tno. ,, '""tivos por· 
qll•• u rnrllÍ•tllt'io n:lo mandou ·" actas do con
Helhn d., f!l'ltll..!•>; t) qaant11 li<' m•lltSter•n se S•trvit· 
•In n~trnc oi" impera iur fltll tod11s os t•fficios, dftVe 
s11ber-~" qnc " po~dlir I•Xflt!Uti v o em tool"s 11S l!toUS 
uct11S usa tla formula d 11 vrdmn ()., Su' Mag•·Stnde, 
em· nome dn impera•l• r, e talvP.z e~te nào venha 
nn .fllll':lr<ll. que o mmistro dt•:tas~e. 

Pdo que resptlit•l á.; acta~ •lo conselho de 
"sta•ln, o lllloiO passa•lo já pnr 1110tivqs authen
tt..:os fur:i" pedida~, . e o miuísterío recullnU e 
dtm o motivo; esse uffit:io foi , .. andlldo a uma 
cnrnrnissão : e a comrnisslio. deu um purecet· 
<liZBttd'l qU>1 o governo p<~dia mini~trar ess,,s 
llct.•s como quneS•j!lnr outros esdar<lt:ÍIIItJJJtos, e 
toodavia, que \!t'a verola,lll não I'Xl>~tir um 1 lei 
que .I\ isso o obrigasse; por consequ'!nCill propóz 
que se fizesse Ullla resolnçi\o ou projectu d" lei; 
este. p11recer ·não f,,i dis<:utído, ou lic<>U "ol}re a 
111esa ; pilrgunto, qnan•lo a camara r~conhece 
que havia n<'c·~~siola<ie de uma medida J .. gislativa 
para t•l exígi1·, qua .. d(l subsist••m oa tttl:'srnos 
princípios do mi111sterio na se11são pa~sada, 
poder·se·hi:in u•nn.lar as actns? PersumiH·Se a 
camara quto é o minist.,rio qufl fa:r~ a2 actus do 
couselho de estado? O coos,.thu çie estado. não 
tem r ... gulam,.nto? Niio é um dos conselheiros 
rle t>St11uu mats mo,t.·rnos · qutlm faz as . actos '! 
Tai..-PZ que o pr,.prw ministerio tenha. razão de 
drz~r qu .. lhn c .•• nvétn que ns ~>ctas do conselho 
de est•1•lo S<'j<lo f!iitll." de fórma <jtle haja todo o 
m&io da s.11a publicidade: convém pois 'ar em 
vista esse pt~recer da c<>tnmissiio <lll >ltmo passado : 
~xamine·S•l est11 quMStfio e ver-sa-ba que n1i.o é 
u mini!llario •JU~ <.\~seja recus11r as actas do con
selho de esta,tu. 

O S1·. t.-Jno Coutinho:- Peço a V. Ex. 
que mande ler parte do otllcio · ácPrca dai~ actas. 
(Leu-se). O Sr. deputado Antonio Ferreira F,·ança 
[ui quem primo·h·o fallou sobN est·1 questão, e 
elle tem muita. razão, f11ll•l na conf·rntidadc. da 
l•·tra. <la Cllllstituiç~ln, ora, eu· cr11io que .não faz 
muit·• •litftlreuça diztlr TO>' oraem... havendo e 
subst.itumdo os mesmos principio~,. do que· dizer 
S~a Magestade não quer que eu mande ; o sentido 
é o mesmo. 

o Sr. Fcrl"c1ra FranQa:- Quero dizer 
duas palavras, e espero qull a cnmara. me tolerará. 

SAuhores, o are.· 1:32 da constituiç•io diz : 11 Os 
minil;tros de estado referendarãõ ou as-ignarâõ 
touos os actos u".p"dtlrexecutiv••, sem o que não 
puclerãõ ter ~XI!cuç•io.n Portant" ainda que mande 
o imperador, nada se executa sem qua o mtni11tro 
manJt~ I'Xecut .. r, ou ott~l'" tltn seu. lugar, porque 
elles tan1bem têm orde'rtao/o o que os outros 
devem rna•Hlar, tem havido até estwabuso. O art. 
13ii diz ; !< Ncio ~alva aos ministros da respon
sabilidade a ordem Jo Imp.,t'>l<loor vncal ou por 
escripto. » E o qne se ttJm observado até R<tui, 
Sr. presidente'? Um abuso do t\ome do. impe. 
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r~dor, descutpnrem-se estes minisb·os dir.enclo, 
Sua M:•gestaole ma ordAna; mas a constituiç:'io é 
cLoro. e ouio salva ·da respt~nsnbilidad~ a urdurn 
do ioup.,r,.dur vocal ou_ por oscripto. 

E' 111esmo um preceoto c.lo c.IP.calo;::o 11 -niin ahu· 
sarfls do santo norliA de De,os ,, c eu j!'1 disse 
aqui c.poe o nosso Deus civil é o i1np,.ra.dor, e 
que nrio ~o devo abusao· do StJu nome ; oi' a, os u1i · 
nistros são os primuiros que nno devem abusar 
delle. Devmn dizer : . somos obrigoHJos a cumprir 
eorn ~ que dfltl!l'rnina a constitu1çno, p•Jr onlarn 
ou a requPrimento dt)ssa carnara, •lou e-tas ou 
aquellns infurrnações, P.tc. etc., para ·com ist" ·se 
deft:lnc.ll'!rem, u niio dt!baiX.:l do numll . c.ltl ::i. Mu· 
gestadP., porque daqui têm · v.inrJo abusos muito 
granc.les; por· consequ1:ncia o Sr. ruinistro que 
falluu nioo se salva com essa evasiva. . 

::ir. presidente, a acta do consPlhu de estado 
h a de vir; o · ministro que a póde ver . póoJe ·a 
faz.,r vir; . o mi11isterio quot é o ex~cutur dtLS 
leis, ha de emittir quanta~ orden~ Stljtio n(jCO!SSR· 
t·ias . para con~ervaÇãu, guar.la e execução da:~ 
leis e portantu creio qtltl pódoJ usar . tlo P"•ler 
que tem nas Rua~ mllo . .; para arrancttr do archiv(l 
esta acta, e fazHl ·a a·pparecer aqui. 

. O Sn. CASTn•J ALvAn~:s:~ A questã.> é impri
rnir~se e man•l•r·se á commi~siio : é necessario 
que vú á comrnis~no, e é preci>w bem examinai· o, 
e que saibiio c.s ministros q!Je tém urna nccu-
sação. · · · · · 

O Sa. PAu:LA E SouzA: -Eu quP.ria qull o 
requerime'nto · de, S1·. deputado . fossf! conjuncta
rnenttJ á comrnissão com es·ses p opeis. 

o s ·r. vasconceuo .. :...;.... Co:no. nüo nie foi 
poss1vel re•ligir a dt!nuncia, qn•!ru que elhl vá 
á cummisiliiu ·pat·a a r<!c.li~ir á vi~tn dos ollidns 
que se lêm munt.l.uJ,., ou .qu., so t' tolll~<tt .. m n;,sta 
oc.:asiiio . á contrnisSIL••· O UJflU requer1rn~utu, 
·sem uff~<.n .•a da lei, · o considtli'O como indicação 
em denuncia. · · · 

Afinal l'lll!olveu·se que o officio fo.;se remr.ttido 
á C•••urn1ss:i•• de constitui.;àu~ .taudu-se-lh" t .. ,J ,, a· 
publici •. lt .. l>! pussiVo·l, 1111111daotdo·S" qut< f . .-s" tam· 
btJm á .clJmrnissà•l o t~tllcio c.lu otllnistro c.lu imp .. rio 
rdativo á ruui.,s~a dus actas do conselho de 
e, tudo do annu pnssitdo, e o· respect1 vo ·parecer 
.da COIIIIUISSào. . . 

Fico1U a.tiadn a . denuncia proposta pelo ·Sr. 
Yascuncellos até virem os ~:sclartJcimeutus que se 
pc.tir1iu . au gu ver .• n. 

Otli.:i·· ·lO mmi,Lro da mnrinhn TtlmllttP.ndn uma 
reflres ntaçào . dl) ·C•JO•Hih•J :~e•·al da pr,.vitu.:oa do 
1\I•&ruului..,, propoll•lo um r~~~~~~•·nt .- , p .'•ra a nave· 
guv•io 111Lerior ··la rne"ua provincn\.-~IunJou-stl 
imprimir . a ·vrupustn, . 

Do tuinistru ''" imt1et·io rem~ttenolo o requfl· 
I'Íillt:lntu Je José L. B•· .. wtl. qott:l pr .. tandfl roatll~ 
rali,ar ·Stl IJruzrldro.-J!'oi remtJttidv á corumisstio 
de Conll~ituic;liO. ' 

O liESM" ::in. SEcrú;;TABIO menciOI)ou as felicitações 
que dirigi1·ão a esta augusta camur11, pela iustal·. 
laçiio da segunda legislatura, as camams muni· 

·cipues das \'illas · de Cu<!té, de No-sa senhora do 
Bom'Sui:cu;;so de .Milla$ Novas e do Sabari1. 

Furáo . recebiJa.; com Hspecial agndo. ·e r ... met· 
tidas o\ comrnissoio espacial dlls camuo·as municip•&es 
a da.c:arnura de ::;uba.-á, Hm que no m .. smo teonpo 
reP.res··nt!' !lo uec~ssiJade da reunii\o das camar,ts 
le;::islativlis, em virtudtl do art. ül.da constituic; tio 
do impdriv. ·. 

A m~:smu camara da villa de Sabará dirigio 
vat·ios rElquennient .. s, rllprt>senta~ões e pr .. pus
tas, que juLgou C•lltvenitmLes aos intijresse:; uo . 
seu . municipw.-Foi tudo ren&Httido ·ã -·C'ouHr'lissão 
especial da:; camuras muuicipaes. 

O 8a. CusTODIO Jo~:f: DIAs, depulado pelA pro
víncia de Miuaa-Geraes, participou que !linda não 
tem podido comparecer por motives de mo)e$Ua, o~ 

que l'l fnrfl logo qua fique restabelecido.-Ficou a. 
ca •rtnra intHil'!l.rlfl. 

1:-{urll pat·ticipaçiio f!lZ o Sr. deputado Baptista 
PerAira. 

M•ru:io>rrou mai~ dnus rll:JUP.rimllntos: um do 
R•mé O;::iur, ÍIIIJ.IrllSSOr diJMta ci•llltl~, requerendo 
ser oncurref(ado dn irnprtoss:io dos tliarios r!P.sta 
camm·a; obt•igantlu -Sfl a imprimir 500 ~xP.mplat't!S 
ao pre•;o de 10$000 por foi h a, dan•IO ·Se -lhll o 
papel.-Foi rermtticl() ao Sr. deputado díreator da 
retlacçfio. 

E outt>Q. da officialidarle da província de S. Paulo, 
pedindn q11e se lhe>~ faça exteon<iva a lei de 2! 
de ::ietflmbro dll ltl28. •1ue regulou as rações de 
etape elo "xercito.- Foi remet~ido á comulis:~ão 
~ ~~rra. . . 

.!!'oi á niesa o 11eguinte requerimento: 
<< Que sa p~rgtlnte ao gnverno qua-.s as outras 

pr.•vincias (afóra a Bahia), a quern se rez eli.te-. si vo 
o dHcreto dll suspunsri.,: .bP.rn cQmo que se peç:1 a 

. cópia ciPSS~'S dt~cr"tos •Jilll fiZcl'ãO exte .. sivo o c.lito 
d.,.;rcto.-Paula e Sou;a. » 

Entrou em discussãll e disse 
o Sl". Ferro ira do :M:ollo:..;.. ParP.ce-me 

que podemos despr.,zar ··st" · requerimr,nto !•• 'la 
l<!it~r·• d•> officin; pelo que tem -pr11eedido teuho 
motr vos para ><U:!pei ta r que estt3 decro:t • SI! . fez 
e:tt!lnsivo a to ·, ta:; as pruvinciR:J: na pNvincia 
d,, i'VIin"s nmitas v•·zes s~ c.li-<se quP. o· pr.,si.te .• te 
da p•·ovinci>1 tinha este dccretu pflra creução de 
eonuuissiio militar, e ngür1t . v .. j .. p•!la re.;posta 
do ufficio q'T.P. com .. trdt, . f•li p •ra tndus as pro· 
vindas; _tant•> mais q11e nós ntin . tP.mos lei de 
rr:spons .. bilidade para os outro.; ·_empr••ga•los · publi· 
cu•, •leixeuoos isto para ao d~p .is: s.,guud·• o 

· me_u m: .. j;, de pP. .o s:~r. a susp••11siiu de _gun•ntias 
e cr~a·;ào d.., _couuui:i~Õt):o~ ud!ltar_ ... s f,,j - ~era], ~ 
algun>< prPsidO;lntP.s li tais · vdhàcus guarc.larii·• este 
segrAolt'>, . nntl'flS uiio• f,JI':io tãO delicaoluS e dtliXIII'ILO 
ellcapar alguma · cu usa. · 

. O S•·· Paula o Sou~ea:-Pill~t leitnra do 
officiu entoiud.,·se algu•ila•. província~, algumas 
nà" '''" t .. das: p .. r is~" é n"ce,sario.que vá .. sse 
re·p~E;rjn!elltn ; purqutt Stl f,> r:io para toc.IIIS, tauto 
mais iufracçÕtls da C••nstituiç:io. . 

o Sr. Fc•·••olra. da. _ 'Volga: : .~ . Quer-se 
saher pura qu~ . prc.vincias ~e rnan,loJriio •·S"RS 
instrucçõ~s 'I C,om to ela a cerlt•Z:• nó::~ jli podemrtS 
diZ•!I' 'I"" f,,j -para a mainrin .l. ·llns, foi para o 
C~urá, P•!rnat:thnc ... f.,i para .Monns, fut p .. ra a 
Bnhm, f,,, para qu •si t .. do ·o impeno: já P··d~mos 
sah··r · ist .. cum . toola . a .cçrt•·Z·Il. 

N:1n me • ppoulro ao •tU" •li .. se o Sr. deputado, 
ma:~ o con,;;,;h,, tltl estudo fuz as. suas actas, ha 
ele t~ r um s;,c&·eta:ri•J qu .. faça · a acla, que. t•·an 
screvn os v .. t .. s para t .. d .. o tt>mp.. apparecer 
•Juau._lo S· ·ja nec~ssado p11ra saber quaes :süo os 
respcnsnveis. · 

o Sr. Ernesto:- Voto pelo r~querimento: 
tod"~ . o . .; e~clareciouentos a· este respeit·• sfio in· 
dispensaveis; mudnrei sómeute alguma cous·1 :i. 
r~da.:ç:'i•> , e. em lugar dtl sa di;,o;er-c?pia do de· 
creto,-direi-cópia c.la ord~m ou aviso; em ·que 
sa fiz~ .,:;e ~xtHnsiva >!Ssa su•pl:lusiio , porque 
diztln•lo se . simplt!~m .. ntfl .JP.cr·~tu, ·talv*'z •JUH o 
ministr,, não tilande poddtHlo achar algum sulJter· 
fug10. . · , . 

o Sr. Lino Coutinho:-Apoio o requeri· 
rnentu do Sr. 1'11ula tl ::ioUZt\ para que se ~x.jão 
esclarecimtln~·,s dv govP. I'.u O; ontr.-. Hlustre _,J , pn
tl~du qne!' qu~:~ se mude 11 redow;ão · porque . · se 
d iZ \lect'tlt••.>::!!. o goven10 · pôtl'l aolhar evasiva r:••rn 
estJ\ palavra decreto, porque pó•lll t f! r . siol ·• feito 
por 11rJem ou IIVIS•J, e por . ufficiu do mini~tro 

. se ·lir. que por este nviso ~;e mandou . pôr em 
pratica o decreto 'lllil fez extensiva esta . medida 
para . mais províncias; logo, ha de existir este 
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tlcereto; o quo nós queremos ·é saber queni ns
signou (•:<te decrr·to: nós . já. Yimos o decrPto de 
au~p~nsiio d'' ,::nrn_ntias e . cr~>aç1io rle . comrn i~s? tls 
milttare.o;, ma{>J sno a.•tilgnatlus pr,Jo re . .;p,.CLIVO 
ministro; agurn qn11r-se ~nher quem a~.-ignou 
esse deeret,, p!'lo qual se mandou fazer extP-n,iva 
a outros pruvincias a SUS[.1ensiio, e é o que nilo 
veiu: por cnnHequHncia o requ•,rimcnto é bem f,•ito. 

E:<tou tambe111 pela copini~o do •llu~tr<1 dHpU· 
tado quP. diss,. have1··se ftúto ... xt .. ns!va a su~
pensão ·para quasi todas as províncias: · nstural 
menLA foi para aqnellas 011de avullão us lfUH PllPS 
chamilo dem .. gogos, revnh.lei .. n~Jnos, annrchilit/IR 
etc. Iria pu r ex~m plu para a Bahh; f.,i para Per
nambuco, por•iUA lá. pXiste o fóco dos revohos••s, 
etc. ; foi ppra 11' Parahyba, · pu,oto qui! pruvincia 
p~quena, · porqul) e>Xi$te . ª" pé · d·• fc)co ~;l os 11theus 
ll I'Ppuhlicanos: foi para o Cearã, porque houve 
prodamaçõe::J de repuhlicns et.c.: tambP.m para 
o MaranMo, por cu.usa da republica de Pastos 
Bon!l, t1tulo irr•sorio !nvP11tadu p··lo Sr. Lucio 
Soai'<"S; havia ele · ir par:1 S. Paul(), que juiJZn 
se torunu agora prP.dil··~to du n• inistP.rio; pnra 
o Rio Grnn~t; não f••i, p .. rqnP. essa mar_chava pnra • 
? '1Utl_ querJ~IO ; . para !! Pl>luhy não r .... pela sua 
m~•gmficancia, nem tao pouco para Ser~ipe. por
que com '!~Sn contnva,se com so~urança. havh 
de ir eu. fim para lltjUdlas do que se .drsconliaviio 
mais, e pouco.ruais ou m~:nos sei para quaes forão. 

<'Sr. Fc:n·roix-a da VoJ~a:~Se.me per
guntarem para onde iriiio as ordens, rJirei para 
as províncias; . se me perau •• tarem quaes sãu as 
provincia:1: respon.1o o Brazil todo; porque o . 

Brazi! todo se suspeitR an.ar a liberdade, logo, 
todo o Brazil é ::~uspdto é criminoso. 

O Sn. Lt:io CouTINrrn :-Qua11do eu fallei de 
ndbert!ncia não fui relativamt!nte ao povo bra
zíleiro, foi sim aos traidores que esse ministerio 
lá tinha. · · 

o Sr. V 'llsconcAllos:- Sr- presidente, 
seria bom que se addicionasse commissões mili· 
tares, porque estamos tratandr. d .. suspensõe11 de 
~;arantias, ·e niio sabemos se fui só por a P~rnam
·bnco ou se mais para outras partes, nnde houve a 
creação de com missões militar• s. Eu devo de· 
clarar_Rqui o qu~ .me di~se em Minas o cirurgião 
Anto .. Io José VJE;Jra. Elle me communicou que 
o presid f! nte de Minas· lhe · rr. o~trára . o decrc•o 
de cr."ação da co. m•u•ssão nlilitar. O prP.sidt>nte 
de Mmas á o n"ssn collPga, é o Sr. Juão José 
JJ.,pt~s Men~e::J Ribeiro, e pbdPria agnra remover 
todti a duvtda " d1zer · se o decreto foi para lá, 
cumo me communicou o cirurgião Antonio José 
Vieira. Tambem o Sr·. d .. put?.do p1·esidente · da 
província de 8. Paulo nos podia tirar desta 
a~ciedade . em que estamos, porque o negocio já 
nao . é de segrt~do. 

~o .sr. ·AhnoJda T'?rre" : -Eu nada que: 
r1a d1zer sobre este. matena, mas stmpre fallare1 
sobre e lia; approvu · o rt!rJU~rimentu do Sr. de· 
putad" Paula e 8ouza e o :znv~rno ba de declarar 
as províncias: . tantn faz dizd.o c• mo não, eu 
nf'io . rtcebi tul dtlcreto: n~m talvez para a pro· 
'Viuc;i!l d.e S. Paulo ~ .. s~e cou~a alguma. . 

Fui á m~<Ma o segmnte · aoJ,!Jt,.meuto: · 
a Qu .. se adJici .. n.-, se tr11ubeni se fizerão ex· 

te11sivas a~ conrJuissõe, nlilitun•• h~ outras pro
·.,-iuclas, e quat!s.-Fen·eil·a de :Mello. » 

A[JOJado. 
. J11!gando-se a materia discutida . foi o reque

rnner!Lo ap[Jrovado coru o ad.Jitamento •. · 
Leràu·se mais as tr~s redacções seguintes oire-

recidas pel!l conmi is~ào : · ·. . · - -· - ' - · 

PROJECTOS 

'' A nssembléa geral legislativa ·do imperio 
resolve : 

'' Art. l.o A a'qtoridade dos commandanle~t 

• gr.rae~ e !iHfbaHernos dos districtos d!ls províncias 
do imperio, fic11 ~endo puramente . a militar. 

u Art. 2.• Os comman.lantos milit-.rtls de praças, 
no c11Bo ele guerJ'a e de ter começado o invm1· 
timflnt•l, cnntinuan\õ a exercer a juris11lcção 
civil que as J.,is, instrucções e 01·dens · em vigor 
lhes têm cnncBdi.Jo nr'• quu toca h d~fPZII dellas. 

'' A•·t. 3.• Ntio havPrá u'ura em .diante em· 
prPgsdo militar de qualquer ord~m . on n••tur,za 
quu snja com o .. tit.ulo de g .. vernn•1or. Este tiLulo 
Stm\ substituid •. pHlll de conJmandante. 

" Paço •la camara dos deputados, em 21 de 
Jnnlw de l!l:lO, 9• ua independencia e do imperio. 
-D. A. li'e#ó.-A. P. Limpo de Alireu.-A. de 
Sou::n. e Oliveí,·a. Coutinho . n 
Julgnu.~e . couf(lrme para se enviar á sancção 

impcnal, participa .. do-se ao seuado. . 
,, A assembléa gernl lPgislati'va resolve: 
'' Art. unico. Fica rxtiach a chancellarin da 

orJRJO impr·rial do cruzdro, cujo expedienle se 
fará. por onde se fazem o das outras ordens, 
ce>Jsando o emprego de chanceller e o seu orde· 
nadn. . . . 

,, Paço dn camara dos. deputados, em 21 rie 
Junho de 1830.-4. P. Limpo de 4,ln·eu.-D. 
A. Fe~i6.-A. de $ou::a e. Oli"ei,·a Ooutínho.n 

Enviou-se ao · ·senado . · · 
a A assembléa geral legislativa resolve: . 
'' 1. • Depr:is das leis. de 15 de Outubro de 1827 e 

1• de Outubro de 1828, não tem lugar o emprego 
das. ord.:uanças, ·nem o p'rovimento · .dos seus 
officíaas. . · · . . · 

'' 2.• Os capitães-móres e mais nfficiaes de orde
nanças legalmente eleitos e confirmados poderáõ 
us .•r dos seus uniformes · e . cont111uaráõ a gozar 
das honras que lhes competino. 

'' P ·•co dn camara do::J deputado;;,· 2t de Jnnbo 
de 18:30.-D~ A. Feíj6.-A; P. Limpo ae Abreu. 
.... A: de Sou::a e Oliveira Coutinho.» 

Foi para o senado. · 

PABECER 

. n I'ropõe O governo ao corpo legislativo R revÓ· 
gaç1io dv art. 17 da lei do 23 ·de Setembro de 
1829, que autorisou n veuda de apolices a metal 

· para pre~ncber _o ernprestimn decreta'lo no art. 
21 da lei de la da Novembro de 1827, a · não 
ver1fieáéiio ·deste empre<~timo . e os pagamentos 
dus 1·endas e despezas do tlu~souro metade . em 
nutns do bauco .. e metade em. metal. 

" D·P•Iis de mRdura rPtlexão, é o parecer da 
comrrlis:~ão que se auupte a proposta do governo, 
mPnos no que. respeita .{l .fórma de pagamentos. 
E' incontestavel que um empre~:;timo contrnhido 
em paiz <JstrangPiro, no apuro em que se achão 
nussas finanç:ts estando tãu desfavoravel o cambio, 
e quando a I•Bção geme com .. o p~so dos juros 
de outros ·en•prestin•os, e o ámor da patria di· 
ctava o ad• ament .. dti emprestimo, . até quH aos 
le~:isladores · se fizessem presentAs O'> motivos 
iiUp,.rvenientes qu11 turnariào prPjudicinl " exe
cução da lei. No jnizo da commissiio, o ministro 
da fazenda cousultuu os intHJ'esses naciouaes ·tra
zendo ao nu,so· conhecimentn os · motivos pefos 
quaps ent.,nde ruinoso o empre:o;timo. decretado; 
motivos taes qu~ a commis~ão os considera . so
b.jus para a l',. V• ·gaç;i.n do citado art . . 17 da. lei 
de 2:i de. S P- te111bru dll 1829. 

n A con.mis-ãn . dt'ploN a negligencia quP. tem 
havido na execuçii.o do nrt. 21 d14 lei de 1!; de 
Novtlmbro de 11:!27; se o governo tivesse cnn· 
trahid'! Q empre:-timo decretado, SA ni\o ~e tive$;;e 
es.,uec•d() do d"ver de cumprir a le.i de 182l;!'que 
:rmm.<!,LV!I multiplicar as pútas de pe•Jl181'!" vaJ,,r, 
e so · e!O lugar dt~ fazer sP.u:~ Pllg14melltoa p·•rte 
em metal, uvesse estabelecido a!l bll.B!!S de troco 
detP~!Titnlldas na lei, po4 .. ri.l diminuir-se huje o 
cQnQo do cobre, e os empregaclos publicas ui'io 
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SESS.\0 E~l 21 DE JUNHO DE 1830 
so ffrcriiio o pczo do ,espantoso agio das notas 
pelo cobro. 
. rr O mal ostá feito e n1io convém rrrmerlinl·o 

pela completa ~x .. o:uçiio do cit••rlo art. 21 da lei 
dn 15 •le N .. vemhro dtl 1827: n fiCiP.ncín P.conomicn
politica nrio acona•tlha emprestirno>~ 11m tempo ele 
paz, d~pois de tão rui110Br1 guBrra o com u·m 
thesouru tiio oxlumrirJ,, c:o1110 o nosso, outr·as 
dev~m Sttr as ,rr .. videncias para a cessação dos 
maleR . qu•t soffr~>mo.s. 

cc Appr<~VI\ portanto a cr>mmi~são a propMta 
na ·parte em que indica a utilidade d, ~e nri" 
com11l•·tar o empre!ltimo decrc:tndo na lt>i de 15 
de N01V•Hnbro d11 1827 pl! l~t~ r .• zõm~ pond . .-radns, 
e não como parecfl eutHndP.r o ministro, por ter 
t>rl·acf, a IP~islatura pas~ad~t ma11dando cnn1rahir 
um emprestimo a lO •/• para pagar o que cl .. via 
a 4, pois que outros fl muito tranRcRndentPR fmiio 
011 mfiLivos .que a res .. lvêdio · a autorisnr aquP.Ilo 
empre~tirno. A l .. ~i,.Jatura pastPda teve etn vi~ta 
suspender a emissão .· da~ . notas . -:!o banco, 
augm .. ntar o .. SP.ti valor no . mercado retirando 
deJJP (),000:000$000. . · · 

cr Rej'<tta a commísf;i'iO . a proposta nn parte 
relativa á metade do~ pagamentos em metal, tanto · 
porque tal deliberaçiio offpncleria os contr!lde)s 
ceiP.brados. cntr.o por•]ue nenhum Juct·o prot)uziria 
nem au theanuro nem aos . particular~~; perd ~ndu
se na depreciac•io das. nu tas pnla ~ua menor 
demanrl~, C . que se esper~ ganhM n(> c{rbru pela 
sua ma1nr .demanda, alen1 de outros inconve· 
nient••s •. Quanto nãu . fóra pref~rivel que o mi
nistro multiplicasse as no·tas peq11enas e esta
b!!lecesse ca.sa.'i d.e troco .em 4iver§los pontos dn 
ctdade, su~penden 1 lo por alirum tempo os. paga
mentus m~tucfe em· cobre, ao n1e11os p .. r erisai•.< !f 

cc A c•.qrmisslio vota . pela . impressão da pro
poRta .cum a emenda !iUPPresstva dos arts. 4_o, 
ti•, 7• e. 8•. 

cc Paço da cnmara dos deputados, 19 de Junho 
de188Q • ..-B. P. a.e ·vasconcellos.-G. P. Fer1•eira. 
_. D. Duarte Silva.- Ml!t'!-àes Vianna. - B. L. 
de . Souza. • · 

« ·O . dtoputado Holland~ Cavalcanti não concorda 
na ~uppr .. ssã .. dos artigos que .a maioria da .com
~i~sào requer: '-' . provo!! o ~Eguinte artigo ad· 
dttiVO: ·· . . .. . 

cc Artigo.- Os pezo!l llespanbóes de prata. e de 
columna, serão re<"ebidos c•;m•> m.;eda luts estações 
publicas no ·Valor ele 960 réis.- Hollattda Ca
valcanti. » 

PROP06Ttl 

cc Augustos e diguissimos senhores repres.;n-
tanto>s .da naçiio. . 

(( Todo devedor de boa ré q·ue não pôde pAgar 
de 11ma V!)?; n total de Rua divida, e:<tipula paga
mentos, e satisfazendo a ell··S . na fórrna e tempo 
estiJ>nlado, desern:penha· o seu dever. . . 

cc Esta re~ra geral para os ~articttlares é i:;:unl
Jl)~n~e apphc•1Vel aos goveruos ; com a differ.,nça 
porém, que . a respeito d~stes · é . rnistt-.r maior 
cuidado e circumspecção ·na liquidação da divida 
e fórma do pagameHt•>. pot·que q~alqupr falta no 
cumpriment<lda'.l e~tipulações póole írdluir. no cre· 
dito e prosperid'tde nacion:al. Assim quando uma 
nação,. no fim. de uma justa revolução ou guerra, 
não póde pagar de uma . vez a · seus . credores, 
dove o. governo procurar immediatamente veri· 
1icar. a sua .divida, separando. o .capital dos juros 
venctdos, e estipular a fórma do pagamento da
quellaa quanti .. R na proporçrio que pede· a uatu
reza de cada . uma, e seg11ndo as faculdades ·do 
thesourõ •. - . . . -···: •. . 

· cc E' muito para louvar n boa fé e gen!!rosidade 
com que a passada legisJ,turn se prestou .. a fundar 
a divtda publica, garantindo o paj:totmllnt•l in. inte. 
o•·um de -quanto ttevia tanto ao banco; como aos 
particulares ; mas algumas condições cst!!be}ecidas 

TO:.tCrl 

· pnra essa paga mAnto ni'ío corresponrleriio na praticu 
ao intP.rP.S>lll ru~ocion~l, que os legisladt>rcs tantci 
desejnrii•• prorn .. vet· • . · . · 

cc A lei d>t 15 de N.lvembro do 1827 nraticlando 
VP.rrcler ap••lit:es para co111prnr notas do banco, 
obrigou o thfls(luro n contrahir . um ernprestimo 
com o jur" rle 10 % para pagarnenr,o de outro 
que HÓ v~ncin 4. Felizmente " . mal não se es
tHrr.cleu á grande Bomma d u 6,000:000S, corno a 
lei IJII•·rill, mas . unicamente á de 1 ,257:4~0S que 
o th,.Bf>ltrn _ p11gou ao banco. O nrt. 17 da ltli 
d~ 23 de S1!te1ubr•• do anuo pa~~ado, encontrou 
IIPSla cap1taJ ÍIIVIJnCÍVPl ••bStiiCIIlo na eX!!Cil~ào, 
eu ~'Spt>ro rnPr.,c••r ·a . approvRÇão da camarr. po.r 

·haver fiUSpen~o as diltgP.11cias em pa1z tlstraugeiro, 
segundo p• ·rurittirt o c·itado art. 17 • 
• 11 p.,j feito O II!"IIIJnCÍII parfl a Vend.a · das apO • 

ltces a met11l, nmg.:,m ltuuve · que UVP.S.;e bas
t<~nte des .. rnbnraço · para c.ff.-rec:er o bajxo preço 
q UP. .necea~ariamtHitu ncous~lhava . ou imptmha a 
cond1çiio . de ser . a venda a metal, s~ndo altás o 
pa~-:am~<nt .. do ·juro e arnurtisa~ão em. papel. 

u Accresce qu e nã11 havflud•• Jeclaraçãc. do metal 
para a vcn1la das apr.Jícea, podia cada um mu
tuallte <'Sculher. a . prata, o. ouro· ou . ·.cobre como 
bem quiZP.:<SA, e então · Pncontrarin o ministro . ~ 
maior difficuldade na ac<'it rçiío daR r•ffertas, visto 
qrie cada . um dos tn••t>tes tP.m diff,·r"'nte agiu, ·e 
cnnSP.tjU•ntPJncJJta dnr.ia cltffr,.nt(• preç,, no ianço 
off.,recido. ·c .. rno p·•rém n""hum mutuante puolía 
ter ·em caixa . tod., · o· metal ·~ue exigia. tam11nha 
transacção, necessario era cornpral-o, ou antes 
ou · d"puis da arrematação. No primeiro ca~;Jo 
expuuba·Re a faz~r o des;,mbulç .. sem a certeza 
dn . Pmpr~go, e no . segundo a comprar Jleln alto 
.pr<'ÇO "· •tue subiria o . m..tal p~eferido l.oso. que 
se pubhcasse a vHnda das apnhces. Assun tud<r 
se reunio a fnvor d11 naçã., paru se não fazer no 
impP.rio a ·venda ordenada. Devta . n ministro em 
rigoros:t obediancia n•·"ociar .a ruesma . venda fóra 
do . imperio, p .. r.~ua a ll"i ~xpres:<amente a:<sirn o 
mandava : mns e:;tando t1ic• ptt•Xima n reunião 
das . C11marns, parecAu mais ac~rtado · retardar por 
quatro m~zes uquella n~~ociaçll.o do que preci7 
pitar uma or .. Jern . que na minha corrscitmcia era 
contraria aPs interesses da nação, .., . mereceria 
consequerrtemente grave censura, embora não 
houvPsse crime e ficasse sulva a rd:;ponsnbi-
lídade. . . .. . . · .· · 

cr Os emprestimos em paiz estrnngeíro, · sendo 
acompanhados .de medida~ que façrio ,;ubir o cam· 
bio ua occa•iiiu de verificar o · pngameuto dos 
juros e amorLisaçiio, . ~E-m duvida Srltiào de maio·r 
utiJi,j ,,.Je ao banco Jo Br~tzil ;. ll'ta<' no 6stado 
actual do cambio triplh:arião nossa despeza .e 
nussHs difficuldnoles. O:; ar t~. 8• e 11 da citada 
lei ·de . 23 ole Setembro .garauLiriio o pagnm•mto 
das n .. tli:l em circu!t&çàu, .e o "''t. 19 fix .. u o juro 
·dp 6 por cento para a quantia que no acto dn 
liqui•lação se verificar exceot-,r 6. emiss;io. Destes 
tr .. s artig .. s claramente ~e conclue que a lt~t con
sidera a quantia total das notas em .giru, c"mo 
um pngamento fdto a ,., b·.nco desdtt o .. momento 
em que o ~nveru•> ficou respnnsavel ao p11blico 
pelas · re!t'litlas notas ~m circulao,;lio. E na verdade 
seria proJi~alidade mui rl'pr~<heusivel ··tUt- recahin
.do sobre o governu a . obrigação de .pagar as · notas 
ao publico, e sobre os portadores o prejuízo da 
sua depreciação, gozassem us accionistas do banco 
do juro de 4 por cento· duranttl o temvo . da li· 
qui dação. Tão grande beneficio · sem rJsco, ·nem 
trabalho, desculparia q11alquer negligencia no 
ajuste final de contas. Cumtudo uma d!>claração 
dAsta natureza é mPlhor expressa na lei do que 
subPntendida . em consequ~:ncia de oqt.r~s dispo· · 
siçõ ·s da mesmii"'Tãi:- · . ·. - --

" Fuzen.Jo estas obs~rvaçõe~, o governo só pre• · 
.tende acautelar o augmeuto de despez~s na. fónn.a 
dei pagamento a·o banco! e os al:>u!i!OS da falsa 
interpretação da lei. Este augmeuto .;le (lespezas 

GS 
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458 SESSÃO EM ~~ I.1E JUNHO DE 1830 
na fórma do pagamento, tambem clAve ser . pre
venido quanto 1\IIK pnrLicullues. T·Hius sab·.·m •tUO 
ha grande rlesigll<lldn<l" nos pnftlllllllnL••" l·'~•L"S, 
fazendo o thcs<JIIroo muituR, rn~<t•ule c•m papt<l, m<l· 
tnde em colml, o rtlcdH·n•lo t .. .t .• s Clll [JapP.L A 
raz1io o a juAti<;n aconselhiiiJ qull · Ulllü p ·rfodtn 
igualdade seja · cRtiLb•·l"cida em todo:i os p·•:.:a· 
mentos, qunnofo niio bouvà contracto "xpresso 
que o possa ult,.rnr. 

cc A' visttL .ra:~ razõ~s expentlilias e em cumpri
mento das ordena d-l 8. M. o Imperador tenho 
a honra de apres~11tar a seguinte 

PROPOSTA 

cc Art. 1.• Fica sem Ptreito o art. 17 da. lfli de 
23 de Setembro de 1820 que . autcrisou a venda 
de apolices n m•lLal. • 

cc Art. 2.• l!'ica i~nalm~ntP. sem .efl'.·ito a com
pleta •·xecução do ~ l• do art. 21 !111 IP.i de 15 
de Nov.,mbro ri'! 1:;·!7 qu., aut. .. risuu o troc•1 por 
apolicP.S de 6,000:000,~ dt. nuta>< do ' loanco. 

cc Ar.t. 3.• A t .. t,.lulaole tJ.,s nutns d .. banco em 
circuiAçiio .será. abunntln n .• s cun1ns tio h>1uC11 em 
credito .lo ~ .. v ... rn .. d~s·le o .tli11 Z~ "" Settlmbro 
de 1820, em q•tc o . m"smo govt·ruo fico)U nb1i· 
g~do a•• · · p·•gan••·nto das t· .. rerlolss nota~. ._ 

cc A• t. -l.• As nutnll do hauco do novo padmo 
t(<rào, além das firmas dn comllli~são, o ,.~Jio 
do thesu\!rn, e :>wrão rt>ct-hi<las cu•uo mo~da e 
na fórmn de~i~na•ln nos 11• ts. G• " 7•. 

cc ,t\rt. ;,,o 'Os talõ~;s das n11tus ~erão d•·pusitado~ 
na cuixa rle aniC•rtisaçiio, a quem pert,.nct! o seu 
;r;e!!lg!lte , Emquanlo nr\n se pudtll' vt-rificar a pri· 
meira parte da dispnsiçà" do art. 12 lia lei de 
23 dA ::;.,t.,mbro de lt:i2!:l, o · thusouro . publico en
trr.gará · mtnfõulrn,.nte á· .cr.ixa· de amorLtsuçiiu a 
sommu dll 50:0005 em n .. tas do banco para o 
fm determinado na seguuda p~ute do me:~mo 
art1~0 . 

. u Art. G.• O pagamento de soldos aos ,,fficiae~, 
ordenados, cougruus, t•·nças, p•·nsô .. s e orduu•das 
serão f~itos n .. sta córt" e provinda, mr:tade em 
m~::tal, metadt! .,m n· tas do bancn~ 

cc Art. 7.• lgualmt'ntu us . pagamentos que se 
fizerem em tud:Js. as r .. partiçÕ••S liscaes desta 
córte e província ~erão m~:ta.le t:m metal, . metade 
em notas do banco. 

a ArL. 8.• O . ministro da fazenda fb:ará por 
editaes o dia em que devem com .. Çm· hes !'asa· 
meutos ; . comtanto · tfU'' erotre a public'ttçoio •lo 
edital e o . c-.m.:ço do pugttmento luaju uut in- . 
ten•ullo pdu nr~uos t!tl ~nnta !litts. 

"Rio t!P. .lauP.ÍJ'oo , Pm lo tio: .Junho de 18;)0. ·
].l!al'fJi.l.e:: ole Barbaf'ena. " 

Fui appruV!I .to o l•ar••Ct'l' para ~c Imprimir 
a propuSltL com ó m~smo parecer e voto sep •t·aJ<>. 

PARECER 

cc A' conimissão deJ,zenda f,,j presenta .uma l'e· 
presentaçào do consdbo g .. ral da· provmc1a de 
Mmas Geraes, contra. os emolumeuto<~ que á pre· 
texto de um termo que se lavra no registro da 
Parabybuna de cala vitLndante que por elle passo~, 
são arrecadados e•n beneficio part1cular do pro· 
vedar. E não sendo . nec~ssario tal termo, t·•nto 
assim que nos outros registro·s . é desconh~cido, 
nem havendo· lei · que o autorise, a comrnissà•l 
está convencida · .da justiça · com que r .. present .. u 
o conselho ger11l .dtl l')l;na~, e P•H es~e mvtívo · 
prupõ" a s"guinte ·resolução : . · 

<c Artigo unico . . Não são devidos emolumP.ntos 
que tt titulu <I e . tMrmo se .. cobrã;, · n" .regtstrü da·
Parahybuntt, r.em é ne.:essar10 o terrnn. 

cc Pt~çn da cnmartt tios tJ,.pntndn~, 19 •IA Junho 
de 1830.-B. P. r,le Vascl)nc.:lln.~.-JQtJ.o Mendes 
Vümna.- G. P. Fer1·eira.-D. Duarte Silva.-
B. L. de Sou::a. ,, · 

Fic;ou qdiado. 

DIDIC:AÇÃO 

" Par~ce'me que .devem podír S'l esclarécimentns 
ao g ·VHrno á scmclhantd · respeítu.- Hollanda 
Cavalcanti. ,, · 

PARECER 

cc ·A com missão de fazenda não póde Aubscrever 
á prnp11,;ta do gov~rno apresentada nesta camara 
pel·• ex-mmistro dn imperio o Sr. Clemente Pe· 
r•·Íra, ptldmdol ant.oris,.çào para dar Ullltl ~rati· 
ficuç;in de 15 a 20H poor C>~pBÇ·• de 10 nnnos a 
CÍCICO e!HU•lan(es poohr><s IJUil dt!llas se most•·arem 
dhmoR por sua mcunhec:irla applicaci;io o talMnto~. 
Q"~"·IO 11tuit11s .. utras razões não se oppusessem á 
pr"t~11çiio do) gov.,rno, btts~ava a . cOnllhleraçJio do 
arllitri" n~t c;scolhu, n:'iu s"nolo da e~p.,rar que .se 
con:w!!Ui>~sa ,, int.•resse publico .do desenvolvimento 
dOtl tnJH,ttOII quA por Í!iltll de meiuS Sl3 perdem 
para 11 lrumatudade. . . . . · 

cc A commbs:i.o vota pois pela rejeição da pro· 
pooRtll. . · 

cr Pnço ria.. cn•nnrn rins dllf!Uiado~, 19 r1e Junho 
dPIS:JO. -B.P. de Va.<conr.ellos . -G. f', Ferreira. 
-A P. de Pnulrt e I!ollanda . Cavalcanti de Al· 
buquerqu.e.- B P. de Sou::rt..- Dum·te ·Silvn.
J, :o,J. Vianna.- Antonio Fer1·eirt1 F1•unça.-Josf' 
Ribeí1·o Sooa1·es da Bucha. -Antonio José do 
Amm·al. ,, 

Ftcott para. entrar . na. ordem dos tl'abalhos. 

ORDEM DO DIA 

p,)z·se em dist~u!lsi\o o cap. 2• do projecto de 
lP.i subrc a. responl4abilidade dos empr .. g 1d0:4 pu· · 
blicus, e vi~~riio . ·á rnl!t~a "" sl'guint.,,. emendus: 

" Ao art. 22 acrPsr. .. nte-se ás palavras"""' presi
dentP.s ·. das prnviucias - doos bi,;pos, . vig•u·ios ca· 
píL11Inri'S ou guVP.t nadores dos bi~pud<>s. - Hen-
riqttes de R.:::ende. ,, ·. . 

Nun f,,j apu1a.Ja. 
" Ao >~rt. 2:! nas pal•tvra!'l ás resoluções nos crimes 

etc.- se diga - nos crimes e erros dll offic:i., de 
lll·lns os outros Pmpr••g11.!us Ate. pP.rto·nce a fot•
maçãn da cnlp•• a .. s juize:~ criminaes. -O d~pu· 
tndu ·vallnsques. 11 

Fui ·•p011ltltt. 
cc T.t. ·~· art. 16. Na 6• linha, em vez de 

di7.t·r·~c - os tlSII'IlliiZP.iroos . l!Õ o po•leróõ fazer . por 
fao·t·•, Hlll quA tenh!iu int .. r .. ,;se - diga se -os 
estr .r1g.-irn:1 ~6 o p ... J,.ráõ f,,z .·r por cauStL prnpria. 

" Art. · I 'i. Em v~z de- (a canu1ra d.os Sf>nlld<>res 
e dt-puta·ltos - .lig•• ·st:- á camara dos sen•rdores 
ou .1\ <lvs · d••puluoloo:l, 

cc No~ mes1no .ut. 17 em .vez dA d1zer-se ..;... a 
qu""' C<lllopt!tir o ·CoillhP.Cimeutu do ft~do-digll-~e
COI'fut'•ue coompatir o t~eu cuuh··cun-.nto á vi-ta · da 
nuüa,·~za do fucto e da . qualidade do empr11gado 
rt•:tpt'Ctl VO, . · ' 

ct Ao art. 18 accrPscentP.·~e : 
cc 3.0 A nom .. açào individual e .completa das 

testemunhas n .. s cas •• s em tflltl os delictos forem 
proviLVfÍS testemunhalmente. 

cc Supprima;se o . art. 19 ou seja collocndo ·no 
cap.l7 das penas, pois que não é de procedimento, 
mas pemd. . . · 

a Suppr•ma-~e o art. 20 ou seja . collocado como 
o 19 nu cap. 1• doi! delictos e da~ p~nas. 

cc Art 21.- Em v.,z da diz• !r-~<e- d••S serladores 
ou úcis dl:'putatlus f:t~. - Jiga ·se -:dus sen~tdures 
e dc.s t!"(llltaol .. s .. te. . 

cc No art. :!2. Snpprimão se as palavras- nos 
criiii'i..; · e trrns d~< offido de tudos ·oiJ outros em
prfga.Jos, cujns fuocçÕtJ::i SH e$~tm·lem a tu.la ttma 
província. -E coliO•{Ue.se. a mais dnutriua do 
art•f:ln, de tuau11ira lJUH fl·tUe compu,;to. 

c1 No 11rt. :.!3 accrellcent~:·se . depois de -1826-
o seguinte - das mais disposiçõe!! respectivas. 

a No art. 24 em vez das. pa.laTras- Na !elta de 
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provas suffi.r.íenteR poder-se h a havPI· M por ínq ui- I 
riçi\•t de t~stemnnltas ou dotCII••ttmtoB, ant~11 de · 
onvir o in•Ji.:í.uin- rli!ta·SP.- A.nto~ . da nuVIoln O I 
indicÍ>~•In ncflitár .se-hlln provas •lncumr•ntllf!S e 
testt~nuwbR~s, qUil corrohoor.•m o · r~•:tu cont~tunte · 
du queixa ou d•muncía e suu rHsp~ctlv~ imp•!taçno. 

" No art. 2f• ns palu vras ;..._ o .ln•licuulo nan. storâ 
ouvid•l- accrescrmtH ·S>: -unt•·S •la prnnunc1a. 

" No mesmo artí.~o P.m vez ole •iízHr·xu-2° Qtt:~ndo 
houver perÍ"O . de íup:R - djga•Bfl - 2• quart~lo o 
caso íór dQ ~ m•tíor pena do qull a rle 6 nrAzes de 
prisão, .. u desterro . p·ara fóra rl·a .comarca- con· 
ciliandn·-se · e, te caso Ctlffi o anter1or e. o P"storiOr 
debaixo .los ns. l e 3. . _ 

« t.;o art. 26 em . ve~ de dízP.r ·se - as· .relRçolls 
e. os ou~ídures -: díg~~Ãé-as .relar;ões e m~Jis ju~
~~s~- -

<< Na linha 4& em vez de dizer-se - f.,rmnrâo 
·deste culpa -dip:a-sP.-d~lle culpa - enren•landn·Se 
outros "emelh•111tes erros de redacção que alterào 
O ' SElO tido Vfltr{nrieiro. . · 

m Art 29, ~ - 9.n, lmha 2•, em vez dns palavras 
-nté final seutença-diga·Se-emquanto se não 
ju~tífi<;Jlr. . . . . . . . 

cc. Em VPZ !lo § 3• como está, digrt·se assim
~ - ::Jo :)Ar nu cun>:~.:rvar se prezo tuuquautl'• não 
prtlslar fiança .idon!la ·nos .. casos em que ella pur 
lt:í tiVP.r IUgllr ; . . . . . . . .. 

« O ~ 4• seja do modo s~>guinte~4.• Susp~>nder
lhe m"tade do .ordenado ou soldo que lhe com
petir~supprhnidils as mais palavras qll" rAsp~itão 
á parte p••nal e á sent•mç11, e uõo á proln~ncta. 

« l!:m lugar 4v!cl duu~ arts. 3l · e ::32 seJa o se-
gulntfl: · . . . . . . . 
· « DApois . da pronuncia dar-se-ha vista . do pro

cessn ao promotur d'' justiça cn.m tod .. :~ as pn•V_Ils 
ret~pectiva!l . pa• a que forme o hb.,llo accusl\torr_o, 
fundado IIR!' mesmas provas. · Ao réu"'' envwrá o 
me.-mo · libP.llo pu r cópia, _cnm as . pr .. Yas ~.,s. 
pectivn~, fazrmdo·se lhe scumtA de rlll•l por 1:11 ou 
seu pl'OCIH"ador (quando esto . fór !lrlmis:~iv~lJ de· 
verfl coruparecar no prazo d••t•·rmtna•J,, afim de 
!az~r .ou pr .. dazir sua dufezll. O dtto pruzu se.·á 
marclld•J ciun ·att•mçil·• á:J c1rcumstanc1a"' -d•t pru
ceasn a do rtio, . e nunca por. nwn.J>~. <ill 8 (lias. 

<! No. 1Út. ::3:2, l'm vez das palavras-tln•ln .. ~te 
termo, . ll na primei r" confflrencrR o r! rel11çnn, 
diga-se : -na prim·lir•l se_ssdo . que tiVPr lugar 
dep••ill do termo marca.iu ao . réo . para f112: .. r uu 
produzir sua defPZR, pr,sent"s o promot .. r, .. te. 

u N·1 · art. 33, linha 2•, em VE'Z das p••lavr"s 
-na. conC .. rtlnc•a da rc:lar.;ão'-diga Stl-om sessão 
e publica conf,.rroncia. . · 

u Na hnha 4&, em lugar de-juizP.s livres.;.. 
digR·IIe-juizes desimp11_didos. . 

c< Em lugar do cunteudo do at'_t. 3-! se d1ga o 
81){lUtnte : . _ . . . . 

u Inunediatamente á drscuasno publica sep:u1r· 
se•ha a votação, em a •1ual não t~l'li!' parte ne!D 
o juiz organisador do pro~:e~s~. uem o~ que _tl· 
vernm· formado a culpa · llltflrvmdn 11a pronuncia. 
Em caso · de · empat~, quer sobre a condtlrrllla· 
ção em g .. ral; quer subre o gráo du · p~na, . 
seguir-se,ba aparte mais f11voravP.l ao réo. ·Qual· 
quer que seja n se .. tença é embargav...t P••r urua 
vez sórmmte, . e o réo terá para esse fim o prazo 
de 4& horas. · . ·. · · · 

,, Ao art. 34 accrescente-se as palavras-a qual 
neste casn · não será · jamais . privada de . c,Jferecer 
o seu libello accusaturio . pelo mAs mo tem pu ~ue 
cumpre ao promotor nos casos da sua exclustva 
competeucia. . . - . -- . • · 
, cc No art . 86, em . vez· da palavra-interroga

torio-diga ·se-inquiriçitc> - precedida do compe· 
tente artigo. 
· « O. art . . ol2· s11ja redigido de maneira quo. fique 

claro que haver•\Õ · sóml'.nte trffs juiz .. s, aquelle 
a quem fór distribuido _e os. d~us adjuntus, rd
ntediando-se tambem a substrtu1çAo no caso do 
diseordancia em. votos. 

" Os arts. 43 e 41 · F!ejiio redigidns em um só, 
·snpprunind•• :<fl a attrihuiçiio de "ncetar-se a accu
S•Ifioto nu rHlnçiio P"r c •MOI! comrnu .. s, _por se~ uma 
t ·•l .. tttihui•;li, c ·rrtrnria llO::I arts. lo4 e loS da 
coiiRtituição. -Rellouça.v. ,, _ 

F .. nir\ · ap.,•aoJu::~, á excepçuo da 4•, 5•, 7•, 13•, . · 
lii• W• e 10•. 

o sr. n.e-b<>uc;:a,. ·:~DBrAi eis fundamentos 
da~ emendas Q!la ~>nviei á nr~sa. . · 

No art. 1(; do tit. 2•, s~ diz. (Leu.) 
Mas . como .O :I ' _(•StrungP.irns . Jl."d""' ter intflrMRe 

até mtS CttURaR que niLo ILI.-s pertenção, a minha 
omP.nd~ · pr~screv .. que só sejã'o a<lmittidos pur 
CIIIIRI\ pro•pria. . . . . . 

O art. 17 poderá. passar cnm melhor redacção: 
o art. 18 não ó complP.tot, p()rque de algu•u 111~rlo 
inclufl a pr• VIl dt-~ t• ·st;,tntuoha:~, ~em a q11a1 ul1ás 
nnll se podP.rá. rrovttr ·a ·concu>lsn.o, a pertn; etc. 
A minha emHn•ln é p11ra qnll tambem s~ prove a 
denuncia com t .. ste111nnhas; o art. 1_9 d1z. (Le~.) 
De maneira· •JUfl surtpõe a necest~!<ia•le de m
quiri1;ão de testemunh<lS pt~ra í11ndar a de
nu .. cia. 
· No art. lS se ·não comprehendem flS~as teste
tnnnha>~, resultando dnbi uma antin,•min. · 
· Q••anto ao art. 19. opr .. ro que se lhe supprima 
~a ~:mlav1·as : será su.vpen.to P;tc . Não re::spdta a . 
sua doutdrtn a e:~tt1 -trtulu-e uma parte penal. 

O art. 20 P.Stá. na mes1n11 r •Zão d~ art. 19, .e 
deve cronsitltorar-se como · C••mprt-bendldo na prt
m..íra pans deste _ projecto; p .. rtanto convém 
supprimtl·o. ·· . 

O art. 22 rlíz. !Leu.) Esta pnrtedo artigo: a, 
ffirm,tç{J.o d~strt cut1•a ·compete, .. etc., !equtir~ ~ue 
se suppri•ua; é contrano ao art. 1<>-1 e 1<>8 da. 
cunxtittuç.õ.o. . . . . . 

Art . 5;3. Leu.) Eu faço a estE: artigo a . seguinte 
em .. noin." (Leu.) . . · 

O art. 21. (Leu.) Esta prirnP.íra parte do artigo 
e•t{\ em cO••tr>~ •icçfio co•n os arts . 18 e 19 i por 
que cumo já fiz vêr, nelles ntill ~e adr••ittem tes· 
tt<rnunh .•s para prova .:la dtlnunc1a, e . aqu• ne:<te 
a•tign admiw~m-•e ; · e qu11nolose diz, na .faltct 
de pro~;a.f .~u(fi.cientes etc., nfin se declara q_nem 
s .. j,, encarrllg•ulo de haver estas provas; n m1nha 
em .. nlla é. (Leu. l .-

0 art. 2:'1. (Leu.) Eu lhe o.ccresceritO-'-CJU'~ não ~erá 
ouvido nnt .. s da proonunr,ia ttc .. ·{Leu,) QuerrJ ~1zer 

-que :~Há ... uvio!u depois que estiver pr~nun_clado, 
,1ue ,1uan<l<l fór para ellt~ se d .. _fende•· !1 c1Laçno lhe 
ba de · •r; p .. rquanto e,; te . _art}g•t a:<strn comn está 
concellitl ., flc~t em contNdiC\ill•• c•!m ou~ros ar
tif(os . Além . de que "·sua mavna é t11o ~aga, 
que o põe em 'lnmnaha an ~ g .. do art. l:t'! da 
constituiço\o ; c•fl~r .. ço-lbe puts H"la Mmend~t. {Leu.) 

All urt. 26. !Leu ) :SUilJirrmo esta palavra,...ou· 
viJ .. r ·-a· conslltuíçn., a•lmiLt~: . juiz, .s .de l• o 2• 
in»t~tr;cia; a constituição nã., . adapta · esac; ou-
vi.lor. . · · . 

Art . 29 c\iz. (Leu.) Emquanto n 2a pnrte drste 
artig" utr .. r~ço un•a .. menda. ILeu.) Pur~ce ab. 
sur•lo 'drz~r~fi,:rm\ inhabil até tiual sentença etc., 
-quando a inlll•bilidttde . se · d.,vfl c1rc~mscrever 
a que se jnst•fique. Se a sentflnça_ ~01 condem· · 
natoria.-C .. ssan\ C•Jm ella a mbab1ltdadfl? 
· Q11anto á quarta parte du me_s;mo art. 29 lleu), 
p<>rtt!nce á parte . penal deste prc•]ecto, fl se P_!:!r· 
teneesse a esta par til cto proces~o. s~mpre o . ar~1go 
uão estaria bem claro. ::)tlrá bastants que se d1ga. 
~eu) ·. . . · .· ' . · · 
' " Ó art. 30. (Leu.) E o art. 31 trata de defeza. 

.. ·Por'-·con:~~:rr!.~;j~lg.:.~estes .aitiggs . podem · 
reduzir-se á um so nesttnnmttr.ro·. \f;'iru.) 

Emllrn estas são as emendas que te•!ho feito, 
além de ma i>~ algum$!! · qud . não menctnno, por 

· sert!m de ntera . re!faççiio, ·mas que igualmente 
enviei á m~sa para serem apoiadas se se julgarem 
dignas disso. 

Lerão-se · as emendas. 
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o sr. · .1\'l'Ollo 1\-J:nttoo;; : - c,lmn a formula 

do proce:;~o iust1 tue Ulllll Lla-1 )) ,, ,.;es csSfJUc.:ia,:t> da 
accu~uÇ1ÍO criminal. u dulla : dflpunde tulla n sua 
marcbu rognlnr, cl)nvém coor.J,·nal·a d'' m•·lhor 
(ÓI'IIIII pOSSi VIJI ; purtfUe O Cidadli O llCCUSil•lol CO• 
nhcce IJ,:m a fun,to a vereJn CJile u;,ve Lrolhnr nn 
orgauisaçiio da .SUJI deft:Z•L E' pois u Lit .. 2• dt1SLil 
Jei, sobriJ o que t1•nho de uprcstmta•· ulgumas 
cmcndoas que rnc occnrreri•o. 

A doutrina do.~ art. 1G deve-~e approvar;- todo 
o cidadão 11tc. -mas com U1na · PllJ!U!lna emenda, 
poro1ue nP.lle se lê etc. A d"uuuci • abrange 11 
regra g,:rnl de a · p,·,der dar todo o ci.laMio c .. mo 
pt!SSOI\ do povo contrll o t!Jnpre:tado que tem de· 
liuquido; po1·ém nu uutr'' caso· ~6 · pÓJtJ o cidadiio 
queixar-se quan•.h> é ,,fl',.,udido o s~u direito ~or 
qualquer muneira,.. P••r conscguin,e sendo duas as 
fôrma~ de. accusaçõ .. s qutJ " Litul•• c"mpr!lhr•nde, 
nccrusc1mLarP.i ~óm.,nto dr<pois dn pal11vra -<lenun• 
cía-n palavra-queixoso-; e direi-Tq,J:> o cirladão 
póJe deuunciar ou queixar-se- 'lU&lquer empre• 
gudo: · 

. · ·No 1• quesito em que diz - a . assignRtura do 
queixnso - d .. ve . accresceutar-se-ou dr.nunciant!l. 

Pelo que pertence ao 2• qupiiito""' ducumerrtos 
que fnção acre,iilar a ·cxistenciH do dd1cto etc. 
- julg., não estar bem purqtle fica ao arbnrio da 
autoridade o deixar de receb~r eribe~ docurn•:ntos, 
de mon;:ira que · uni · acr.usadot• que se apresenLa 
para ·de::u .. ciaa· · qualquRr empregado publico, não 
tendo docum6ntos auth•mticu11," co.ubinado com a 
autoridade póde perder . o empr~j!ado á . sua .von· 
ta•l••, p.~~rtantv é preciso que se .diga..;. docuUieút.os 
lej:!ali~ados. 

Direi t·•mbem. ser mis~P.r quo SPja ouvido pre· 
vilma••nte pttr e~cripto á vista de tudu qua .. to 
fiz,;r culpa, pat·a omuio ser. Sllspenso o ernpt·oglldo> 
e pr••ced~•··se á acc:uz!ao;ão. · . 

U art. l'J. (Leu.)li: ós Vtlnws que este artigo não 
contém mui" .do que uma untis-são 'd:t pKrttl do 
flmpr .. gado que tuUttas V!!ZilS pó,Je-a praticur por 
ignorancia; . e . niio é ~ustn applicar uma pena tão 
excet>siv>~, ondA se niiu rno~tl'll aq·alt•lta q11alidade · 
moral uec.·sriaria para cla-sificl'r uma . culpa; por 
c.on.sequencia •I irei qu~, pela . primeira v e~ será ~llt>· 
penri" por · trinta.lias, pela ~~~gun.la (porque •·Dtiio 
moritra renitenc1n) S!Útpenlõ'' por trtlS Otf!:Ze~. e pela 
terc111ra demittido com lnlu~hililla<.le para o em· 
pr .. go, pois que não é •IA j_P.sLiça •. ,ue o !lUtpregaJo 
quo tem roo,;Lrudo tanta ro:mt~ncia SeJn conier.· 
vado no exercício do emprego •111e occupa. 

Qua .. to ao art. ·· 2l. (Leu. J Est11mos . no mesmo 
parigo q!lA . h a ponco Rc: .bel de apoutar ; a cumnra 
dos dt'put11doi! e a · do~ senador .. s, e · o govortio 
silo tre~ aut .. ridadrls, n qutHn . .. ate artig·> com· 

· melte a revtsão . dos documentos · p11ra se pro· 
c!lder á deQuncia : ora, nãu digc que nesta cainara 
que tem muitos . membros e onda nfío é t1io facil 
urna combinação · perig<lSa, onde é ·mais facil es,;a 
susceptibilidade de desculpar CtS compr~h· · ndidos 
de maior crime, ou dA aggravar. mais a .sorte do 
outro . qua está menos incur.,o na pt•na ; . pot· isso 
não acho . prudente a sua doutrina ; e ass,ntava 
que devíamos dizer- com os requisat.os · rec .. m· 
nrendudu11 nó art. 18, que são documf.ntos legali· 
sadus, "endo previamente ouvido por e~cripto o 
empregado, supprimidas as palavras -se. julgar 
concludente ;_ ficando tuJo o mais. 

No art. 22. (Leu.) 
E' ·principio de · direito, . e ad<Jptado · em todas . 

as legislações antigas e modo~rnas, que os tribu· 
naes a ·qu~m- competem o conbecimento-d.e .. q.ual
quer delicto nunca podem . processar em termos 
da formação da culpa, porque o conhecimento 
do . crime para a imposição da pena envolve 
outras quahdades que não envolve a formação 
da culpa e organisno;1io rio processo .; ella deve 
ser feita p&lo juiz proprio, ou· de primeirll i11~tan· 
cia ou inferior. Para formar uma culpa é neces· 
:;~ario .tomar testemunl.as~ coordenar · os termos 

P.R~Anciac~ do prncosso e formnlisar outras qua
lillca~Õ·:s quo uito 110 podem veríflc11r dentro . de 
uma rdaçiln. PorL••nt<> e11 supprimirí:> -t•.1do este 
artigo o substituiria por estfl outro. (Leu.l 

Porque pool .. m hav•u•. rnuitns e111prAgadus, cujos 
dA\ictros cumpit•\n no supr,.mo tribunal d!l justiça 
existente na córte, e entiio o ju1z competente 
deve Mt~r o ela c .. rrP.içíio do crime, ·e n•1s outras 
pt·ovineias ·onrlo houv~r·Jm relac;ões, etc. . 

O nrt . . 24. (Leu.) E por isso eu o supprimiria 
por nno me paro~cur •1ue contenha outra dutltrina 
mais que a previa audiencia do accusado. 

O art. 2;) é anti·constit'ucional, opp.osto ao 
direito natural qnfl é o . da def.:za inolivi:lual; 
.quando t~stiver fóra do districto do jui?.o da 
culpa, é o meio legal dot o raz~r ouvir em qual· 
quHr lugar onde llStHja, quando hnuvllr perig·• de 
fuga, não s~i qul:l isto seja bastaut" para se 
timr a audieucia ao cidaolão; se fug1r, deixemol-o 
partir; declamndo-~e elltl em a fug•t réo .do crime 
de que é accusa.lo .ou ao mtlnos danrlo . toda a 
occasino de a~sim o .reputar, é um criminoso de 
menos que a sociedade tem ele . punir, e é P·•ra 
ella mais util e glorioso . esquecer·Stl .de um· filho 
que ndn é ti1gno do seu seio, do que vel•:> diante 
dos seus olhvs .victima nP.cessaria tia severidade 
da~ . suas leis, e quando se não sauber d•• lugar 
da sua residencia, então é escusa•Ja a auoiienc1a, 
e o pro.ces~o dP..ve ser feito como s~ f,.z . C•mtra 
os ausentes. Purtanto eu supprimiria este artigo, 

.e quando ~e qullio·a que subsista ba•taria dizo:r, 
que em caso nenhum p6de ddixnr o réo de ser 
ou~d~ . · 

O art. 28 é que trata. da. pronuncia, que é o 
ponto anais delicado que se póde cot)~iderar na 
JUrispmdencia criminal, p~>r isso sendo o objectv 
da prPIIUoJcia .o rn>lis melin.tro;o, niio deve ser 

.eutr.:gue á di~pnst<;à•> do ju1zo de um ·,;6 juiz, e 
nc,;se c >SO não hav~ndo incomp •tibalidade de ser 
a · pronuncia . prof,:rida nos .tribunaes do . conhaci.· 
mer.1to do 1~licto pó,le llbi Rer .fd.it ' . p o~ . . tre~ jui?es. 
adjnnt<.s. O artigu ~:~ue s!lbstiLuo é . este. tLeu..) 

Qr•anto an art. :3:3 não ant~ndo que quer dt?dr 
Ql,ll;ltru jai:?:C:i livres : e11 diria q!latro juizes.con· 
f.,nne:? : porque se . 1"1\•l!~ são suspeitus, !!. P!!.r~e 
tern o direJtV dll os mio querd, 

O !lrt. 3l tle~). · Nüo sd porque niio ppd~m 
ter vot·• os jiii?>~S que Í<~rmarão o processo, Kt!ndo 
P.stes os m11gi13tr!lrlo;:~ .que., . a :nllu ver, d"vttrll te!,' 
a pr.·terericia sobr" todo:1 os outros por e~tarom 
mt~is a .. fa•:to dll todu.s as provai que ex·mtmari\o 
para o couhecime. JtO du ddicto ; portKut•> rtdiJ ntO 
conrormo com este artigo, e . por ÍS:iO devam 
supprimir-se •ts palavras- nno te~odo vuto . ll 
min1stro que furmuu o . processo, nem os que 
i •• t•·rvi~riio na pron u.ncia. · . 

Qu11nto ao art. a 7, parece que a sua doutrina 
esta já providenci·ada nas leis, n1a.; eu o subllti
tu,ria du:Jta f(lrmn. (Leu.) 
R~sta-mn aprtJs~ntar 11m artigo additiV•' que 

julgo confurmc ao dire• to naturul o á . justiça 
distnbutiva : VP-jo no~ta lei dar-se a faculdade a 
qual•Iuer cidad:io para denunci:w o · empregRdo 
publico, sem que n . este .denunciante se imponha 
algum f•·cio que o . não deixe ab11sar de um tal 
direito : a experienda mft tem feito ver que 
muitas vezes uma parte ofi'eodida de. um juiz quo 
nãu .deu uma seutença á sua vontade, ·vai facil~ 
mente 1\Ccusal·o perante a .. utoridade competente, 
e se . a accusação . não procede, . resta-lhe a gloria 
'de ter vexado esse· . empr11gado ·e · deteriorado o 
seu credito .. e l'eputação, .isto tem acontecido 
muit~-s vezes: portauto é uecessario que o cal um· 
niador seja punido, quando não se provar ao 
mt>nos que · tinha algllmas· provas em quo se 
fundasse, é preciso q;ue se não . ofl'enda a um tRl 
ponto a digntdade do11 empregados a ponto de .o 
suj~.itar á. discrição vaga e caprichósa de um 
accusador immoral . e · vingativo, . e quando se 
sujeita· a sua conducta a tantas restricções, aliás 
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justos e bem entendidaR, so lhf, ponha tnmhern 
o seu credito · e bom norne a cob•lrto tlfl inv .. ctívns 
dllm"o~as para qull se niio torne tiio "PP''"f!síva 
na sor;iP.dJ.rle a sorL•t drJ llfiS e tilr.> favrrrllvel a 
de. outros : . o r .. I-oção entre· o Accusador e o 
accllf!•rdo, de mon~ira 'JU~ se não pr,;sãrt offrmder 
rnntuamentll, é o maior escnl110 'JUO dllve tP.r ."m 
vista o ll'gisiArlor evitar Am rnateria de respon
snhilirlade; ~>lfHreço portauto o ijeguinte artigo 
a~ditivo. (Leu.) · 

Emendas offeret:idas · ao tit ; 2• . da lei da 
responsabilidade dos empregados 

tr 1.• Art. 16. A. palr\vra .... deinunciar,...-accre!ict'n-
to-se- ou queixar·Sil!. · 

'' 2 .. • Art. 18. Requisito 1•, aonde diz -assig
nntura do queixoso - accresceute se- ou dt!nun
ciante . - Requi~ito 2•, .diga se-dncument·•R IP.~ali
sados que verifiquem a existencio1 do delicto ou 
qualquer outra fórma IP.gal de a veriftc11r, sendo· 
préviamente ·ouvido pur e:~cripto á vista de tudo 
quanto lhe fizer culpa. . 

11 3.• Art. 19. Em lugar das. ultimas palAvras
será susp~nso por 6 até . 18 mt>zes - di~a-se -
ser:\ . snspP.nso pela primeira VP.Z por 30 dia .. , Pf:la 
segunda por :·1 rriezes, e pela terceira . demitli•lo 
com . inhabilidaile p•lra o emprego que exercia 
ou outro semelhante. 

11 4.• Art •. 21. Em lugar dos palavras-depoí!! do!! 
esclarecimentos q ne entt!ndr.r nr•cessarios - ·l!.t:!l-se. 
-com os requisitos .recommendad(IS no .art. Hl-; 
.e sup.p.rimã.o-... e .a.s pal•,vr~:~l!- . l!e a jylgar · c~mclu· 
dente - ficando tudo o mais. 

'' 1).• Supprima· Stl o . art. 22, e · em seu lugnr 
substitua-se o segninle:- Nns cl'imes e errr.s de 
oftlcio, cujo conhecimento fór d11 competencia rio 
SUJtremo tribunal de justio;a ua (órma do § 2• 
urt. 1G·1 da con!ltituiçiio, sorá f,,rnuula a culpa o 
preparado o processo pflla correiçilo d•t cri111e, 
sent1•1. na I!Ó.rt!l, e pelas respectiva~ nuvitlorias 
geraAR do cr1me nas pruvincias •md·., houverem 
r~>luçõe&, 11 pelo.i qull re .. pt~ita a todo!l . ~~~ mais 
empregadOS de qualquer província, RÚá . formHrla 
n culpa e. prep~rudo o processo . peln cornp11t~nte 
autorltlade cruninal, e l'emettída á relaçrio do 
diRtriçLn, st~ndo a autoridatJe crimirinl cnruputente 

·onde houvsrem relações, " ouvid .. r oJu crimtl d.-lla. 
11 6. a $Upl11'ima 118 Ó art • . 34, por S ~! r . a SUa 

mat~ria coutrudictnria com a urdem do proceSS••, 
ll ('stnr já d11terminnda a audiencia prévia do 
denunciado na emt>nd11 dn art. 18. 

" 7.• $upprima&·I:IO igualmente o art . 25 por ser, 
alórr. · do mui:~, contrario ao direit" natural que 
cad11 um tem do ~er ouvido em todo o caso para 
a ~ua dt>f,.za . . . . 

11 8; • Supprima-se lambem o art. 28 por ser 
contrario á. fórma do proct!sso, e em seu lugar 
substitua-sn o seguinte :- Organisa.Jo .o proc.;sso 
pela autoridade . competente, Sél'á rem.,ttido á 
relaçiio do . districto com o se:;:uinte rr1tulo . . ou 
sub<cripto- Serviço publico. A•• gnarda·mór da 
relação da província de.... (aqui dt>clarará a 
denominação da pr .. •vincia), o qual dllrá ao p11rtador 
um recibo . de entrega e o fará logo aprest!ntc1r 
na prirnein conítlreucía ao presidanto da relação 
que o distribuirá . ~>O desembargador a que tocar 
por escala, o . qual depois de examinado o processo 
o levará. á relação e com . dous adjuntos que 
lhe · serão . dadoii. pelo mesmo presidente; pronun
ciará ou não . o denunciado, segundo a prova, e 
se a pronuncia fór obrigatoria á prizào, não se 
fará publica para seguimento do processo sern 
esta Ler lugar ; e não · obrigando á priziio . S!lrá 
logo publica, e o réo notificado . para segu1meuto 
dos termos ·. do processo : . a pronuncia t\ prizão, 
quando não pona ser logo prezo o r~\1 por fuga, 
ficará em· segr.:.do por e~ paço de . 15 dias,· findos 
os quaes, o processo seg.uira na . fórma pratica<la 
.no dos ausentes, na conformidade q~s leis. 

" O. • Art. 33. Em lugar nas pnlavras - por 4: 
jurz,.~; livrAs- •lrgu SH- por '1 juiZ01S . c011fnrrn es. 

11 10•. Ar·t. 31. ::;rwprilfliin .. o 11!'1 pRlnvr>~s -e 
. n1i•• tenrJ., .v"t" · " ruiui~tr" •JII~ fórrna o procr:sso 

110111 0 >1 (fllt1 int., ,·ví ·· r•\o 11 ·• pr'"''wcin . 
1111•. Art. 37. Ern . lut::nr •lnri palavras--sAro 

mo ti var•!rrt a l'llCU -ru; ·ro -Ruhz~titr•n-se- e se julgará 
a r .. cnf!llt;lirt . na fól'ma du>~ lds. 

" 12a, ArLi~o adtliLiV•.·.-Em todo!! os ca!!:>s ria pro
sentwlei . Am que o rhmnnci .• ut~ ou •JIIflrx, so off~recer 
denuucia ou queixl\ contra r• r1mpr11gu•lo e a ni'io 
pruvar; ·de ~ortfl que, "" ui'io proc:~:da" llCcusa riáO, 
ou :r final RH jul~ue absnlvitJ ,, ú ampr~garl•.• por f.,lta 
de prova ou dfl exist11neia do crime porqu'~ foi 
dAun irciadu uu procassurj,,, o accusa·l •,r, d 11 ql)lll
q uer ordHm ou condíçii., qu~ tll•ja, sP.rá julgar:lo 
calnrnnia•lnr o sr1birá á~ mesmas pt;!ll!IS corres"· 
pondentes aos crunes P•lr quP. . em 11ceusado o 
empreglldo, e a cnndemnuçãn de sern•·lhar1te calum
niRdor . se . prof~rir·á no mesmn processo . e · pelá 
me11ma ~Jer•Leuça- am que s~ . !lbsQiver " tlenun

·ciado uU aCCU!iado : . e Se pela · se.~unda vez O 
m <1smo accusador fór julgado calumniador, quando 
de novo promover quHiXIl . ou denu .. cia, além da 
impu~içlio d~ pena çorr~~pondente será de mais 
a mars declr1rado iuhubíl para nunc'' mail4 pro
movP.r semellumt~s uccusar;ões, deixan rlo·se . ao 
a·ccusnri•• o dirdt•• salvu pHra a:1 in.lernnisat;Ões 
compe~eutet:~.-0 deputac!u Jr.(ello Mattos. » 

Furão apoiadas. 

<> Sr. E .ri1osto :~Sr. presidente,tenbo tres 
emendas . (•ara esta lei . e . expor~:~i o SP.utitlo da 
cada uma. E:~tr1s emendas · pndern ser d11Si~nadas 
debaixo cto nome dt~ e~p.tsiç1i11 gtiral nu o n•'! me 
que ntlllhor pur8cer á cummis:~iio de •·edacçiio. A 
primulra vem a ser-nenhum empregadu publico 
sorr\ rHspnnsavel P••r •lmi:~<~•io que. mio seja tle
claraolo por lei como delit;t .. -; é claro I!Sle 
pri.rcipro. de · dirrJito p,:.nul, t"m"s . le1:~ antiga:'! 
muito confut~a>l, mas !Rçaruo!l nov11 lei que ó 
iudispl!n'av~l 11ara ver s .. põrn•>s ttJrmo ao>~ abusos 
ciot~ l'rnprega•l••:< . publico~s · Tu· l<~ citllld•i· • .Jevtl :~e1• 
eu,tiga.t" :~~gun•lo a l11i " · 111io ao adJrtri·• do 
juiz, e por cons··gurnte a .minhfl e111enua diz que 
será d~clarudo o dHiictu . por lt~i. · 

O · S••gundo artigo Vllrn a ::~er. (Leu,) 
A s .. guwl1 emP-null Vtllll a . ~<r:r. iJ.tm. ) E' taDi 

bMm prindpio dtl ju~tiÇ ' I . UlliV •rS11J, 8 HIUICCiO
nnJO pt!IU uo.;sa COII:!tituição, que n~<nhUIIIIl lei 
pó•le ter rff.,lto rutrouctrvo, por cunseguiute os 
dMlict·•ll pruLi~a,Jo~ p11los t!lllp • cgutlus pulJUcos 
ante~ · da puhlic tçlio . dt~sta 1.,1 . IIIÍ•l po•lllm ser 
iul~udos po1' .,ua, nliãs havtorhl elftlito retroa'ctivo. 
Est~s delicto:~ "st1io suj•liti r~ a 11nti~as p"'n11R, e 
pur •'ste priucipto a~ ptlnas d.-sta ltJ i silo drlftl· 
rentes das pt!n 1S antiga.., e P·•r ist•l o corpo 
l~gislativo 1·ocoobece que as antig>IS são m•\s, 
por i><so desejo qutl fio.Jue á •McOHia do réo a 
pena a que · B•J qu~r· sujMiLar. Supp .• nll•• que um 
delrcto commettido por um emprt!glldo pulllíco antes 
da publicação desta lei t .-rn a pena de 10 a,.no:~ de 
degrlldtJ, e creio que . esta lt!i dá . S . annus . •i e 
degr.·do • . Porque . o corp<.~ legislativo. promulgou 
st~melhante lei? PoriJU"' entend"IJ. que a pen$ Q.e lO 
era dispensavel como ·::;., • exprimem os . crimi·na
listus, nesttl caso não dt!vemos consentir que 
fi•(Ue existindo uma lei que suppomos barbara. 
(Leu . ) Exporei a razão deste artigo. · . . . 

A clas:;e da IJ!Rg•stratura,. como todas as outras 
classes priv•t .. giadas, térn prerogrtliYu·s de dua,; sor
tes, tem usa.lo dut~s especies de prllrogativa:~ vanta
josas, arnda que com prejurzo dos demais cidadãos, 
ainda que algumas ddstas prerugativas sã•J fun· 
darJas na \lttldadt~ publica, porque a .cunst•tuição . 
rQCon~ece que llcarAõ aquelles . pl'ivihtgrus que 
f,•rflm int .. irarnrJnte necess rtrios para o interesse 
publico ; pua·én1 .: ha muitos abusüs como tem sido 
com os juizes em gea·ul a . prerogativa de impu
nemente COII\ll!etterew as mais escandalosas vio • 
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Jnçõ~R de leis, c tl'Rnnr\r) c.lc gnrnnti~s r.nulrnri~K 
{I f•·!ír:irlarlu f:('ernl, pnrrírn flfl ••:<•:••po;uo•t; nnrrur,/lns 
Jpourn•lnR mngistrudrofl: P"r • x••rnplu, '"llll'llt:s qlld 
se rJ,.,dar{ll'lill uhd'lllfll•wl.•11uim:;;:"s dn !'1•·111"1111~11· 
tes fll'''''"gutíva; por coutrar íu.' nu 11•·111 rln HIH;:w, 
l'!'t.'·~ IÔIII glll'l'rllS Cfllll ~PIII{ I!I•UIJ'IIIIIi~ll'•" qllol 
:i,..ns:irod11 ~olltrn """'"• 11Ístn rui .. h11 duvidu ulgurna. 
rA 1;oiadn.v.)'Por •:OII~q~nir.:te, é rnrliSJH"nt>alf••l <JIIrl 
ne;;LH Cllf! •, II~Ri111 ('1111111 O cnrp•• judicial lia dtl 
ver :1<1 pórJ" ub~çolv .. r t.,J,, aqu~l111 s"'u coollo•gu 
qu11 pr.,f~s"!'~" 11:1 llll":illlfl~ prindpio_s qut1 dlr;s 
ttoohi1o ass1m tarnh!lnl han J~ d~:I•·Jar nparrh·rr 
em srr'a; mii11R algun$ daquHII~s a qu~rn têm 
declnrud" guerra: eHI. a l'llzfi, l'••r qn•• o rá<t rlfflfll 
ou pó•le esco!llf<r o poovo pur.n H•·ll jnl_gat!"!• ::\up.· 
ponho IJUe o 1:éo ,;alw '111<! n. !:OI:P" JU•il<'llll por 
qu"m vní RPr Jrdgad .. é H"U '"'!"~~~~ . ., por ... ~:~ta 
rllZrio Pscolhe o p11V11 para twu JoiZ, e quur. ,;,.r 
ahs .. \vidn ou cnor!PIIllohdO p••ralltA PllP, p,.,. ISS•I 
apr .. s··nto estnR Pm .. nolas Clllll o· uorr111 ele rrX(JOSÍ<;1io 
g•·ral, a comnlissii.o Je reda.:o;•i.o d11rá " nume 
que melhor achar. 

(') Sr, LI UlfHl <lo Abron : - Jfl pasS<'oU a 
pnrÚ• -p .. nal d,.,ti' l11i : t• ut•r-~o'l n~or r clnmun .. im 
d,.. f rmar " pr .• ce-so. T""ho 11. este r••speito qu~ 
<•ff· rr:•:er lllftll 111\S. fliiiPndus e "'"-P·~n·lerf<i IIS rnzuo•S 
'P"r q!!e as-1m faço. Eu snpprimnl'iu o nrt. 10 da 
lei, ,.l'io só Jl"l'qUt! ó .. stmn hn dt•tHe luga1·, . nrus 
p11rqn•• trata ·,111 esllllwlpc .. r pPnns .:JUtl. lénr lugnr· 
nn parte prini.,irrl dA>~ la·. 101: e o jul,:tn Jll'fl• 
ju.Jicatlo pnr jfl se uchurl'rn m •rrnrl•l4 118 P•·nn:~ 
pura ll•JII,..IJrllt r,mlpn•gn.J"s qnrJ llito IIZP.rcm o que 
a ler delt•JrtliOII, 

PHllllllllt•SIIIIIII ruZÕr'lll Ntll't pro.l111lí•:ncln 1111t·r p orle 
do art. QO. ,Leu.) Nu urt.. ~1. r•ln lng:u• dns 
pnlnvr·us-rllr """Ira IJu t"lll (>li '"''' luuar " ncctl· 
.llllçlln-AII ri• rill-HO to• lu, prlll!lldur•Kil h•1 (L pro· 
Jlllllo•ia 1111 r6r11111 rl••KLJI \t~1 1 <lf'.Jl •iK oln rl"LHI'IIrilllll;rio 
do llltiiiJI"L''"t" trlhnnnl. - D·•pnrK ri•• ouv1t1u a 
Qll"lltll P"l' <•IICdplO 11110 1<11 Kl'~lltl. lnRIII tio IJIIO 
pr .. nunr•lnr o· jul1. nU •I•• lXIII' olrl l""lllllldnr. 

N .. llur '"' nrt, 21 lu:a"•l!fl .. tllrlu-•: .. lllt •nto qn•t 
JJiiO UXt:fldll llllll'" ls:flllcl lt'IIIP"• (L•m )-A<:Iro IJIIol 
por• r·K~I! 1111'1" llcn rnui IIIIIJII" " nrhitr111 cnufo· 
r),Jo "'' putl,.r, ". '"'" pc'r ·lr• rPrlur11lur •·m durnno 
dll<•llll'l'' lfol<lll Jlllhljt:,, io'•CIIII·III o•IJu irrhnhol JtHÍO 
al•npl"" fudn •I~ lt•l' ~l·lor pr .. uun,:irrdo, tt,. f•}r 0111 
t•'lllpO 1111 · clt•K(lno•hnH llt•u r(L loolllitln "" nr:<.:••!l:ln IJIIO 
}lJoo pu.J~hllo• t:IIIIIJI•Lir, IIIIIIIU1111l•1 IIIÍO )ntja !h•nt••nÇIL 
qlltJ O C"111l1•11cll••, :\IIIK n <•lrtpl'•'lfll•l" puhlicu, puKLO 
qu .. uiln pn:tKII cnnll11u11r 1111 """u .. mp1·~u .. , n1in llcu 
ug •m ~IHU o nm:n·S•o <JIIC llr11 corup,.lir. r Leu.) 

O urt. ·l'..i, Kupprínon· ~e. (Leu. i Pda r-·tlr&c•çiio 
dPRLH urtrgo ,J.,,xa·Sil entr•nrler q1tt' :111 app•·lln no 
juiz .tn nppA\luçri .. , a indu qu~;~. p.la •·xp .s1çõo se 
prova qu,, .,sta nltu fui 11 i .. ttlnçrio d<l qu•lm 
úJT,.re<.:t'U o .pru(:•ssu, N1io· Hll deV••m !mjAitar a 
este moJ., e juizo tl,. upplic»ç•in; tlla. é só pam 
eunhr>c,·r se " jurz inf,.ri .. r julg.on bnm .. u rua!: 
eu supprinoi1·ia esta palnvra .r .. art. 4U, e off,rH· 
eerín 11111 art•:;tn nd•htivo 'JUA ve111 a s .. r. (Leu.) 
O art. 47 i~ualnH,nt., ~uppnmiria por estar p1···~ 
juuica•lo. (Leu.) E' o mo>:smo qu .. já :oe tl.·<.:iolio 
em outro artigo dl'sta .l,..i, " PU ,,ff.·receria aiud"" 
outro artign Hdditivo. (Leu.) A lei não .dã direito 
ÍIS part<"S quP.ixuso~s ou a qualquer . do povo o 
dir .. ito dA denuuciar 'se niio l'!lll tempo aprazudoo, 

(Não p6de o tachlJgrapho colhe1· o l'e~>to deste 
CliSCUI'SO.) 

· · Emendas ao titulo. 2• 

'' Ao art. 19. 1.• Supprima·se por prPjudicado. 
" 2. a l:3~pprimão·Sij as l!ah•ras- e este-uté o 

fim. 
u AQ ~rt. 24. 3.• Em lnga•· de-dP.cidir'se-ha se 

tem uu nao a accu•ac;lio-<J.ga·.~e-prcr:eàer-se-ba 
á pronuncra na fórma desta l•li. 

« Ao art. 2.-:l. -i.• Aeerestamte-se no fim-ven
cendo-se a deci.são por dous votos conformea. 

'' 5 • D~pr.i;r dn art. 2S offP.r'lçO como addítívos 
o;; arts. In, :!n, ;Jn fl . . Jo, " !o da . resoluçtio ~sane· 
cio1111da por clec.:r·o·Lo (j,, :JI d•l A!.(ns~o dtl 18:.!). 

(( Ar·t. :31. o.• Ar:CI'••Hcr•lll11 S(J 110 h·.n-COIIILllnto 
<JUil u:'io •·X<:erlil " ulltto. tauto tempo. 

cc A" art. 41. 7 a :5uppnrrp'ro S•: a:~. palavras
t~em (o;rmulic.lado' · nlgurnn-11 accre.R!'fliiL~<·RM "<! lim 
-•"111 IIUI e 11Ut1'!1 (JHSO /}1:11rft IHJ jiiiZ() illft:!l'llll' O 
traRiado do~ 1111tn~. <:nnt•·udo só.,ente a p~<tiç:io 
cltJ dtnrrl'~<:in, os II·HIIfl$ clllll t"t~LI!IIIIlll\raR, hav11nrlo-as, 
a n câpin dns docuruentus e a sentr:nça quo pro-
nundllu nu niio. . 

''Ao nrt. 4U. S.• Ern lngnr di1- r_emr.ttl<lo~ o;; 
llfltOH :cté 11 fim....:rJjg.l SI) ·ÓIII811tH-R••rll" I'HIIltllLJdiiS 
iJS HlllllR .:'o fo•lllr;Q..o l'll!>p••I:LIV I Jlll fÓ:'IIIIl d11 Mt, ~U. 

" n.• D••puill u .• art. -H, ,j.,ve c~onncar·lle os··~ul~· 
tP, 1)11'1 , ff.., . .,,:o com" ncJ•lrliVu-A.~ psrL~"S P~·d•·ráo, 
quAr .. nd .. , arrazoar r.1o gr:ío dll npp~llnça • p ~rn 
o. '11111 u j u:z tl•o feito durá VISLII dulle pu r Otto 
JiaH ímpr.,r .. giii'8ÍII a ml;la U:tlll tlus p~rLm<, . ou 
s.-j!in singulnr":! ou cnllec:t.IVIIs-pod•:l~rln aJUntar ás 
rur.Õil:! tn.lrrri os .•locnnr.,ut<~S ·'lue f1zer.,rn a bem 
de sua justiça, c S-tlll t{llrl ,~o adíruitta ou1.ro1 alguma 
~Ap.e<:i~ <.1.., pr .. vn, prnceder-su-hn llll fôrma dos 
arts. :13, :H, :37 "3.':1. 

a Art. ·li~ .lO. a Suppl'imn·se por prejudicado, 
sal\•a a l'll•la~çao, 

'' Art. 20, 11. 2 .. 11.• Supprímito-se as palavras 
-o illhRI,jJ-nté n llm. 

"12.• Ar!ign aoltlitivo. O procedimento ex·ufficio 
.contra qll·•ltnflr emprt>grldu publico Plll"s crimes 
.e urr11.11 d11 .,fflcio pre11crr~ve pn·sadors ••ito unnos. 

• Pore·• ela l:tunAra •lns llt<puta.JnA, lllll 21 de 
Junhn de lS:lO. -A. P. Li'm(IU de Aln·eu. " 

o !!:ir. n.ot,ouQ '" : ..;. 8ou. ele voto qne o 
nrt ..,., conV•m a ol<liiLri rul <lrn~>t.ts dua.- l•lll••udas. 
J~mqt7nntl) á ']IIH qn"r ofiiO o rler!uncin•l.·• s•:jll_ouV'ido 
nntu•dol I'I'OIIIlctCill 111•1 p 'l'llC•! 11110 loiHI'Rdrul:!tiiVHIS?• 
J11Íil 11"8 llii~OtiHIII 1Jil•l UlJtl S•'JII !IÔIIIHIIl'! obrl~iiLOrlll 
ll l•v•·am~tnln, ponpw, ttelnpr·u que ••hngua o ré" ú. 
prl:~:•in ~6. P"•lurr'l .. s•!r. ~.uvulu •!tlP•IÍ!I dA pr'(•!•nn· 
cin tu : uto.rm 11., cnuç1hno as lo! <'tas !'XP""'h·las, 
r;, ,J., en •. f . .rrnitl,~olo c:um. n con!!LiLniçJi••, puis 11 
con~titui<;lln KÓ o li& lc1~11r a qru: '' •IU .. IX.atln. (com.o 
acnhun ,J.., .tizMr 11111 11lUs1r., <iPputa lo) s .. J • prt
mt:ir" 111111i•J11, nrio Ó S"llii.O IJUillllloJ ~ tfUtliX,tSO 
l!tl clorig•• uo po•ler lnud••ra.lnr : ó entn·• que só 
mnnJu uuvir n uuopr· .. gucl.• publico cl'l .. tra qu"m 
n rpH<IXIl sil tlirig«, r: à vista .ta resp .. Mta_ e 11eus 
fun.tnnlll••t"s tleddtJ a sus~,..nsãn ou nau pura 
"~"crir · o processn nt·cnRat .riu perante a r"l11çs\? 
dn.., di-trrcto pertHnc~nt .. nos t .. rrn .. s tio art. 151 
d11 liii'SIIIa Jd ftlii•IILIIIellt>ll ; O qlle tlllllll~lll se 
c ..... r .. nna com n c.l .. t.,rminado n •• Si no du al·t. 170 
sobre· os crinll's, . cuju pena nàn ~xcela •le SAÍII 
lllt'!Zes de pr i7.ã•1 u11 de·. desterro para fóra da 
en•11arca. Ma:~ a• rui u.•o .se trata nem d·• cnso 
E-XcPpcionnl oltl qu11ix.n. no pcnl•lr mudt:rador, nem 
ela pruntmcia a Jivrunrento sómente; truta-~e da 
le1 da l·.,sponsabilrda•le 1-(eral dos emp.rt>gados 
puhlic:os~ e dH f!Slahl<lec"r o modo pratico .dos 
a• ts. 1r1\l e 157 do1 c:hnstitnição, e de gu_ardar o 
qnH frca dispust .. ,. no art. 159: o 'lual .. Itá" fóra 
vioolodo se se fizl!ssem publ1cos os netos do pro· 
cesso antes da pronuncia,· a~sim e~Huo SAria in· 
fringid,, se ficasst~m emsel-(rctdo df'pOr:l d 1 pronu_n· 
cia. MandJn1o-se ouvir a parte autt:s da pronuueta, 
ó natural que a mflsma p11rte :;e subtrahisse. ª-
'p~ua sahindo para. fóra do) pa1z, um~ vez que 
visse pela denuu<.:l-1. que o se11 deheto esta!.a 
provado e llw faltavão meios de deft~za; e entao 
a lei s<:ria illudida. . . 

E'· in•lubitriV"i a todns ns razões Q'ue a .cQnstl· 
tui~iio concede sóuwnte á parte o conh~eime11to da 
culp.r, quand•• o não. olír11.nia . a prizão, e só a 
livramento nos ttlrlllos du ~ 9o d.o ar~. 1.79 da 
ine~ma c"nstituição, o qual já referi, e agora 
leio. (Leu.; 

Voto c:>ntl'a. a suppressão do a1·t. ·17, pois não 
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alcanço raziio bastante para fJllA so RUpprima 11m 
tal artrg .. , · Ral vu sa pu r d•Jsltec.-s~arío, att"'""""IO· 
se a QU11 ruio 11ra prtlciso · tlr:cl·ll'llt' nu i\lllllijiiÇil de 
Bb!!tJ)Viçii.o final a i11lo111r;ão fun•la,Ja <I•> riJoJ 1\hR,.J· 
vitln p 11' 14 I#BVI)r p~rrla~ (j UElfll oiiJI! flllrl~··t• l o juizn 
civil du fúru comntum ; mas c-omo uma .-emell111ntu 
declara•írio não . cauna mui nenhu111, a11t1;!:+ vut.artlí . 
por Allu. . . . · 

Vut11ndn Robt•e B SP~unria emonrlll a!'!Sent .J que 
ellu não tP.rn luanr por uo.tl t:un~tiLucional, nu ao 
m·enolil ,imprattcavel P.mquflnto PI'.-Lfmo.IA olar Bol 
ré·• o p•HI~r. dol •·~colh.,r quu se Ih~ Jnl~u" por 
esta J.,i uu . p~>la~ nnti~11R, •ti&P., enLrdant~· P.:<tarr. .. 
d··rflgarlns. Naturnlluent•J nun<:a il r P.u dir{~ ·qllol 
é erímíno!io, pura •(IIH oligl!o quP. •1ner s"r julg-ado> 
por urua outr·a lei •fUil nilw ~··ia a adu11i, · pois 
a · rlnr·Re-lbfl . 11 opç&io, ell!l, no CIISoJ d•• Sk &lch.tr 
convi•:t•l diria flUe n:io qniZo!ra . ser julg•t•l•• ~wr 
ld penal no!tobunra. Á:ifiÍ"! *' dP.r .o a t&p•;&io Rnhre 
uma l..j clt.rll(!,.llfl, c~,a·indo-so inuttliiiP.nto-~u prin· 
cipin ennstítucional que neuhuma lei terit <:ITdto 
retr .. acti V••. 

Voto pois coutr.a o artigo como está c igual 
m~>nLA contra ns. in•Hcadas ·emendas. · 

To&Cando a hoorll, ficntl a .m»t.,rra nolindll. 
Or·ll~m dn. •li~ : c.ontirHIR•;iiO da discus<àl) do 

prnJecto dP. lei s irhr11 f! r·e~pnnsubilidat111 tl••S em. 
prPgRdns pnblicoR, :3• diRt:ll>~.:ãu do prnj.,cto de lei 
Vittolo •lu ><P.nRolo sobre os inVP.ntore~, cnm aR P.fliP.O· 
das; 3• di~cus:~lao do pr<)jP.ctir da lei qu., •·Xtinguo 
as pru-::r:dorias . da:1 casa1:1 . d•l S!lguro : proj.:ctu de 
resoluçao u. !H. . . · . . 

Levuntou-se a sessão depois das. 2 · horas. 

SeaiiÍiio em ~~ . de Junho 

PRESlDESCl.\ l)p SR. CnsT.\ CARVALIIO 

DPpois das lO horas,. f,•z se a cbruna•la e ~>stnvâ·• 
. pr~"• • Oltl~ 7r; Sr~. Jnput oi.>~, Ítlllrllld•t com r:nllflll 
os Sr11. Pires F~rr'Rtrll, :.\la•a, Oo·n~>ll•s, B •pti11t11 
P•:re1rn, D., .. s a Si\vn . ., Alv•hl BriiiiC•l: 11 s~m 
el In n• Sr11. M•'ll''rl 11 L· ,J,,, 

. Ab•·rta u Bt•IIÓO, o ::)r. -ecr~tario. c ... rrôa Pad!flCO 
leu R lll!lO &IR Rlll,.llt~tlCnle, •fUIJ .f,,j llfJjll'uVIJIIII, 

O S11. I• St,CICJo:Tt\llfO particip.,u nl\o hl4ver cor· 
re~pnuol~ncha · utllo•ptl, 

y;,.,.,,., .fi .. m•·!Ju olua.• p~>Li•;ii>l~: 
1.• D" . J •11•\ I.,.· i L•• p.,r. ·irll olti ::;tt, pnrn IJIIB ~a f&IÇI\ 

dP.clnruçlln (t l••t rr•j!Uiulllt! .. tnr •lo trJhllnlll "llllr••lltO 
dfljntottça, .I•Rra ·tuío Nl'l••n• cu,oLu•lttM uo lup~n olus 
rOVIIIL·oll ooR Lt'llopu~ de inrp.,,litnf'IIIO ·n·iol Ífii!IUI.IIVt!l 
n pKrl~ qnP " (lll•·gnr f! provru· : e mn<~< outr .. ., pruvi· 
dt!IICÍIIK, ~[.õ'ul renadLI ·IO IÍ CUIHUIÍS~.iO JtJ ju,tt~;a 
crinrintll. 

2 • Dn . coroon~>l JnRÁ •lo Burr.•s PlonPnt,.J, quP.i· 
XBtiiiO·IIC ·•!e 111110 clucisiLO d .. toihunul supr••nau dtl 
ju~tiça, S<)hro~ '' pruo:tli'So ctvd e ct·im .. , . qUP. con· 
tra o •litu Pimentel e o briRB•II!IrO P~olro Lnbu<ut 
intentàra o vigurio A•ttuniu José G•tnÇI\IVes tle 
Figoeiredo.-A' eommis~ào de jusUça ctvil e cri· 
n1ioal. 

Lerão-se os pareceres seguintes npresent•ldos 
por diversas commis~i>Ps; os qunes ficariiq adíadC!s 
por se pedir sobre elles a palavra: 

11 Bt>rnardino da As~umpo;ão, da. província dn · 
Maraubiio, quPixa-se de t .. r sido: recruta·!•• para 
a mar11rha pelo conde dol Escragriole; t-nt•iu com· 
mnntlanttllllilitllr da.,uella J.trovtocill, nii•• ob~tante 
!er n!Uito nuus d.- 40 11/ÍII""·• cum filhos, e haver 
Já mllttado por OllliS Je 20 anncrs.. · 

11 A cantara eru 18'2i · ped1o . tnf,., rnnt;ÕilS no ~o
veruo • . as quaes · f,;riio· ,.re , ent~tl 1\ c~onrruissiiu .. m 
Sttembru de 28. Pelo toxarne dclla11 tlll póda con· 
cluir . a verdudtl du &xp.,siç~o do ~<upplicunt .. , o 

· que o motivo de. ser incluído "" rt:crutamentu fóra 
ser o DJe~:~mo .turbulentp, poJ; cuja causa por ''ezes 
tinha sido preso ; estando nas eircurnstuncias da 

pnrlaria do vice·proJsi.}ente dll província que se 
IIWOO:ÍO .oll. . 

rr A cnrn•nía~•in n ·t•\ 11 nrbitraría.la•lll daquelle 
vi~t!·pr.,.;j,l~ oLP., 'IIIH rtrt·u~ ori.-·Hl 11 dirdto do:~ ptlnlr 
o crolucl&irJ '1118 nrulll jrli~ · IVR crtminoso: ll potr 
urn mtJI•l to1t ·lnliHILfl H~tmnh·• à llli a t:i•1 irajU· 
rí .. s .. {L profi~.,in mit .t.r •J•IIl tHio d•1Vc1 Slll' il 
pnrtilha dol .'l tOIIIV.a•l•'il: H p ortauto é do paro:cer 
qUil Sll rert~Hitfio . o.~ PflpPÍS tlll govllrooO recom' 
lll~nolanol•• ·Ih ti a . nfl<:'ls~í.l . a • ltl de pr .. ví.l~nctnr a . 
"''rt., d.,ste mÍst!TIIVIll, al'i-aru:noJ,, ví .. lentllulente 
de .sua CB!III e provinda, u de faz~r r"IIP·onS14VOI 
o autor .d•ril JI:•IIS e.,lf, im~ntus; P."rLit:tpaut.lo á 
camMa o · reaultado de sua~ pNVL.Jeuc1as ·a este 
respHito. 

11 P11ç0 1ln cotmnra IIns rlf!pntari .. P, 15 fiP. Jnnho 
dP. 18:10.-D; A. IJ'~ijó.-J •• ~r. de Alencar.-E, 
F. · Ji'rrmça » 

fi A CPntiiiÍ>ISfiO I'SJ'lflllÍR( enr.r.rr~ga•ln do PXII'lle 
das pr·•P<!Iil.n~<, re:wlut;õ~s .o r•·p res••tttHçÕ~!! d••s 
consdlt•rl'l gkrU<l!l d11s pruVIUCtal"l, t,.n,lu -vr··s,.ute. 
11 Jli'Opool't ·• qu" uirig11o á · ,,S~i'lllhfÓI& l{tll'lli . O 
con~P.IIan g .. ral oln pl'ovínci" d..: G .y,.z com .lata 
de :H ·d·! Jan.,íro 111l~te .... n·•n, · Jl-'·liuol(l ·f.! .,recç:lo 
d~ llllh\ wrnarr:l\ A 1111 vtlla (JHrll cub~ça do•lla 
no nrrnífll 11~ ::;. D•t~nirrg"" · oJ~ Ar.oxá, ll .-rn jul· 
gado R Ít'f'g"llezia lll s ollt I Antonio . ol'l Ub~rab!l, 
e alolê~t, huja nrraí11l .IA ::) •nL' Anna, t4ol•• p~rt!:n• 
c .. ut>~ . n t:amarc:a Je Pirac~tú oi& Joruvincia de . 
M!nil-1 G ·: raMs · fl pnolmtolo · sumelhKQle · crea.;ão 
tr"z"r ulgum pr.-ju&Zil au:o~ i~tt•:r.,ss!!S t.l • prov111cia 
cl11 Min •S GP.rBil>~; ou . á'lu .. tles da çom .. rca de 
Pirru;atú . a qne P.Stfio .ann•:xos os IU;{IIrt~s . in di~ 
catJ.,s; é :Jr:. jlRrkC~ a CllllltniSSIÍ.•• Q!ltl SHjlt rt:IOHILiola 
n mf'Srnn prnpo>Rta an governo ·paru ser.,rwouvrolas 
S•lhl'tl ellR IIS UHtorhltules da província dtl Mrnas 
com ,,qu ... lln"' d11 com ... rca •In Prracatú, sond" d"l'ois 
tUolO l"r•lflootttofO á 1\S>!••IIIhléll (,;&lral !Jat·a vruct:der 
eorn cunh"o:irn••nlo ·IH c iusa. 

11 Pr,.r;o ria ··amura flnoi . oh·pnt~doll,. 1!) de Junho 
df!IS :n.-S. do no!(JII /Ja1•ros.-B.B. S. de Suu::a. • 
-,1, X. ele Cm•vt~llln,,, · 

" A. c•t~nn•h~>u\•r ••Kp cíal ·d,s · conselhos geraes 
do . prnvirocín ,.,xa ·nÍu <11•1•• 1\ r•·pr os.,nLao;no do 
e .. n,.ellto lf111'1ll . olo c~urá \!e :!i'> de J .. neit·o 
dn pr .. ll••ni.., nnn .. , a 'lu •I tliz · qu•t .. se .do as 
p .. Hlllrllll ria Cll::ram trtunrcip&ll do Araca~y en· 
vlu.l .tll a" con~··lh•• · g ·rul, a cnmmi•srio d., re
pro•lloH&t.uçrio<• &11111 cnrullr'RII SIIJII-'rimrra .as · que 
trnlR\'tb oluR i•U"il"~··n< oh.,t••IIIÍIIIl•lfll:l José Alvt~s 
c p.,oJt• n~t · tl 'I"" fuziu•J p<~rte <J,, seu pntdru.,uio, 
n~•\ •1U•1 n ltt,.l\:1111 .. Ctlrr•n•·u rnunicip•al uprt~s~utusse 
t•tul•.r •JII<t uut11l'l~ll~t!•• parot llrt·,mntal as 011 que 
nlío'u~ ( ,;~e i~to Ct!llti a · qUt•lll ll&t-lllli! d,.sso em 
bo•u.,fld ·• puhlic.•, e qufl n" •li••s,.~ninLn na leitura 
<lu ud11 Jt .. uv.-ra u 1111 retohi.to oliscu>~~ ri.•> >~abrt! o 
m~lllllo ol•i .;to~ e · qu" por lirn ·,:;s..:ut u-se •!Ue 
Vlt-SS" ro•lu..ttrda 11 «sla llllf.lll~tll Cllruara 11100 
re 1.ra·fl .. t·•o;•i .. , . p•«lindo pnru •111"' a drtli camura 
muni~ipul c"utiiiUIIS'i•t 11 p'lr<:tlb.,r "qu~ c .. :stumava 
pelas sühreolitm; ;~rrem .• t ··~õ .. s, por ·ISS<J que . Pt:~n 
J.,i ·uo · I• Oatobro dt~ . 18 ·~8 · suas · dt:sp::zas stt 
tinhoio augm .. nta\lo. 

11 A cururni:;s:~o estando inteiramente persuadioia 
de qut~ da ereação da citada lei deve pNvir grandes 
bens ás províncias, e que para isto . é nece;;s•trio 
quP. ras · eamarus muni·:ipno?s tenhno rendimentos 
suffici .. ntHS p,1ra · pucl.,r .. m n'a fazer. eff&:Jctiva: e 
que até ou Llo;·t otl nazÕ••S já estHn•IO a mesma 
cunaar11 rnll••Íclpnl 1111 posso, e j:tOZ•> de muitus 
annns daqudl&t i•arttJ du seu p11trimonio; é de 
parr.C~t· qutl r.s t.a augo1st11 camur!l udulitta a 2e· 
guinte r"~ol11~ào : . . · . · 

" A asi!•HllblP.a ~:P.ral lngist..tiva rA~ol.ve : 
rt Artíg.r uur.:n. A cum .. •··· muuic1pal uo Aracaty 

cont~rw · n~ n pHrc .. her· us t•endllneutus das puo~· 
sug .. nll elo Jo.ó Ah•o•s u. p,,Jra~. . . 

c• P1~çu du c111n .r,, dos ''"vutnaJós, 2'2 dt~ Junho 
de 11:1:10.-.~1. X. cl.: Carvalho ..... s. do Rego Dai"1'0I• 
.... B ; JJ, ,S. ele Sou:a. ll · 
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u A Mmmis~iio ~l!pncial encarregndn do exame 

das proporitns, resnluçÕ••s c r~>pruscntaçÕ•·s dos 
consdh"s gernes dr.>~ prnvim·ia,, viu a rHJII't•sen· 
tn~'lio que em rlatn de '27 d•J Fevllreiro 1l>'flli! anuo 
fer. {I nssrmbl~a ~ernl e no poder PXP.cntivn, o 
c""sclho g1,rnl dn província dn Pnrnhyha do 
Norta : pP.•I•ntlo dnci~iioo snbro o fucto se :uinte: 

(( C! vigurio . da fr••::ruezia rla 1'a~uára, Limno 
da v11la ~la Alhnndra tluqud!a provincin, l't•pro
sentou dJrecturuAntfl no const1lho a inl'rlwçrin da 
loi que a camnrnnulflicipnl•la mesrna villa havia 
proticncln Mm ·n:io dar posse do caq;o c.J ,, .iu•z do! 
paz rlaqu~llll fr, gn .. zia n José. Ludo T··•xAira 
Cavalca .. t•, quP. na H(.,içiin respectiva havia obtido 
mn.nrin ab .... lutn dP. · vnt .. s. · · . 

'' A 1iumarn manrla.tn responder pPlo prf.Sidente 
d~ provi ncin á r .. quisiciio do conselho .us~e que 
nan ~avia d11do a p .. tise, porque " elP.itn, PJltre 
a Alerç;it• tl apul'tlç>io de voto,; s~ h11VÍB pa~Rado 
com >~ua familiu daquella rr •. lj'U,..zia para a · ci.tn•le 
do R··cife, f11zentlo · se publico qu" hav1a mudado 

• .de ~OIIIÍCI!h•: e por isau empn•sl\ra no cargo 
ao . tmmedJ •to P.lll votos o qua c"mparec.·ndo 
dcpo1::1 o :iobrerlit" prim••iro ·eleito . lhe u:io de,·a 
poRse por. ser· dlP. devedor :l. m~sma camara, e 
estar acc10uado p11r ~:ssa divi<.!a ll>nte o juiz de 
puz. . 

rc R•·sc,h·c,u . o conselho qui! este !llntivo niin era 
sufficiente p •ra qu., a camora deixnsse dd dar a 
P••~se ao .eHto: l':>lnnd" pela )t'Í · acautP.lado o 
mew. ~e prev ... nir es~P c>~so . em CJUe . Pile P.~tava ; e 
l'~qur~nt .. u ·em Sl'guJda . ao prt·sid· ·nte da provín
Cia, que orch·nnss" á ''amarn qu·~ proc~dPRse na 
fónpa por t:He crms~J)lo resnlvida .; requisu;iio a 
que o presid~ute da província su ne~r.u, e n•·gou 
bem .no ~>nteuder da c .. mndssão, pnr isso quP. e·m 
ne:nhuma Pf!o' te. da Ir: i ~ · dada ans conselhos g··raes 
de pr .. v•ncJa rugPI'encta sobre matF>r•u dl:l adrrri· 
nistraçiio: devendo em caso de iufracçiio e ex~
cução dtl lei ou falta dPlla,· dirigir ã ussembléa 
geral e ao poder ~x,..cutivo c .. njunctamente a 
reSJ?PEtiVI\ rep1·~senta~ão-' mutivada; e ó esta a 
dectsao que . á comrrr1ssao parece deví!r dar-se 
sobri~ a matPria. · · . · . · · . 

" Como porém se aprPsenta falta da . exP.cuçiio 
da lei da . parte da camura da yilla da Albanura 
em. nfio dar P• ·SS,.. do. cn_rgo . de juiz de paz ao 
el!lJto para t>llu por maJ .. rJa dwv• tos, P. a rn"sma 
comruiss1io d., parecP.r que . se diga ou rec .. mniP.nde 
ao govern" que ex!Jeça a necerisuri" ordem para 
ser log·• emposl'a•lo .do cargo d~ juiz dn paz da 
fr~gut,zia da T •.qn~rn o ind•viduu · quP. pltl'a elle 
fo1 le~-:ulment~ drtto; lflOJHlando fazer t:Jf,..ctiva a 
res~oonsabtlrc.lada da autm·i.iade que illegalmente 
tem dem .. rado a dita pns!l~. . 

« hu;o · da camui'H •l"!l tiP.pntacl•'S, 1!) flt> Jnnbo 
de 18:!0.-S, do Reg" Bto·,·os.-B. B. S. de Sou::a. 
-.4. X. de Cm·vrtlh•J." 

LP.niu-se Hm•s "s sPgniottP.s requerimentos: 
f< D~s..-jnudo .a c".'""IÍ!l~n .. ti~< . ur·çnrrul~tlo d1t>giu 

ao pleno co"lreci•nflllt•• du d··Sp•·za ~~ll~ cusla á 
nutiãO 11 cap~llu imp.,l'inl, P full,-c,·ndo~·llre os dados 
precisos : que só !JOd~<ráõ f··rHe•:e•··lhe n livro 
da recdta e de,p.-z~t do pr .. jecto, e o (l ,l d"speza 
do.thesonreiro Antunio ~ereiL·u, rP.qu~r que se 
eXIJa qo gov•:rnu os menclClrrudos livr .. s. 

11 Paço da · camara dos deputadu, 22 de Junho 
dll 1!:130.-B . . P" .de. Vasconcellos • ...-D. D. Silva; 
13. L. de Sou:a.-Rlpeiro de ..tn.Z1·ada. >> 

.". A comndssão do t•rçamento desejosa de ba· 
btll ta r o governo para ~xterminar as causas das 
enfermrdudes, 4Ut> ha dous annus têm ·nssolado os 
term• •S dtl Macacú, Ma:.(é . · e arlja<!•·ncias; precisa 
de tlt!clarHciureut .. !l . sobre quo ba~ê~ a~ n1edidas 
quo tl•t pr .. põe of!t·rt'cer ·à consrderaçiio de!!t!l 
IIU!;U•lU CUillllrll, 

« fi.,4U"r puiK a Cr•mlllÍSilÜ;~ f"(UO O gOV(trno mno• 
dlln•lu pruc"''"'' .1\ uv~riguuçr\o . <lua IILt•ncluna•las 
CIIIJWIIIl, I! OUVIIIdO (80 l!Jtl IH&rllCtlr CnnVIIIlilllllll) a 
aoc.hd11do modlço·cll'urslcn deatn cvrto, mlniMLro 

á c;1rnnra as informuções nec01~sarias, ~nra que s 
resolv li<.t AS providen~in~ mais ndaptnd(ls, e com 
a urgll11Cin . quo 11 importuncra da m11teria o a 
humunidnd•l exig11m. 

" P•l•;u <la cnmar.1 d•lS depntnlioR, . 22 ilo Junho 
do 183:1.-B. P. d':l VasCf'I'I1Cellos.-A. F'. de p, 
Ilollandll ·cava.lcanti, v~ncí 10 . - D. D. Silva.
B. L. de Sou;a .-Ríbei,·o de And1·o.da. u 

cc A Cllllllllis~:io de ur~amento nr1o póriH interpór 
o H!!U jr1izo sohrll as dAsp,..zus da faltrica d11 f~;rro 
no morro d11 Gaspar Snar .. s, província do Minas 
GP.ra!ls, SP.!JI que o governo lhe minis~re a11 se· 
guin t~s inf•.II'IIHIÇÕPS: lo, CJUantn custou á fazenda 
puhllçll aquella fabrica; 2o, quanto t-.m rend.do; 
3°, Qllnl . 11 suu recdta e ·dll,;peza annual; 4o, 
o s•· u estado ·actual : .só á . vista · dP.stes · e!lclareci
m .. ntos po.J~rá 11 cornrnissão decictir·se pela sua 
cou,..;.rvaçiio ou alienação. 

" Espera porL··!~to a commissiio que esta au· 
(l'U,;La camura eXIJB do grJVetiiO as mencionadaS 
111 f, 1:rn açõ~s. · 

11 Pac•• da camara .los dPputados, 22 de Junho 
dll iS:30 •. '- B. P. de Vasconcellos.- A. F'. de p. 
Iiollando Cavalcardi, vent:ido.- Ribeiro de An
di·ada.- D. D- Silva.~ B. L. · de Snu.iá. >> 

o Sr, Holla.nd.& Ou.va.lca.ntl:-Sr. pre
sidentt! , esta materia já veiu · aqui uma veL : a 
com•11iss•io de fazeuda não póde · ser esclarecida 
sobre est~s object••S da capdla imperial, nem 
i.ambem sobrd as do~nças de Macacú, e por outros 
par.-cP.r r<s de que uão me rec<>rdo; e eu ast~ignei 
vencido em todos esse~ requ~rimentos; afiirmo 
pois que niio ::;e devem pedir: quem tiver em 
vista os quadros das informações apresentadas 
p~Jo governu Súbre a fiXtlt;ãt> da< desp~zas, e houver 
exanlina.to esses qua•1rot~ vurá . o que alli se ob· · 
serva : dcv .. mo-nos c"nv,.ncer que, . vindo todos 
os dias e~clarecimentos destf:s é pouca perda de 
tP.rrrpo, P. rnesmn .reduuda em desabono da CO'D· 
missão de ft~zentl•l; como a commissão da fazenda 
pM" lemb1·ar ·se da capella imperial e do . ftt~lHlo 
ae Macacú, quand•> o quadro da divida publica 
apr~sentn ulgllrismos · ·~il·l · env .. rgonhão ·o. minis
terin? Vê ·se um . emprestirno, e ignoro 6rn que 
o lht:s .. uro se baseou para o contrah•r: um empres
timo quo monta em perto de 9,000 lbs. st. ; e 
0,000 tbs. st. são comparaveis R · 400 ou 500fl? 
Pod~m rnPr~cer a · consideraçiio ·da camara reque
rirn<•ntus destn ~natur6Zã? Quando o quadro da 
divida publica apl'es~ntn para fixação das despez·•s 
do anuo · de 18:3l n 18a2,. a d1vida líquida em 
Junho de 18'20 '! E' com o quadro da divida li
quida . de 18~0 que o . governo . quer que se fixem 
as d.-spezas de .1831 a 1832? Se fos:~emo>~ por ne
ce~>s•dade de causa a pedir esclarecimentos, pe
dirrnmos . tant'"s quantos fussem os artig .. s do 
budg.,t. E"tuu . couve11cido qu.: estes e~clareci
rueutos de nac!a servem, tostou certo que m~~oior 
.trabalho que tenha 11 . co•ur:oissão é apres.,nLar 
·qua .. to anttos o Sllu pnrecpr, e dev!l dizer que 
nà•• conc .. rdando C<•Jh a . maioria da cumruissào 
s .. bre o systeu.a de apre:Mitar essª . fixação de 
despezas, tenho de apr .. llentar {l camara o . meu 
voto em sepArado; 1'01' elle ver-se-ba quanto 
e~sas icformações apresen.tadas ··vocalnumte p·eto 
nunistru s.ão wais . proveitosas em consequencia 
d11 economia de tempo . . · · · . 

Eis ·aqui os · motivos. que ·tive para · assignar 
vencido este requerimento ; e · nssignarei vencido' 
todo~ os outros que forem !)obre .informações,. por 

. que serão nHcessarius dous volumes d~ requeri
m·eutus para npresentur o governo informuÇões 
1.1estas ; 

O Sr: Li:no Coutinho:~ lia poucos dias 
um ilhtHLre deputauo membro da ·commissiio de 
fu~eui!Jl d••claruu n .. sta canr,.ra que a commissiio 
ni}Q pilei la da1' um pllrHcer c"nsentaneo emqu•1nto 
ndo ~ill1111em Informações dt~ todo11 oa material 
ooa qu!l se ballf!llva a ·. requldlçilo do Bovcrno ; . o 
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houve aqui q11ern disse~se qui!. .tal nuo podia ser, 
porque o governo no.o podra 'dar todas essas 
informações, n•sim como as nl'io tem dado to.Jos 
estes annos passados: que o nosMo orçamento se 
de•:ia fazer assim ·corno se têm .feito os anno:l 
passados ; que pedirem -ae agora ~sclarecil_!l~ntos 
particulo.res sobra esta ou aquella 1nfurmaçao, ar
gumenta-se sobre iRto, o que nãose podendo obter 
todos não ~a · tem de nenhum ; di~se-~e mais, 
como'bavemos de fazer caso de peqnonos objectos, 
quando temos tantos grandes e volum<~sos sobro 
os quae~ devemos pedir infor·mações? O illnstre de
putado mesmo drsse que Laes informações rrãn podia 
dar o govPrno, e porque o governo não póde dar 
grandes inforJ!Iações ácerca de gr.a_n,~ es cous!ls, 
cumpre que dlnxemos tambem de pedtr m~orrnaçot-s 
11obre . causas · que o governo pôde . wformar I 
Estaremos outra vez a braços com a celebre 

· theoria dos pingos de cera? Será pequena monta 
fazer uma refurma na cape !la imJlerial, uma . vez 
que se reconheça que etla se· póde ~ffectuar ? O au
gmento de nossa riqueza não nos póde vir emquanto 
a nossa agricultura e commercio não melhorarem: 
e no estado em que nc.s achamos . não podemos 
ver nosslts rendas nugmentar ; logo; como pode ~ 
rAmos ser ricos ?. Por via da economia, prescin
dindo de urna prodigalidade . arru~nadora, .e 
cingindo-nos á mais . rcstricta. ec01oorrua ;_e. breve 
teremos resullado em bunefic1o da no.ç110 ; por 
cons,,quencia, Sr. pre_sid~nte, é um principio 
sabido, que pouco e mars pouco faz o mu1to; l_ogo, 

'poi!'!, economisando nós pouco em c_ada reparllçao, 
tempo virá em que terE:mos vene1do murto . 

Depois affirmr.u o illustre deputado que as 
· informaçõe.; ãcerca de 1\.iac:ocú nada va lem. Oh I . 
Srs., que mais cteve. val~r, neste mu~do ~o que 
a vida do .cidadao uraslleiTo ? A ep1dem1a tem 
levado para outro mundo milhares de · de~graçadqs 
sem medicina, e não h11 de esta camara . ped1r 
informações sobre o estado desses · des~;raçados ? 
Quaes são os soccorro.s que Retêm ·dadu_,equaes 
os soccorros que é precrso dar-lhll~? A_pphq~em-$e · 
meios para allivinr a sorte desses 1nfehze~, ~azlln_do 
assim melhor será. do que gastar o uosso d1nhe~ro 
com os nosso~ celebres diplomata~ que se estiio 
divertindo e passan4v pell~s ~ul!:!eri!ls · ~ p~lo 
Palais R.OY•ll : melhor é que o nosso dmheuo 
sirva . para soccorrer ~OHSOll desgr11çados con
cidadãos, do que . para termos empregado_s des· 
neces,arios , partic11l~rmente _n·a . drploma~ra que 
deve ser mais resumtda e nao 1r pela mfausta 
rotina antiga de mandar para cada terra gmnde~ 
diplomatas com grandes ord~na~os : melhor e 
ernfim, . applicar o noss~ dmhe~ro para quem 
precisa do que mandar vtr . mac!J.mas de brocar 
peças por 800 contos. de réts ; e melh~r . dar_ o 
nosso dinheiro aos nossos d~sgruçados couc1dadaos 
-d9 q"~ fa~erem-se os desper~iEios .qn:e a cada 
passo vemos em outras repartrçoe_s. . . . _ · 

Di~-se que não se deve~ ped1r mforl!laçC!es 
sobre os habitantes de Macacu, e eu sou o pnmerro 
a dizer que i,;to é o . mais e11sencia_l . do que dar 
dinheiro ao governo para desperdiçar como tem 
feito. . · · · . · ·· · - d 

Approvc; os requerimentos dn commissao e 
fazenda, e todos . os mais. que forem .sobre .in for· 
mações. · 

O Sn :MAnTIM: .FMNCisco : - Primeiramente 
pergunto, qual é este . p~recer ?. E' s_ohre .reque
rimentos que a comm1ssao faz, eu Julgava que 
melhor era votar-s9 sobre estes requerimentos 
todos, · porque elles toc1os são . da mesma natureza 
e são Itienticos. · · · . · 

O Sa. P.uiL'P!() ALBUQuERQUE : - Só depois de 
todos iidos -poderei votar. . . 

O Sa. FERREIRA. DA. VEIGA : - Que se discutão 
conjunctamente e vote-se séparadamente sobre 
cada um delles. 

Leri'io-se os requerimentos. 
TOliiO 1 . 

O Sn. DuARTE SILVA :-Deve-se ler .. em lugar 
dcl ..;... ac11demía modico-ci r urgica ·-sociedade diJ 
medicina. -

O Sr. :1-Xollanda Oava.tcantl : - Sr. 
presidente, ainda insisto em Her vencido em todos 
esses r~quurímento~. com elles Insisto pela per.la 
de tempr1 qui) gastamos . r:um el~e~, ins_1sto pel<A 
preferencia que se dá. a essa~ rJdJcularra~ sobre 
obj ectos muito mais t-ssenciae~ : Sr. preRid1:nte, 
o 'honrado membro quo fallou em oppo;!ição aos 
meus princípios, disse que eu tinha dito cous~A 
que certamente nunca d1sse ; mas como é factl 
entPnderem-se a!lui cous~s muito ditre~entE:s _da
quil!o qne se d1z por 1sso me aclmrro; drsse 
que eu tinha di!o que .~governo não dev~~ mand~r 
essas . informaçoas ; !o1 em outra ocC•ISJao, e nao 
no caso actual ou ideutico a este; nosta occa:'ii~o 
ou caso ídomtico o governo pódu mando.r mu_ita~ 
infoo · maçõ~s, e que gastemos o tempo entretrdos . 
em pequena:~ cous!ls quaudo a a~sen~1ul fique 
esquecida ; é pt:lu mtere~se ti e co usa mms urg~nte 
que eu digo que estas devem ser desprezadas ; 
mais appelta-se logo para a vid~ do cidadãq 
brazileiro, .oh I senhor, para que ~ncu~car nqu1 · 
philantroria? Por vent~ra e.sses crtl~da~s bra~i
leiros doentes <le Mo1cacu e . Je Maga . nno Corao 

· já soccorridos; talvez · mais do que outros ha
bitante:~ . do Brazil? Para que inculc11r philan· 
tropia quando a m~ior parte do Brazil ger'!e ; 
!Jilllndo em bendicio do~. enfermos .ae Macacu ~ 
Ma"é os cidadãos do R1o de Janeuo têm mant
festâcio uma philantropia consideravel ? E' nesta 
parte que .a co1mara quer intere:>sar-se, quan.do o 
publico do Rio de 'Janeiro já tem corrido a hvr.ar 
esses desgraçados ? E . cu mo se · argumenta J?Ols, · 
que pCir eu querer tn.tar de causas essenc1aes, 
qu.·ro inculcar desp1·eso ás vidas dos cidadãos 
brazileiros ? 

Sr. presid~n~e,_ fues rectuet:imentos v~o ag~ada1: 
ao partido mumgo do. Brazrl; ·elles . vao drzer . 
a camara está. se occupando em taes e taes causas, 
e está . despresando c:ousas muit~ · edseociaes·; ·o 
g(JVerno mesmo mostrará des_eJO de · _!?Ccupar . a 
attP.nção do. camara com essas 1uformaçoes. 

Tenho visto não se pediremesclar~c!mentos. de 
grande necessidade sobre o quatlro do. dtv1d•1 publica, 
sobre essa>~ despezas de Londres, b~m como toJ ~s 
os esclarecimentos sobre o conLracto dos emprestl
mos mesmo no Rio de Janeiro, e me::1mo outros ent 
dilferentes repartições, ora, quando isto se tem 
desprezado para que havia de assignar este pare
cer, quaudÔ nef:Oilios mais interessautes requerem 
a minha 11ttençao? 

O Sr. M .u1"tiln Francisco:- Eu fui, Sr. 
presidente, que pedi esses esclarecimentos e os 

·Julguei muito necessarios á com missão. de fazenda ; 
de fo&cto em · matarias de cifrn~, _o que ten!os sem 

· b ases? Orçamento de eutremez :. mas d1sse-~e,. 
. ist<i são bagatellás : para o legislador .financeiro 
nii.o ha. bagatellaa; ou . bagatellas ou grandes 
sommas, ou quantidndes . in~uitesimas, todas 
devem ser buse8ila:~ em termos ; são as causas 
por que . eu . os p!ldi para 11 commissiio: ~isse-se, 
a commissiío demorando-ao sobre pedtr taea 
informaçõe:t vai denll>rar os seus trabalhos ; 
não é .assim : ella continua sempre a trabalbsr ; 
eu jã vejo que .continua o sy~tema das esp<mjaa, 
bastante preJudicial, o é ao que não quero acceder 
nem os meu:; cottegns da commissiio : é preciso 
que · . nós entr,.mos em vereda constitucional, 
oir'se-ha, é tempo perdido_cóm tae~ informaçÕell ; 
tanto melhor, a comm1ssao .::umpno com a sua 
obrig.,ção, satisfez á constituição, . e ella de natla 
te.m culpa,. . · · . . . 
· :Ma~ . qisse·se para que trator dos desgraçados 

de Macacú·, quando a nação inteira e immensidade 
de cidadãos têm gemido? Maior motivo pura que 
a çommissão se lembre ; se o governo tem feito 
algllllS ,beneficios, se siio sabidas ·as causas . da 

. . 59 
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enfermidade quo tem grnssado ; se foríio apo•lta
dos meios para esse fim ; hnvr. mns de dar por 
isso os elo~ios da naçà\1 M govflfno, n elngws nos 
indivíduos que encoutrarrnos no caminhu da htliOII· 
nidade . e da ,caridade; mas a naçiio á a primeira 
que cumpre da1· o AXemplo', e v•Jr se extirpa a 
cau~a do mal :tanto . mais quando este p·oõ'llcer 
teve o voto da muioridndo da camara qun1ulo se 
tratou do adresso á falia do thr11no : a comrnis;;ü.o 
poi~, qne1· verso acha um meio, .quer lllitti:<tral-o 
para extirpur as cansas dessa endemia IJ n;lo vcjn 
por · consequeroci;l pot• qualquer la1lo quo so 
considere . o r•)querionento da C•Hnrniss:io que tenha 
exorbitado c!a escala dns ·seus dev•tres; por qual
quer lau.,· que se considere este rllquolritn\lnto, ni\o 
vejo motivo pao·a qut1 f!l) .inculpe 11 commis•i\o. 

A commisRrlo tambom pedrl esclnrecim•m~os tlobre 
a fabrica de ferro d<J l\fínns, para snb••r so ~lia 
póde continuar, por que ernfirn não ha maior 
loucura do que f,,zer gmndes d.:spezns com fa' 
brlcas que não d>lo lu•:r•;:3 n .:m utilidnile, Tn,Jo 
o que faz a base do orçamento rJe uma provín
cia deve merecer da commiseão a maioo attençno 
e assim cst •S questões do:V•llll ser examinada~ a 
fundo; .(, ainda que seJa entreti,la p~lo governo, 
a commissãu uiio p~rde tempo. 

O Sr. Lino cout:int1o: -Tt:m siclo ínnl· 
teravel costume · desta casa, quandCJ se pedem 
esclarecimeutõ::~ ao governn, votar-se Hem discus· 
são, pois . tudo quanto é necessario a ri nndament:l 

• das commissÕ•1~ deve · npprovar-se . En desejaria, 
dis~e um illustre deputado, que a cr1mara em
pregflsse ·mellHll' · o . tempo trataudo cl<J ne .go,u:ios 
mais transcen . l~ntPs: ora, quem tem sido a cansa 
de perdermos .tempo? N1io . tem sido o mnsrno 
Sr. deputado que começou ar~;umentando contra 
o requerimento da commissiio, que, · qn ont:r a 
mim, devia ser npprovado ·in limine? Logo, é o 
Sr. deputado culpado em despendr.rmos tempo. 
Disse mais: para que tratarmos de objcctos ri
dículos, havendo tantos ile muita mvota ·? Sr. 
presidente, s,ria para desej.or que não se ampre
gas~am outras palavras; hn ncstn ·casa· alguma 
cotiso t'idicula de que su trattl ·r Podia diz~r por 
exemplo, ncgocins puqucno:> á vista de outros ou 
qualquer cousa s~melhautc. . . . . 

E · perguntrr eu, seriio ri ,Jiculu;; as inforu'lnÇÕ<lS 
que a cl)mmissiio pede'? Pedir infnrmnçves sobre 
o e5tado rniseravel dessa infdiz porr;ão de nossos 
concidad liOs, ufim de lhes . prestnt· soccorro, ~ ri-
diculnria? · 

Mas accrcs.;rlta 'o i !lustre deputado, isso é d.:s
necP.ssario, pois o gov.:rno dil mãos dadas com 
muito:> honrados patriutas, lhtlS tem llnviado po
derosos soccon·os. Eu creiol que o illusLre . depu
tado exagei'Ou ; qua~:s siio os gnm.J~s soccort·os· 
que .o !(uVP.r11o t~m · prestado nos .desgraçados de 
Macacú? Alguns têm prest::do, mas nrio com 
mão larga, só me consta haver-se mandado uma 
ou duas duzias de colchões, algumas · esteiras e 
lençóes ; e vejo soccon·os desta natureza sem pro
veitr>, pois são mandados ao foco da : endemia, 
porque, Sr. presidente; as dllenças de Macacú 
são . da classe das febres intermittentes, e todos 
sab.em que a su.a cura é ªmudança de 1\!.gar, por
tanto acho que de nada servem esses soccorros. 

QuP.r·se tratar . da cura radical deste rnal, pois 
então autorisemos com theios o governo para 
dessecar esses · pantanos, para construir cnnaes; 
etc., não percamos .pois o tempo, podendo l'eme
diar este flagello, e niio descancemos só na phi· 
Jantropia· dos outros. 

Fan ... u.se sobre. os outros requerimentos : e 
como ha de a comrnissiio il!lr o ~eu parecer sobre 
fabrica~ f' outras dP.~pllZI\8 sem · llll . competentes 
lnforni11cões? N1\0 ob>~toultQ !> Sr. deputado nos 
a&BflRUra que CJ mlnla~erlo · folga de nos ver un
tr&tliloa QOm e~tn!l paqueno~ uuUNI:III, .ll qno uilo 
so tratn 4o ~~~·~nulal ; tllllll !l.U atUrnto o contrario 

c rli~o que o mínistorio. folgará sim, com e~te 
systc:nia de pnssaruws a nspouja por cttrtos ob· 
j•:ctoR paRsa<i<H\ 11 tamhcm Colgnró.\i na inimigo~ 
dn sy~tema porque ric:io . a H.•JU salvo com o ar
bítrio de p11der ·,znstn1· quanto cUnheiro quizerem. 
Se P•ldirmos informnçõtls amiudadas ao governo 
ella será 111ais cuidadoso. 

Portaoto peço a Y. Ex. que, segundo o cosLume . 
ç)cs~!l. camarn, se vote pelos req!lefimcntot~ 4a 
commissiio. 

Afinnl f,lriio os requerimentos approvado!l. 
L eriio·!;H;l os segl!intcs· pareceres de commjssões 

q110 foriio approVI\dOs; . . . . , 
cc A commissiio e~pecial dos conselhos gerne!l 

de província apres<:nta a esta augusta Cll,n!arl!, 
tres proopostas c duas resoluções dH ditrarente;; 
províncias para se .mandar imprimir conforme 1!. 
d,llibel'llção desta augusta carnara no sessão ·de 
17 do eorrente. 

cr Paço da cnmrtra dos deputru'los, 21 de Junho 
do 1830.-S. do Rego.Bal'l'os.-B. B. S . de Sou::a; 
-A. x. · de Ca1'Valho. )) 

« A commissii•• especial encarregada do exame 
das propostas, . resoluções . e rept·es~ntações dos 
t:onselhns gera~s das províncias . vio a represen- . 
taç>lo que em data de 27 rle Fevet•eii'O fez o 
cronselhogeral da vrc;,vincia da Pamhyba do Norte, 
dizendo que tendo r llcorrido 11lguns moradores 
do termo da vi lia do Pilar, ~obre o gravame qlie 
sulfrilio <IIJ alguns . arti~;os da portaria feita pela 
re~pectiva camara municip'al, e tendo o mesmo . 
couselho · resulvid•J a•liar ou .-uspeuder a extJcução 
dos sobreditos artig:9s da postura, execução que 
julgon pr•·indicial, emquanto o mesmo conselho 

· não podia approvar, rejeitar e mandar como a 
lei lho incumbe, ou t•Jda 011 parle da dita postura, 
.resolvéra igualonente requisitar . ao presidente da 
provincia quv ·houvesse . de . ordnnar ó. · camara a 
Muspensão ou adiamento resolvido, requisição 
a que o prAsidento se negára pelos motivos que 
d&u · e vêm expendidns no · officio do . 11ecretario 
do govorno dirigido árauelle do conselho, o qual 
consrllho pedi;} nona medida que haja de estabelecer 
regr11 ,;obre a materia. 

cc Par.oce ó. comrni:~são que nãl) sendo de'clar·ada 
Pm parte nenhuma da lei a necessidade da in
Len·ençiio . dos presitlentes das proviuciás parn 
ordenar: ás . camaras -as ·resoluções dos conselhos 
geo·aos um mataria .da sua peculiar nttribuiçiio, 
resolnr;Õ•JS que os mesmos conselhos devem direcla· 
mf!nte intimar pelo orgiio do seu secretario, e 
que as . camarns . devem . respeitar; sendo esta 
•!specie diffe.rente .da outrn de pedir informações, 
especie que demandando execuÇão ó· pot• isso 
dependente d•• intervenção. dc.s presidentes das 
pr(Jvincias, como agentes do. poder executivo, ,\ 
de parecer .diz, que oanhuma medida ha a dar 
e que os const>lhos geraes devem intimar directa
mente ás camaras pelo orgiio do seu · secretal'io 
as suas resoluções ácerca das matarias que siio 
da privativa attribuição aos mesmos conselhos, 
devendo . sómente requisitar aos presidentes das 
províncias sobra as matarias expressas na lei e 
que de mandão . execução que. aos consel. hos ·não ó 
dada. 

cr Paço da cnmara dos deputados, 17 de Junho 
çie 1830.-B. B. S. de Sou::a.-S. do RegoBarrr-s. 
~A. X. de Carvalho. » 

« O conselho geral da província de S. Pllulo 
representa em data de 8 de Fevereiro deste anno, 
que ·estando suspensa a execução do decreto de 
16 de Abril . de lt:l21 pelo aviso de 6 de Setem
bro do . rnesmo anno, aviso a que; como emanado 
de S. M. Imperial · quando príncipe regente, 
havia dado força de lei . á de 20 de Outubro de 
1823 d~ assemblóa constituinte, CJUe em genera
ltdade a· deu a todos os netos legislativos da
queHe . augudtO Stlnhor quando príncipe rtJgente, 
n mlnlatrQ o. aocrot11rlo de estado. dos neg .. cios 
!la tuxondu, proildouto do. tueaouro nacional; com 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 11:50 - Página 5 de 8 

SESSÃO EM 22 OE JUNHO DE 18:30 467 
manifesta violação da .constituição do imperio o 
invasão do poc,ler legislativo por oll•1 recouho· 
ciclo, mandára · pP. la provisão de 5 . de Junho de 
182() ficar sem ell'eito o- mcncionaclo aviso <lo 6 
de Setembro de 1.821, ll pôr -em effectiva execução 
o decreto M Hi de ,Abril do mesmo anuo· .. O 
mesmo cr,nselho geral, com uma grande parte 
d11s camaras municipaes ·_ tambem representn os 
gravíssimos damnos que á província traz a oxe· 
çução daquelle decreto do 16 de Abril dH 1821, 
damnos que se haviiio sido attendirlos pelo citado> 
!!Viso de 6 de· Satembro do meYrno anno, que sus
pendeu a execução do dAct·eto, muito mais agora 
cievem ser em proporção do accroscimo que têm 
tido o commt:rcio e agricultura depois daquella 
época. 

(( A com missão · especial encarregada do exame 
destes . objectos, não tendo pre~eute· n citada pro
visão de 5 de Junho de 1829 e aviso de 6 de 
Setembro de 18:21, não pôde já illterpõr o s~u juizo, 
e é á e parec_er que se peção ao governo . não só _· 
as . cópins uuthentica>~ · daquella provi~ão e aviso, 
como · todos _os esclarecimentos e informaÇões 
necessarias a . tal resp!•ito, 

(( Paço da camara dos · deputados, 21 de Junho 
de 1830.-A.· X. de Ca'l'valho.-S. do Rego Barros, 
-B. B. S • . de Sou:a. , 

(( A commissii.o especial dos conselhos · geraes 
de província examinando a represeutação .do con
selb:o geral de Santa Catharina de 23 de Janeiro 
do presente ann.,, na qual observa que havendo 
cessado por provisão do desembargo do paço a 
concessão de terras · devolutas com grande pre' 
juizo da agricultura, e niio obstnnteísto nccresce 
mais o ver que recentP.mente se tem concedido uma 
grande parte das boas terras no denominado s~rt:io 
S. José aos .colonos estrangeiros, produzindo p()r 
esta razão rim .geral de:~gosto entre os nacit.naes, . 
vendo . que ao mesmo tempo são excluídos · de · 
um igual beneficio; para o que julga o conselho 
providenciar-se suspendendo-se a pruhibiçfio, e 
que o presiuente da província em conselho possa 
:ionceder as terras devolutas definiti\"ament.,, d.,pois 
de preenchidas ns dispo>~ições das leis em v1gor. A 
com missão, tomando em C1msider1Jção uma. tão im
portante representação, não pôde aeixar (emquanto 
á primeira parw) de lastimar que um governo 
braztleiro . proteja antes a estrangeiros, não só ém 
prejui'zo dos nacionaes, como :;endo para .iSSII 
necessario não · observar, e mesmo violar as leis 
que religiosamente deveria executar, augmentaudo 
dei! ta sorte desconfianças que txistem entre . os 
brazileiros, vendo tantas colouias (a .que chamão 
corpos de restlrva) iuuteis e prnjudiciaes (primei
ramente colonos; sem nada mais fazei:em .do que 
au~mentar" nossa despeza e o opprobrio da nação, 
·conservando-se ainda entre nós depois dos grandes 
attentados praticados por elles, que estão e estarãu 
sempre in1pressos na memoria . dos briosos bra
zileiros: etatretauto a com missão querencio marchar 
com circumspecçiio, é de parecer que se peção 
info1·mações ao governo sobre 'um tão melipdroso 
objecto; e •>mquanto á segunda parte, que se 
deve esperar pela lei que c:feve regular · as sesma· 
rias, por isso que esta au_g_usta cam_ara já declarou 
no principio da sessão esta mesma opinião. ·. 

« Paço da camara dos deputados, 19 de Junho 
de 1830.-S. do Rego Barros.-B. B. S. de Sou:a. 
.A. X. de Carvalho.» · 

« A' . com missão e!!pecial dos _ conselhos geraes · 
das províncias forão presentes as seguintes repre
sentações:_ uma do conselho geral .da província 
de .Mini\s acompanbnda de outra por cópia da 
camara municipal da villa de Barbacena pedindo . 
a abolição dos ·direitos de passagens que erão 
gestinados . para · o _ pagamento das guardas milí· 
cianBs nos portos dos rios Parahybuna e Pa· 
rahyba; outra do da província de S. Pedro do 
Sul pedindo que na mesma província . se . faça 
extensiva aos direitos de _ exportação a lei de 25 

d13 01ltul>fo de 1827 e o decreto do lo da Outnbro 
de 1828, . para se arrematarem os meios . direitos 
da S11hírl11 t:om as mesmas bases e determinações 
ali i declaradas; e duas do da província do Coará, 
P"dindo, uma · que so reduzão a 10 % c1s direitos 
que s1: pagão dQ algodiíiJ, e que a metáde dEtstes 
10 •/• seja applicada ás obras publicas. emqurmto 

. o lhesouro provincial n1io estiver nas.círcumst .. n
ciall de ceder no consolho · presidencial 11 ·oitava 
parto das rendas publicas como dGtermina. a lei 
de 20 de Oatubrn de 1823; o a outra final monte 
pedindo por 10 annos a suspensão dos dir,;itml 
e. impostos de consumo de a~ _unrdt;nte fabricada 
na mesma província o do outras . novas fabricas 
da assucar e lanag-l!m: e roennhecendo a mesma 
commissiio qur, taes objectc,s tluvem ser mui par
ticularmente tr~>tadosiJ attwdidos pEtia comrnissiio 
de faz~>nda encarregada-·de apresentar a lei de 
or1;amento, deixa de int1~rpõr o seu juizo receiosa 
de ir de ~:nco11ti'o · á mflijfllll. lei c de !JÕr esta 
augusta camara no embaraço de npprovar. t~gnra 
uma co usa e · ao depois · roprova r . ou . vice· versa; 
portanto é de _ parecor que as sobred1t~.s repre- · 
sentaçõo.:s . sejão rcmettidas áquclla commissão 
para dar-lhes a devida :attenção . e . requer que 
1gualmente se r r:mettiio todas a:~ outras repre
sentações . que forem relativas a . taes objectos. 

1c Ptaço . da camara do:; deputados, 19 ole Junho 
de 113:~0-:-B. B. S. de Sou:a.-S. do Rego Barros. 
-A. X. de Carvalh'J." 

Foi á mesa a seguinte resolução: 
(( Considerando a urgente necessidade de dar 

prompta providencia no mão estado do crP.dito 
publico em que · se acha a provinc;ia da B»hia em 
conseqnencia do papel-moeda e cobre cmíttidu pelo . 
governo_: · · ·. · _ _ · 

" Considerando .que sem grande desfulque das 
rendas actuaesda prov i. ncia.se pôde quanto antes 
restabelecer parte do setl credito: . : _ 

(i Cunsiderando que exh•tindo nos cofres da dita 
provincill perto d;, 300:000$, se póde. já applicar 
parte desta som ma: 

« A ass~;rnbléa gernl legislativa resolve : 
(C Art. 1.• Fi cão retira.:] os da circulação 200:000$, 

parte do saldo . 6i'ÍStente · no cofre da junt11 da 
fazenda .da Bl'!bia em papel do govnrno, emitti•lo 
em virtude do decreto de 27 de Novembro 
de l$27. 

<( Art. 2.• No fim de todosos unnos financeiroq, 
dedu;~;ida a S• parte das sobras ua fórma do art. 25 
da lei de · l ·l: de Oulubro de 18:23, até extincç:lo 
de todo iJ p•lpel do governo, serão retirados .da 
circulação 200:000SOOO. · . 

(( Art. 3. o Em cousequimcin dos artigos antee~
dentes~ fazendo-se as necessaria;; declarações e 
assentos, para a todo o tempo constar dos nu me
ros, · valores e computo do pap~:l, será queim:tdol 
publicamente perante a dita junta da fazenda,- do 
que se lavrará termo. 

(( Art. -1.• Ficiio revogadas todas as leis e ordens 
em contrario. 

« .Paço da ,,amara dos deputados, 21 de Junho 
do 1830.-Manoel d.o .Amaral. >> 

Julgou-se objecto de deliberação e mandou-se 
im.primir. 

ORDEM DO DIA . 

Continuando a di~cussão do tit. 2° da =lei da . 
responsabilidade dos empregados publicos, o 
Sr. 1• secr~tario leu as emendas dos · Srs. Feijó, 
Rebouçns, Melhl Mattos, Ernesto Ferreira· França, 
Limpo de Abreu e Vallasques. que tinhão sido 
apoiadas na sessão nntecedente. . . 

Leu mais as emendas que na mesma sessão 
tinhão sido apresent.ad:~s e uão postas ao apoia
mento, a sabe:- : 

« 1.• Art. 2·~- Na .falta de provas sufficientas 
suppriota·se até o fim _ d.o artigo.- Fer1·e.ira 
França. >• 
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Foi apoiada. 
« 2.• Art. 25. Supprima·se."'-Ferreira F1•ança. » 
Não foi apoiada. 
cc Ao art. 22 : 
cc Em lugar de-cujas funcções -diga-~e-cuja 

autoridade-; e que a formnc;ão da culpa ás au
toridades electivas seja feita pela junta do juiz 
criminal com dois juizes da paz. 

cc Que no artigo additivo (entre '39 e 10) em 
lugar-da camara dos deputados-diga-se-qual
quer das duas camaras. 

cc Que se entende em todos os nrtigos desta lei 
que o promotor nunca. póde excluir a prl)pri!!. 
parte, e que em quanto elle não fõr ·eleito ou 
quando falhr, será interinamente nomendo pela 
cnmara municipal do lugar.-PaulaSou~a. " 

Farão tod!ls apoiadas. 
cc Art. 25. Supprima-se-quándo estiver fóra do 

districto do juizo da culpa.-Araujo Lima. ,, 
Foi apoiada. 
« Requeiro a suppressão da 1• parte do art. 41 

at~ ~s. palavras-sem formalidade . alguma- e o 
prmc1p1o d•l art. 46 para ficar em harmonia.
Som·es da Rocha. " 

Foi apoiada. 
() $r. Paula. e Souza.:- Ao art. 19 ha 

uma emel!_da. de suppressão; eu julgo que esta 
~mend!!o nao dtlve passar, porque se enteude que 
e por causa de pertencer á parte pr.nal, é claro 
que llquíllo que está vencido prejudica á ma
teria deste Rrt. 19 ; . todtlvia póde haver uma 
idéª que não esteja prejudicada, assim parecia
me melhor que passasse esta materia, marcando 
os differentes casos independentes da classificaçllo 
das penas. 

Agorr•, quanto no art. 22 julgo ser o sentido 
,ela. emenda que h a sobre elle, que a relac;•io não 
fõrme. culpa; todavia cuido que pela constituição 
ha cr1mes que. devem ser formados pela rHia<;ão, 
ao .menos ass1m se pôde entender. Quando o 
poder muderador suFpende o magistn1du a relaçil:o 
fôrma o proctJsso; demais,· logo. que se vence11 
o art. 5•. que autnrisa esta mesma doutrinll, esta 
emenda vai desfazer o que já se fez. O artigo 
P?récn está. mal ~nunciado ; quiz~ra que se 
dissesse-cuja autortdadtl,- porque dizendo-se -
fuucções- póde entender-se qualquer offi,cial de 
junta de fazenda, etc. 

E quunto á parte, que a rela.,;ão fórme o pro
cesso do juiz de direito. e do juiz de paz, 
quero mandar uma emenda, porque isto não só 
é deitar por terrn a instituição dos' juizes de 
paz, como que a sua execução é impos~ivel. Ao 
juiz de paz do Pará o•~ de Mutto-Grosso, que 
relação lhe ha de formar a culpa ? Necessaria· 
me11te a relação mais proxima, e então será a 
do Rio de Janeiro. Diria pois .que. a formação da 
culpa do juiz de paz, fosse pela reunião .dos 
juizes de. direito, etc. (Leu.) 

O art. 25. (Leu-o.) Ha uma emenda de sup· 
pressão. Ora, se houver perigo de fuga não é 
Justa a cUJenda; porque supponhamos um homem 
que q~iz der~ubar · a constituição do estado, . ~ 
que nao s~ pode processar sem haver perigo de 
fuga. Muitas outras hypotbeses ha, por · isso 
queria que não se alterasse o artigo, que se dei
x~ssem passar as dU•!S bypotheses. Emquanto se 
nao faz um nove. cud1go acho que deve subsistir 
esta disposição ; aliás podem. ficar muitos delictos 
de summa importancia im~1unes. 

Neste artigo (leu-o ) , . declara a cnmara dos 
deputados e deixa de parte a camara dos senadores, 
parece-me que de•1e tambem entender-se esta ca
mara, o por isso emendarei nesta parte. 

Ha tlnalme~nte uma outra emenda que dá a 
escolher 11011 empregados, de sarem processados 
pela lol tia llllerélade de Imprensa ou pela legls
laol\o anLlRa 1 parece qu11 o .leRilllador nllo deve 
dar ll eacoi~or A iol roia qnnl devo aar punido 

o róo : nlóm ele que supponho haveria muita 
desordem em. razão dCI modo por que está orga
nisado o processo da lei, e em muitas partes se 
nt:ío pode1·ia fazer exequí·1el; e cuidando-se que 
deste modo se düo mais garantias aos empregados 
eu entendo o contr~río; porquanto nos sertõe~ 
onde a barbari:\ ó muita, g~ralrnente nüo acho 
esses homens por orr& em estado de qualificar 
o va\~r. do.~ direitos. O proceso dos jurados 
é mUito utll, ma~:~ para o presente caso exige 
llm:nens dfl bom senso í muito mais que a lei sobre 
a llberdade dr1 imprensa é muito má, todos os 
senhores conhecem quanto ella é manca. 

Accresce mais que não ha leis na nossa legis· 
lac;:io para certo!> delictos quo temos aqui ,y,arca
d·rS; por conse.,uencia para que dar a escolher? 
N~ primeiro ca$o .as leis antigas são barbaras e 
nt1o é natural que o empregaJo queira ser julgado 
por ellas ; e no segundo caso não. haverá leis 
que marquem. certos delictos; porttmto não póde 
ter lugar n emen•la. 
Q~1anto â outr~ emenda de impõr a pena de 

Tf!hO.o.n_o dcn!mc1ante, é o mesmo que dizHr que 
nao haJaO qumxas contra· empregados publicos; 6 
verdade que quando o denunciante usa1· de má 
fé, deve ter alguma pena, ma.o ·basta-lhe a dcs
peza das custas. 

Voto por todas as mais emendas que se achí'io 
na me~a. 

O St". Ernosto:-Serei breve: fallarei na mí· 
nha emenda que foi atacada, na qual· estabeleço 
que o emprc·gado publico. depois .de pronunciado 
possa escolher a legislução para dtlfender·se, ou ser 
Jnlgaüo perante o jt1iz .da líberdadtl de imprensa. 
Pondo de pat·te a re:~posta, a idéa que se emittio 
de _que os povo~ estão barbaros, julgo que já
mais se põr:le dtzer qufl quaesquer homens não 
p11dem conhecer sobre a veracidade de um facto. 
O homem goza deste bom· senso, tanto nas >~ocie
da·les policiadas, como nos mais broncos sertões· 
e. amda que assim não fosse a nossa constituir.üÓ 
determin•• que. ~s juizes dtl _direito . appliquem a 
pena, e que os JUlZt!S de facto JUlguem da existencia 
do facto ; nós não podemos alterar. e atacar estt\ 
instituição. 

O 9u~ nó~. não ten:o~, Sr.· presidente, é juizes 
de due1to saos; mas JUizes de Cacto é mais facil 
haver, porque depois que o juiz de direito !!.pre· 
senta a questão, basta o senso 11atural para 
cnnh~cer da existencía do facto. Nós vemos que 
esta mesma publicidade vai instruindo os homens 
cada vez mais, por cun:~equencia niio sei a razão 
ela. oppusição feita á minha emenda, quando eu 
a JUlgava fõra do alcance de todas as inventivas! 
Entretanto eu julgo que ella não pôde ser ferida. 

Ora, se o í11usire deputado pudesse atlirmar 
a ~st_a camara que nos .l_lertões (estranha pro
posiçao I) não podem haver JUrados, então devem-se 
abolir para os crimes· de liberdade de imprensa.· 
p-:-is se os jurados não têm bom sensn pará 
decidir dos empregados po~blicos, como têm bom 
senso para decidir dos crimes políticos I Certa· 
mente. 

Julguei que a doutrina da minha emenda era 
inviolavel em um p11iz constitucional, em um 
paiz. que !lmq~anto uão .ho!l~er jurados ha uma 
contmua v10laçao da const1tutça.o. E' precil!lo pois 
suppõr, para impugnar. a minha emenda, que os 
entes dos. sertões· não são organisados ·de fôrma 
humana, para que não· possão conhecer da veraci
dade de um facto. 

E' verdade que ainda muitos cidaüãos não 
gazão d_este b~neficio ; ma~ por i~so devemos deixar 
de os mstrun quando e prectso? Não de cet·to. 
Além disto a institp.ição dos jurados serve para 
conhecer melhor a verdade, até p:1ra dar di,.ui
dade aos cidadão~ ; porgue acostumando-sé' a 
lntt~rvir, não só na formação da lei, mas na .sna 
nppllcaçllo nossos tribunaes dos juradot<, .adCJuirem 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 11:50- Página 7 de 8 

SESSÃO EM. '22 DE JUNHO DE 18HO 469 
uma dignidade particular, a qual nó~ niio temos, 
porque todos os dia~ vemos magi:~trados preva· 
rícadores, docíl!índo dl\ honra e da fazenda elos 
brazileiros. Q;tanto niio serà honroso e digno das 
vistas de todo o phílantropn, de todos os homens 
amiA"<JS da libardade, verem essas masmo" ciciarMos 
Julgar aquelles qu~ ha pouco acnbrunhflvão? 
Aiuda que se pudesse provar por um sophisma 
algum pequeno inconveniente, ara urn mal. muito 
·pequeno, á vi$ta do bem muito grande que resulta, 
e niio é precise;> calcular muito para conhecer esta 
verdade. 
Qua~to ás outras emenrlas, direi: a 1• emenda 

que diz: nenhum empregaclo .~P,rá l'e.~pon,çavel por 
acçao alguma, nao sendo declti'l"t;do áelír.to po1· 
uma lei etc., á indispensavel, porque esta lei 
novtt vai l.mr;ar por terra a l~gislnçll•> existente, 
o a constituir;fio no ·art. 179 ~ L• •. (Leu. J Por· 
tanto o empregado . não pólio ser castigado se· 
não por ter deix.ndo de fazer o que a lei or· 
dena; e no 2o caso, nenhum empregad., póde 
ser ca~tigaJo, seniio po~r ter c..Jmmettido uma 
ncção qutJ a lei não ordena. A minha em~ntla 
não é senão u traducção. deste artíg<J eonstítu· 
cional. A outra emenda vem a ser. (Leu·a.) Não 
ba duvi.la nenhuma, · !lliá:; era . irmus. eonta·a o 
§ 3• do a1·t . .!7!) da constituição: a let não póde 
ter effeito retro11ctivo, e tambem não faço mBis 
que traduzir este !lrtigo da constituição, que creio 
não se póde invjlctiv!H. 

O Sr. Pa.ala Q soasa.:-0 Sr. deputado 
tem muita razão no que disse, tvdavia creio que 
Pile ntio ha de ser rnais amigo da in~tituír;iio 
do~ jurados do que eu sou, é parece que o tenho 
mostrado. 

Aqui não. se trata· da instituição dos jurauos, 
trata·se se este jurad11 que se estabeleceú pro· 
visoriament,, f~íto por um•t com missão da assem· 
bléa constituinte, qate não foi apprc.vado por P.Lla, 
que foi rlljeitado, se este . projeeto de jurados, 
que mesmo tão máo tem si•.lo p.ara a liberdade 
de imprensa, ·.deve militar para todos os caso:> 
dos em pregados publicos; esta é a questão. Eu 
disse que esse projecto de lei nii9 desempenhava 
nem dava as garantias que sa querem, e isto 
é o que me part:ce. O S1·. d11putado devia. pro· 
var que e5sa lei preenche os fios que ene quer. 

Disse que nos sertões . do Brazil a lei seria 
inexequivel, e que não se obtintJiiO, 110 estado 
em qil.e nc•s achamos, bons resultadoii, e ni;:;to 
não faço injuria a um pniz que adoro, salvo se 
o Sr. deputado aind,\ não viajou pelos . sertões 
do Braz i! : mas !fe tem vi.,ja.do ha de conhec11r isto 
mesmo. Além de que, questões de responsabilidade 
é cou'la muito •iiversa, e esse;; humens, por uma 
lei que é feita para a liberdade da imprenea, 
se havião declarar embaraçados, nós temos visto 
nas capitaes que a cada passo se não podem 
fazer as reuníoes. 

Em S. Paulo uma ou duas :vezes se não rHunio 
o jury; e com'o então homens que morito longe 
60 e mais leguas, hão continuncm~nte reunir· se? 
Portanto parece que o Sr. deputado não tem 
razão. :: 

Quanto ao mais das invectivas· pessoaes que me 
dirigio não lhe respondo. 

o Slr. Ernesto:- Cumpre-me dar uma sa· 
tisfação ao illustre deputado~ Não sou capaz de 
.:> invectivar, póde ser que o meu discurso não 
soasse bem, mas de certo minhas intenções são 
puras; sou muito amigo do illustre deputado, 
porém ainda sou. mais amigo da verdade. 

o Slr. Soares da. Rooha:.....;Fallarei no 
artigo additivo. (Leu.) Peço a suppressão da pri· 
meira parte, e a razão é por não me parecer 
conforme á razão e á justiça. Pois se o juiz não 
achou culpa, ha de continuar-s.e a perseguir esta 
mesma parte? Não acho justo. 

Deve tambem supprimir-se o principio do art. 46 
pela mesma razão. 

Sobro ns P.nHlndas que estfio na mesa, visto 
quo apoiei algnmas . do Sr. Ernesto, dil'ei nl
guma r;ousa. Eu adrnit.to u cmBnda do Sr. Er· 
nesto fazendo-se a P.xc .. pç;ir• daquelles emprega· 
dtJS que a constitnir;iio manda sejiio julgados 
pel•1S trib11naes c plllas junt,1s .te justiça, curno 
os desembargadores e prasldentes ·etc. Niio te· 
nh(J duvida que ess~s outros empregados sej;io 
julgados pelo jury, como se rlisse que não haverá 
instrru:.;iio safticiente, perga!it•lrei $6 os nossos 
sertanejos nào estarão em rn~lh•1r condição que 
o~ preto~ da co~ta d' Africa, ·" que 05 da Serra 
Leôa, onde se ·acha estllbi!lecido o jury 'l So 
naquello:; lugares o jury tem progredido, parece 
que os noss••s brazilniros estão em melhor con· 
àição, qtzanto mais qne hão de ser sempre .ell!ítos 
n~stao~ cleit;ões popular~s hJJmens ín:~trutdos. Voto 
P•Jr·esta emenda. 

O Sr. :Ferreira du. Ve1ga.:-Pelos argu· 
mento:> que tenno ouvido cuido. que se está .tra· 
taodo de instiLnir ottnão in~tít11ir o jury, e por 
isso peço a leitura dt' ~men·'·'· (Foi satisfeito.) 

Vej.1 que não se trata de instituir n jury, e 
quando . se tratar de instituir, irei com todo o 
meu ooraçã•l para elle, SOil. mnito . apaixonado 
des~a instituiçao; mas a •1uestão de qu~ se trata 
é Jar ao~ empregado:> publicos·o privilegio (não 
sei poa· qtle razão) de .serem julga los pelo jury, 
póde ser institui.lo se aca.;;o a noss•t legislftção 
poJe accommodar essa institlliçi'io que muito desejo 
ver estabeleci la, porl{Ue não se "'stabelece a um 
tempo para todos o:> cidadii•IS, e não começando 
o jury processanrlo ott . julgando os empre· 
gados publícos '? . Nós não P••demos negar que 
as nossas cil·c.umst.mcias di1l'.:rem de atgum modo 
das do povo ingl.,z; o povo. inglflz tem nos 
seus magistrados homens. que só se ·dirigem 
para o l>em, homflns. virtltosos dirigidos pela 
Justiça; e seudo assim, é m•lito nattual que o 
jury marchfl ferizmente, e que se p .. ssa, accom· 
modar tanto D;L Africa . CO;llO !lO Q~ilãO, por• 
que o ge11io inglez se te:n a1·reigado nas suas 
colonías. 

Entre · nós com es~es magiHtrados ( com pollcas 
excepçÕ•lS J, tJUe têm clnd<> exemplos revvltantes 
de desleixl), não sei se começar•\. bem a insti· 
tuiç>\o do j ury; porém pond? de parte esta obser· 
vaç1lo pergu11to, alitab,lecendo·se o ju•·y d~;sdo 
já, accomm.Jdar·se·ha á Iegislaç1iO existeute para 
o julgament.> dos funccionarios publico:!? E qual 
a~ razão para esta escolha?. Lembremo-nos do um 
argumento que destród a emenda do Sr. grnesto, 
que é ser a lei actttal da liberdade Je imprensa 
muito má, nós todos temos visto os granttes in
convenientes que della têm resultado. . . _ 

Portanto eu não me opponho á IustltUiçao do 
jury, mas sim a que os empre~tados publicas 
sej;io j!llgaúos por uma .lei imperfc~itissirna, que 
pó?e ser ainda _mais nociv,, aos empreg~dus; 
alem de que nao ·>~e deve dar o beneficto do 
jury aos funccionarios publicas quando o resto. da 
naçll(l mio o possue. 

O Sr. Lino Cqutlnbo :- Siio tantas as 
emendas que não po~so. comprehender todas EÜI•lS, 
JJOl", isso f,111arei sobre as do Sr. Ferreira França 
Jumor. 

Oomquanto me. pareção essas idéas. muito 
boas, jglgo que não poddm ser postas em pratica: 
n doutrina das •emendas é bua e santa, e. tanto . 
mais me parece boa, quanto esta . doutrina foi 
pronunciada com tanta energia pela boca_ de um 
mag)$trado, p~rq~e •. com poucas e~cep.ço~st . os 
magistrados. sno munigos destas mstttutçoes; 
to!lavi•l alguns mttgistrados ha, homens de bem, 
QUjl têm querido quanto antes estabelecer os 
jurados, alies conhecem o grande bem que disto 
~esitlta á naçiio e ao~ cidadtios brazilciros ;. mas 
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l!'ori'ío approvados os arti~os additivos do Sr. 
Limpo do Abreu, o primeiro . para ser collocado 
entN os 28 e 29, o 2• ao art. 'U. o 3o o proce · 
di monto ex-officio, etc. o do · St·. Vasconcellos. 
Distl'icto da cul~a. etc., e os 1• e 3• do Sr. Er· 
nest1.1 Ferreira França com a sUb-emenda do Sr. 
Vnsconcellos-será julgado. · . 

Ficar1lo rejeitadas a~ emendas, na ··2~ parte a 
do Sr. Cilssiano ao art. 18, e n do Sr .. Rebouçn~. a 
do Sr. Fen~eira França suppressiva do art. 24:, 
as dos SrR. Araujo Lima c Cassiano ao art. 25; 
a 2• parte dn do Sr. Amujo Lima no art. 2:3, 
a 2• parte da do mesmo Sr. deputado, no art .. :34, 
a 2• parte da do Sr. Puula Souza, ao art. 35, 
a do i:) r. Snares da · Rncha, ao art. 41 e 2• do 
Sr; Ernesto Ferreira França, 

Ficarão prejudicadas, .a ~" parte da emenda 
<do Sr. Feijó ao art, 45, e a do Sr. Limpo de Abreu 
ao · art. 47. 

Forão retiradas a pedido .de seus autnrcs, as 
do Sr. Limpo de Abreu aos arts. Hl e 20, 

O SR. PRESir>ENTE consultou á cam1\ra sobre 
dar-se por finda eeta terceira discussiiu e se decídio 
que sim : fic11ndo deste modo ad .. ptada a lei com 
ns emen~ll!s approvadas.-M11ndou·se tuclo. ã com· 
missão de retlacçlio. . 

o mesmo senhor declarou para ordem do. dia .23 
do corrente: . 3• discussiio ·do projecto do lei vindv . 
!lo !'i!:lllaclç. subr!l os inventores com as · emendas 
approvadas 1aa 2• discussão . 2• discussão do pro
jt)çto de lei que extingue as prov.:dorias das casas 
de se:;:u~:os. Discussii .. do parecer d;l mesa, S••brtl 
o mudo · de discutir as proposti\S dos . cons .. lhos 
geraes de províncias. Discussão da resolução n. 2b 

Levautou-se a sessão ãs trcs horas e meia. 

Sessão em ~3 de ,Junho 

I'BI::SlDE:<ICIA DO SR. COSTA CARVALHO 

Pouco depois das dez horas, fazendo-se a chamad!l> 
acharão-.;;., pres6ntes 7U Sr:~. deputndos, ialtaoJo 
com participar:ão doi! Srs; Moura, Piré:1 Ferreir''• 
Maia, Andradà, Ornollas, Baptista Pereira e D dUlil 
e~rn. · . . . . ·. 

O Sa , PaESrDii:NTE declllrc•u aberta a Sllssi'ío, e 
lida· a a c ta da antecedente pelo Sr. secret.lrio Souto, 

. foi npprovada. . 
EXPEDIENTE 

rr.IJUCrimentos dos particulares com as opiniões 
e propostas elos cnnStJiho!i geraes. 

(( Port.anto a comrni~Sii 'de estaListicn para eoupar 
tempo, req111~r que ns papeis :-.rJbre creuço11s do 
comarcas, villus o julgado~, .e os das fixações de 
limites sejão suhm.•ttidos no . coQbecimonto da 
illustre r.ommiseiio de · exame dos negocios dos 
conselhos geraes, 011 que os que . existirem nesta 
illustre commisstio sobre matcl'ias c·statist!cas sejiio 
entr••gues á . commis~iio C01r1petente. 

cc Paço da cumara dos deputados, 20 de Junho 
de 1830. -' Cunha. Mattos..,_ ]3aptista de Oliveira. 
-A. li'. de P. e Ilolla.nda Cavalcanti de A.lbu-
que,·que. » . . 

O Sr. ou:o.1u1 Mattos :-Sr. presidente, 
eu esclat·ecerci ~ m,.teria. Os papeis cirganisados 
sobru a eslath!ticn tem sido r~mettidos para a 
commissão dos .consdhns geraes, ao pal!so que 
rertnerim~ntos do particulares sobre este mesmo 
objecto têm . t~ido remnltidus á cnmmis~iio de es· 
tatistica ; e acontece. •.JUe. os requ.,rimeu tos dos 
particulares .são diamc1tralmente oppostos áquillo 
que propuem os conselhns geraes, c parece é um:1 
perda de . tempo trabalhar n cominissão de es 
tatística sobre requeri111entos de ptlrticulures, 
qufllado h~ uma c:auumssão de conselhos geraes·; 
por conseguinte . qncr a com missão d~: estatística .. 
que os . requerimentvs que nella existem t'lobre 
este objecto sejiio rcmettidos para a illustre cnm
missno ddS coulldh.,s geraes; ou que os papeis 
q11e estão nesta . colllmissãu sejãu remettidos á 
çomúlissiio de e,;tutistica, e com ist,, evita-sal que 
niio · e >~ t~ju n .:ommisl'rio apr.Tsentandn projectos 
de estati::itica, opp••~tos árJudlo que o.s conse.l.M::; 
geraes proroem, e com esta ·medida poupa-se até 
muitrJ tempo. 
Os~·. :X.uvier .de Carvulhn :-A' com

mis:~iio de estatística compete o conhecimento dos 
papeis que trat;io deste objecto, pois que 1\ di
visão dos trabalhos está feita, e por isso julgo 
nccessario qne todos os papeis sobre este objecto 
extstuntes na cummis!lão dos conselhos geraes 
sej•io reu1ettidos á commissão de estatística: 

o Sr. Lulz Cavalcanti:- Sou do mesmo 
parecer : a commis:são . dos conselhos geraes não 
póde tratar dns divi:;ões de comarca, .e por isso 
sou de opinião que vá á commissão de estatís
tica tudo quanto disser respeito a es ~e par
ticular. · . · . · · 

Fui approvndo o parecer na 2a parte sendo 
rejeitado ua 1•. ·. . . . · 

Foi á mesa1 ,, seg11inte requerimento : . 
O Sa . SECRE'rAnto MARCELLINO :OE B~ITO leu um <c D~vendo quanto anles. etc. -Castro e Silva . . >> 

otli do do · secretario do senado, participando que Fui á commissiio de constituiçt\o. · .-:;.; 
aquella camara. adoptou, e vai dirigir á · sancção .. Leriio·se os seguintes . pareceres : 
imperial a resolut;1io que regula a presidencia das •c A . cornmissiio de commercio, examinando · a 
eleições paroehiaes com · a substituição approvada reprtJsentaçãu dos ne~ocios da província .de S. 
por e~ta camara. ·- Ficou a camam ·inteirada. Paulo dirigida a esta camara, .em que pedem . n 

Outro officio do · miuistro de estado de · estran~ revogação dos alvurás dos privilegias dados aos · 
geiros, .enviando esclarecimento~ snbre ordenados propr1et:u·iosde engenhos e lavradot·es do cannas, 
e peusõe!! pela sua repat·tiçã.o ,-.1\.' secretaria. e que se faça .observar quanto a estes a lei gernl 

O Mb:sMo Sa. SEcnETARIO mencionou uma feli- que tem regulado ns execuções ; reconhece com 
citação da camara municipal. os representantes a nece!!SiuaJe de tão . proficua 

revogação : como porJm já se acha nesta <:asa 
PAUECERES um prujecto de lei a este respeito, é a commissiio 

c< A ommissão de estatística tem n honra de expôr de parecer que se defira aos supplicantes que 
a . esta augusta camarn, que .havendo sido creada esprjrem pela medida · geral. 
uma commissão . para o exame. dos nego cios pro- cc P ••ço da camnra dos d~putados, 22 de . Junho 
postos pelos conselhos geraes que cornpt•ebeudem de 18i:IO. - João Antonio de .Lemos . ....;. T. de 
pela maior parte objectos de estatística, acon- Aguiar. -.\!anoel Ze(eJ j no elos Santos. ·" 
tece que esta ultima commissão ta111bem recebe « A commis:' ilo ecclesJastica revdndo com a pos-

.-2'eq.uar.iman.tos .so.bre .IJ:l!lterias da mesma natureza, sivel cir1·um~pecç1o u requerimento ·· dos herdeiros 
como ct·eações de comarcas~ã JUlgados; ~m<--t--m~aetano Rudrigues-4\'Ionteiro, no qunl a!_legiio 
que resulta .. serem talvez ociosos os seus traba- que teudo proposto no juizo ecclesiastico un1a 
lhos por se acharem essas mesmas materias .sub- acçào ci\'il aQ cu-herdeiro padre n .,mingos . Tei-
metti<ia:> pelos conselhos gt!ra~s á c!lusideraçiio :oceim da F11nsecn, para que este lhe en tragasse 
da camara, o pot· esta · 4 com missão dos ditos parte · da her!lnça de que estava de posse por 
conse~ho_!!, ou serem · oppqstos às. i~éas . da~ duss fallecimento de seu pai commum, obtiverão sen· 
comm1ssoes . por se acll(arem em d1vergenc1a os tença a seu favor tanto na primeira como na 
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Regundn instanein da relação eccleRinstica da 
]3ahin; . do cuja nltimn sent11nça 11ppellando o 
vencido pnra o tríbu11nl da Iegacía eut:io exis· 
tentn nesta corte, ncnntecc=u que antes da apre· 
sentaçí111 do recnrs•' fnllecesse o nuncío, ficando por 
isso a CIIUSt\ parada desdul821 até agora, pedindo 
e1n rP.mate que esta ns,;emb!Au ou rlecrete n.cori· 
fl,rmnção da Rentençn ·da rt•laçiio metrup•llitnnn, 
ou mnnde que o dito recurso seja deçHlído na 
mesa d•l cnrón~ 

'' Cumquanto n commissão eRteja bem firme 
no~ dogmas constitucíonae~ brazileiros, julga to· 
davia. innito a . prnposito, para se sabtlr decidir 
com acerto, c pnup11r revezes ás pnl'tAs, que en
víndo o sobredit!) . rcquerímPnlo ao governo pela 
repnrtiçiio compet~nte, s~ ~xi.ill com urgBncia uma 
declar11çiin catP.Roricn se o actual · nuncio l'econ· 
temente. cheg;1du vP.m autm·íriado, e pretende 
rcínstallar nesta curte o já indir.ada) trjhnnnl da 
lcj!acia ·1 Dnclnr,,çiio qnll, além do bMnefia:io im· 
mediato •IÍ causa sujcitn terá de guiar a as:>umbléa . 
lP-gislativa em · suas operações e andamento a . tal 
resp .. ito: · · . · 

" Pnc•l da ca.m·ara dos deputados; .2tàe Junho 
de 1830.-... José Bento Leite Fen•eira de Mello.
A1ttonio Maria de Mou1·a. :.... Antonio J olJ.o de · 
Les.~a.•• 

A.pprovacio. 
u F.ui visto na commissiio de fazenda a repre. 

sentaçii•1 dos . negocínnt .. s desta· praça Si mito da 
.Rocha Lonreiro .e outros em 'llle pedem a solução 
do ::; .. di~irlendo das trezenta:. mil libras esterlinas 
comettídas J>elo governo ingíez, oor indémnis'açiio 
das · presas feitas n~ costa d'Africa em o anno 
de 11:110 até 1St.~. 

<c A c···rnmissão : é üe parecer que se peção infor· 
mações ao governo, exigindo:se igualmente qual 
o deferimento que tevP. a r~pre!llentação que ·por 
P.Sta catnara foi rem ~,ottido ao .governo pelo oflicio · 
<lo 1• de Setembro de 182!). 

ct Paço ·da Cllmara dos deputado~, 22 de :Tunho 
de . !830.-GabJ·íel Getttlio Monteirode i~fl:ndonça. 
-Joaquim ,\lanoel Oa~·neh·o da Ounha .... J. Líno 
Coutinho.- F. P. A. Albuque,·que.-Francis.:o do 
Reyo Bm·rQs. » 

Appro-.rado. 
« A cmmissão de ju•tiça civil examinou o pro· 

jecto de nsolução offerecido pelo Sr. deputado 
Castro c Sih·a sobre a divi~ãa dos emolUDlentos 
pertencentes aos officíaes das secretarias de estado, 
e é ·de parecer que se imprima - para entrar na 
ordem dos trabalhos. 

. . " Paço da . camara dos . dPpuladoll, 22 de Junho 
de 1830.- J. O. P Almeida Ton·es. ·~ B. J. B. 
Paim i=-J. F. ·A. B. }<[uni.:: Barreto.,. 

Appro'Vado. . . . . · 
cc Antonio José da Silva Travassos, servantuario 

do officiu do cível, crime· e ·. orphãos da villn de 
Santo Amaro dos Brotas da província de Sergipe de 
EI•R••i, queixa·se de ter sido privado da se1·veutia 
do officio por falsas informações do presidente 
tlaqn~lla província que até nãu lhe quiz mais dar 
o titulo, porque servia o dito . oflicio ; pedindo 
providencias a este respeito, bem como a res· 
ponsabilidade do mencionado presidente por muito.s 
factos que refere. 

u Acommissão é de parecer que se remettão 
o requerimento e documentos . que o acompanhão 
ao ~overno para dnr as provit:tencias q!le julgar 
convenientes na fórma da lei sobre o presidente; 
e para inf .. rmar circumstanciadamente sobre a 

• 
o qual se queixa do minist.ro dll g~orrn não dar 
se~uim~nto ao aviso que em data de 28 de Se· 
tcm!Jro proxicno prrssado 1111! fôra dirigido pelo 
sol.lredíto mínistr, da marinha Fobro a passagem 

. do supplicnnte com accesso ao posto de 2• tenente 
de artilharia do pnsíção da ·!•linha daprovincia 
do Piauhy, no caso de haver vaga no corpo 
daquella arma : c é de parecer que se peçiio 
informações aCt governo sobre a queixa do sup· 
plicautll. 

" Pr1ço da . camara dos ileputado, 20 de Junho 
de 1830.-Cunha Mattos.-Pinto .Peixoto.-Vieira 
Souto~ ,, 

Approvlldo. 
<< A cummí5stio de pensões e ordenados, vendo 

n . examina!1clo . a resnluçüo de con>4ulta de (i de 
Junho d., 1829, em q11e o governo concedeu uma 
pen~rio cuwual de 800/J ao visconde da . Praia 
Gl'nndi1, em reconLptmsa de mr.ta:de dos serviços 
de seu fnllecido pai, o u1arquez do mesmo titulo: 
é de parec.w que, niio · sendo de lei, nem ·ae equi· 
da.ie semelhante conces:~:io feita a um individuo 
que se acb& mais que &ufficientemente remnne· 
rudo de quaesq~er serviços que seu .pai houve:<se 
prestado com C\~ honras e títulos q•1e se lhe. tem 
dado, . e não permittindo outrusim as urgtJncias · 

· da thesouro que o governo seja prodigo d.:.s 
dinheiros da . nação, · não pódb tr.r lugar a appro· 
vaçrio da pensiio referida, nem portanto a reso
lução para esse fim proposta pela eommissão, 
que existia .na ~essão del829. 

ct Pnço da camara dos deputados, · em 22 · de 
Jun.ào de J$:30 .. .-Baptista Caetano d'Almeida.
H . . H. Carneiro Leii.o.- Evaristo Ferrei1.·a ela 
Veiga.-J. Pa:úlino d'Almeírla AlbU(lUerque.» ·. 

Approvado . . . . . 
ct A commissiio de pensões e ordenndos, vendo 

a con~ulta do con~elho supremo militar sobre o 
req"''rímer.to de · D. Msrüt . da Gloria Oliveira 
Bello, em que pede v meio soldo de aeu fallecido 
mariclo o coronel ' de 2a linha da córte Antonio 
Lopes ele Olh•eira B .. llo, e o parecer da cummis· 
são que uo anno de 1829 ex.istla e lhe foi remettido 
em 2·1 de Main corrente, approva o parecer men
ci<ln1do e u elle inteiramente se refere. 

,, .Pnço da camara dos deputados, 22 de Junho 
de 18:;10.-Eval'isto Fel'reira ela Vei{la.-H. H. 
Cm·neiro Leão.-J. Paulino d'Almeida e Albu· 

. qU~lYJUe.~Baptista OaeUI.no de Almt:ida.,, 
.t\ppl'ovado. · . 
(( A ç .. mmissão de poderes vi o o diploma do. Sr. 

Mnnoel José de Araujo Franco, e o achou conforme 
e sem duvida, e portanto · é de parecer que t:lle 
póde tomar o seu assento como d11putado pela 
província do .:Pará, por . onue foi eleito. 

<c Paço da camara dos deputados, 23 de Junho 
qe 183U.-J. M. de Alencar.-.D. A. Feijó.
E . . F. Fl·an~a. ,, 

Approvado. 
(( A' commissiio de constituição foi presente o 

otlicio do ministro da marinha acompanhando a 
cópia do decreto de 17 de Setembro do anno 
proxiaw pu~sndo, pelo qual 11e concedeu a Do
miugus J.Jsé Anton1o R~:bello e sociO!!, poderem 
estabPlecer nus ilhas de Santa Barbara. e Corôa 
Vermelha dos Abrolhos uma fabrica de pescaria 
com. iseuçiio pcir 20 annos ..• te pagarem direitos de 
entrada e sabida das embarcações que se em
pregarem e pertenc:Jrem áquelle trafico; . bem 
como do ·dizimo · do pescado ; fazendo depen· 
dente da approvação da .assenibléa a graça da 

..:_:_,queixa-J!.o.. . .!.tmP.~te:_ . .. .. . · 
c< Paço .da camara cTõs (lf'j)uTados-;-·~·de Juliliõ

de 18:30.- D. A. Feijó .-E. F. F,·a.nça. - J. M. 
de. Alencar.ll · 

isenção. . · . · 
u Considerando a commissã~--muito ser.iamenle 

e~te negocio, niio pôde descubrir ·.entre aa attri:-· 
'buições do poder execut'ivo alguma qu1.1 d~ fa. 
culdade r.o governo p11ra !!emelhalltes cuncessotls; ApprovaJo. 

" A commissão de marinha e guerr!l vio o reque~ 
rim~n~o feito a esta augusta camara por V1ctmte 
Ferre1ra Titlira, 1• sarg~nto q~ 2a ·companhia do 
1• batalhão do. corpo. de artilharia da marinha 

e sendo inn~gavel que pelo ~ · 15 do art.l5 da 
constituição perteuce á ~3~e"'btéa geral o regular 
a administração dos b!!J!s . nacionaes e decretar 
ll sua .alienação, çll\rç, e11tá que o ministro ul-
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trapnssou os limites do .snns atlríhuíl;.üos r,x
pedín lo tal dcc•·oto, quandn nada muis lho 
cumpria senão transmíttír previamente o ncgncio 
ú delíl>eraçã., da nssemblón geraL 

rr N:io pórlo comtudo . a . com missão rlcixnr de 
rer·ohbP.cP.r as vantrigcns qu'l ao !3rrir.íl devem 
re~ultar de crenrcm-se desdo jú naquelles desertos 
lugares, estabeloc~mento~ d~s.ta nnturezl!_, corno 
muito bem mostrao as Jltrllc!Osns ·. rP.flnxoP.S cx
pendidllii no sobrcdi!o (le~;:rcto, cuja leitu~n ~o 
recommcnrla.; e por 1sto so pe~suade '·' comrnts·mo 
que se não devo acanhar a mdustna . daquelles 
quo primeiros Re quizeriio aventurar .n tiio incertos 
eRtabelecimentos, reservando-se o nogocio (como 
aliás muito conv•~nicntc seria) para.. se1· dt)Cirlidu 
com a mP.dí!la geral q!!e n. _tal resJ?e1tn se dcve~á 
tornar,. pnr•\rn qnfl p;,la JmmensJdnr]p, de . maB 
urgentes afazeres tarde acontecerá. 'rambnm no!a 
a Ct'lmmis~iio que. qnnlqur,r . que fôr a concessao 
em favor dllfJUellc Domingos José Anton!o Re
bello e snciliS, devr,rá sempre ficar hvrn .a 
qualquer o . pt!:;cl)r naqulllles mare!; e lugares, 
bem como cnnceder~so qMiquer graça a outros 
que · ali i pretendào . fazer iguaes estubdecimcn· 
tnentns. 

<< Portanto . !!- commissüo .é de parecr.r que 
se . providencie peste c~o~o pela se:;;uintc · re.;;o~ 
Juç.iiO: · . . · .. . · . 

<< A as~embléa g·~ral legislntJV>l r<lsó_lve: 
~< Artigo l.!nico. O governn fica nnton;;ndo para 

conceder a Drimingos Jusé Ant,nio . Rebcllo o 
seu~ socioR a f•lculdade dr, estabr:lecllr nas ilhas 
de Santa B.trbarn e Cl)róa Vermelha dos Abrolhos 
uma fa:!>dca de pescaria com a grat;a de . ísen~íio 
dos direitos de entrada e sallida das. eml>Rrcar;oes 
nella empregadas e do dizimo do pescado por 
20 annns ; sem com tudo se entender ·que fique 
probibido a qualquer o pescar naquelle~ "!lnr<!s, 
ou . que ·não possão outras pessoas sohcllar e 
alcançar a mesma faculdade e naqucllc mesmo 
lugar, com .as graças que se julgarem con vc. 
l!ientes. . 
. , <t --Paço da camara do:; deputado~. em 16. de · 

Junho de .l830. -J. M. de Alencm·. -D. ·A. 
Fe{j6.» · · 

VOTO EM SEPAliADO 

em qt1e n~ partes concorrltiriio e vcncfo pelo contrario 
a~ d~mo•·as CJ tlespezas inovitrweis em mandar · 
continuar o pr()c~:>so uo; triiJUil:tts do im perío 
ucsdo o rn,..n11mto em que . f!e pt·oclamon a tnde· 
pend1lncia, para obvillr scmelunntcs mnles o!re1·ecc 
u .s eguiutr~ rosolut;;io : 

cr A. nsstJmbléa. r.tc. 
« 'roda; as causa.; compr:tentern<•nte inle•Jtnrlas 

nu pr.,seguidns nos triburo:tos d,J Portugal antlls 
da inclP.p~Jnàeacia àe.iLe imperiu I) qurJ fol'iiO 
definitivamente . terminadas depois dr;lla, :lelll quH · 
nli{urnn da:; partes 4 lsso se oppuzesse, ,;eriio 
validas ; o as ~entenr;as ~:xccutadas ua fórma das 
leis. 

" Par;o dll cnnHll'll dos uepulados, lCI de .Junho 
1ICl 1880.-J, ,11; de Alenr.:m·.-])iooo .-1. l?eiió.- · 
II.. J. B. Paim.-J. F. kB. ~!. JJwnto.-E.F. 
.F'nmç~;~, venc;ido. ,, 

A·lindo por opposição. . 
,, A cr.mmiss:io de orr;amf'luto, pcrsuad1da de 

quo> não ha iuconvcniente algnm na fix11çào das 
d•1Speza~ cJe . c11da. mínistcrio isoladamente e não 
sendo possível a das repartições da guerra e 
marinha, sem 'lUe sejão fixadas as forç·ts do 
mar e tcJ·rn, oiT~rece a esta uugu~ta cnrr!nra os 
orcilmentos dos ministerios · dos · negocio~ do 
imperio e e~ta·an::;eiros; para serem irnpreiiS•)S, 
imlepanàentcmente dos .o.utJ·os que .a · cummis ,-_ 
são irá · apre:;entantlo succes>ivamente. Pareceu 
í• commissão que depois de impressos podiiio 

. Hntrur em discu~s1io, . consl?gllindo.se assim .a 
nltimaçiio d:• hli · em tempn.- B. p , . de Vas· 
concellos.- Diogo Duw·te Silva.- .loão Mencles 
Vianna. -Ribei1•o ele And,·acltt. -B . L. de So11::ll." 

Approvndo, manctando·~e ímpnmir os ~papeis 
respectivos. 

.ORDEM DO DIA 

Prbjecto de lei vindo do senado sobre o Pl'l\'1-
li-gío dns invenr,ücs, .c descobeJ:tas, tlntrnnd•.l em 
3• discussão foi adoptado com ns em endns ap- . 
provadas · na 2o díscuss1io para se mandarem 11.0 ·· 
sen :tdo. ' · · · . 

Foi igualmente adopta:lo M 3• discussito com 
as emendDs appruvaJns na 2•. o p1·ojecto de lei 
para a extincção do juizo privativo dos seguros, 
e se mnndoa á con11nissiio de rP.dncçíio. . 

Entrou em discussão o projecto ·de reso!qçiio 
pam a cxtincção rla junta directo~ia da nc~denlla · 
militar; e tomando a palavra, d1ssc 

« Entendo que . o ministr.:> in_Ct:inRio a .consti
tuição ; e que emquanto ás nttl1dllúcs do est~
beleeimento de que se trnt-l devem •!stes pnp•:•s 
ser remettidos á commissão . de sesmarias para 
providenciar ao caso de que se trata _POI' umn O S•·· Antonio .Toi!<<'•. <lo ArnaraJ: -
dispnsiçiio geral que , 0 ~cimprehenda, llv1tando ·se \Ncio · se pôde colht:J• o seu discw·s••.) 
assim a l~gisl:lção casuJstica. o St·. cunha. l'\J:attC:,s :-Se a cxpveriencia 

<t Paço dn camara dos deputados; .16 de Junho me . riilo tives~c mostrado em mui toa anno~, a 
de 1830.-E. F." li'rança. » pouca vantagem que. rçsnlta d11 • existencia de 

Ficou o parecer 111liado ·p~r opposi~ão • . ,. junws, eu me pronunc1arm pelo pro Jacto em Q';les-
<< Os herdeit·os · de Franc1sco Jo~e da_ Stlva, ."tãn · mas como c11tendo que . se deve 111cd•tar 

residentes na: ·cidade do . Maranhiil), representtio sob~e clle e sobre a lei da creaçiil) rla acadt::T.ia, 
que contendendo com l~~lippe de Barros Vnscc:llt~ lembJ'!llldo-me m,d 5 o que se est.:\ praticandu · 
cellos obtiveriio sentenr,;n a favor na respech\·a nos Estados· Unidos da Amerh:a do Norte, aonde 
relaçãb, de que a . parte aggravou ~rdinariamente ('Xistern ns muis b!"ilhant•lS academias e o que 
para a · supplicnção dtJ Lisboa; CUJ.~ causa co~- se pratica na ·Frnnç;L e Inglaterra, entendo que 
tinuuu aindtl depois de proclamado a l!Jdep·endencJa este negocio deve ir á çommi~s:io _paro. sea· pesnllo 
d·este .imperio . até 7 .de Julho de 1828, tempo .em muf .maduramente pelos co_n,·eme_ntes e JOC<ln-
que .os supplicantes . obtiverão nova ·. sentenç~ n venicntes do uma retorma 1mmed1ata em . todas 
favor ; e interpondo a parte o recurso de rev1sta as academias, ou unicamente de se encarregar ao 
lhe foi denegado a 7 do . Julho de 182\1. Os commnndante de engenheir~s a dirccção d_a mesma 
supplicantes. requerem que se man~.e executor academia. Voto .pelo ad1umento se nuo fór á 
esta · sentença, fundando-se no art; .tuO ·da con- com missão. · 
stituição, ·que permiltem . :'is partes nomearem . 
juizes arbitros; 0 que como tal d~ve ser couside- . o Sl'. ca~dl<lo I:Japtist~ . : -Como mem · 
rada:.;G-tribunal.da.,,;upp~icação· de ~is~ .. ~m qi_!Q __ . br"' da ~.cadef!l•a c~_nheço o:> defe1tos da su!l orga-
ambos as ·partes conviP.rüo ató final sentença; msãçüo; que J4 for.1o npEl!l"ta-~s pelo m.e~ 1llus!re 
accrescentando que o pleito dura ha mais de ~6 collega o ::>r. Amar!ll ;•e nao . só na u~numstraçao, 
annos, e que enorPÚ!S despezas, ÍIJcommo:los e mas ainda . no crts1no. Eu ttvll ~m. VJStll l'emo,:er 
prejuizos . tem çustado. . . . os obstac1üos _q~1e se . encontr,lo , e hn muno 

· <r A connnissiio ·reunida . não ~escobrindo in- tempo que o nu.mstrn~ da guerra ~c tem proposto 
conveniente t:m mandar·se executar uma sentença offerecer á cons1deraçuo da camata um plano de 

~1 00 
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J'ff,>rmn dn ncad•lrnin, . P•)r iss~ · CJII•l 6 nm ohj•>Ct·> 
<111 maio1· irnplll'Lnrrcia, mns qrw · t .. m I:JJC•.>llll'nd•.> 
os maiorell ob,;tacn1o;; uc~Lrl juntn. 

Como ucnbon ,ltl dí?.r.1· ., ~;r, Ar11nl'lrl, •• 1111 tem 
nttl'ibuí~ü,~s fJ<'pccincs pnra endn um ,J.,s :II!IIS lllflllr· 
l>rM, o nlguruns rld1ns rrnncn tivtJr'rio lugn1' un 
ncadenrin, o do or<.liunrin ll junln não ~'~'' lrJrn 
composto de mais r1n trcs mornloro~, c t•:llipO 
houve em que 11pe.nns urrr lllt1rn1Jr •. • ,;x•:rc(lll a; 
func~ões da juutn . . Pol't:lllln, pnrcpw "rr<Z•io c:~tns 
attriiJui~õcs 11110 · p .. d~rrr ~•:r . dt•súuperrhaJnl! . por 
P.sse cosnmandnnte de cn~enhcil'os, mio cnr1111 ,.,,. 
formrt'da ncad·crnia, mas :<illl como medida p1·n· 
vísorin? Devo assegurar· ;i r:nrrrnm f(UC curn 1~t•:o 
se aplan~orilio l'l')uítnd tliOl.:u!JaJo.;. 

O Sr. Llno Cont!tl-ho:- Julgo qno eRla 
rcrloluç,io u:io p(,.Jrl deixar rle ir nurw\ t!úlllllli~s:io, 
meRm·o pela rn?.iiu CJlt<l '"'.leu de que 41;,ta acndurnitL 
está muito nrnl nrganisa,Jn: A S•Hno11H111Le rnaclidtl 
}.wovisoria n:io pó·Ju .-c r ntil; <Í · ,;im .util !nw<:~ 
uma p~r f•!itn reforrrra ur:;;:;a nr:ncl•mdn. 
Respor~<lendo no illus tt:c .t.·puln .lo di~" qtt•1 não 

sei comu ·essa jr.trrtu ~c tenlra po.Jid•J oppôr í1 
apresentnçà•> de um plano olo3 r~rorrnn trnçmlo m1 
mente do ministJ'•i da gu;.rr'll. D·l c•!r'tr, IJno não 
posgo C(lmpreheud•~l' ·S<:tuclluwte cc1usa, po<.l.,ri!\. a. 
junta oppôr-;;.; qunndo o i1lu5tr·c ·deputado nuto1' 
desta resolução npl'f'~~ntns:;•! nm plano do;refot'tlltL ·? 
Da cPrto que 111in. · P.:lo qnc se ncabou •J•: di~i!l', 
os estudos thP.oricos ,/i, sumnHHn••trlc pesados, c 
os est11dos pr11tico;; niio ll•) tênr ensin:ttlo; por 
consPguint•:··~ nece~snrio apr~s~nt,tr . um n<:tvo m<l· 
tbodo .de .e.,.,ino , e 11 conirnissiir; de IIH&riuha. e· 
guerrD. com a cosnmissiin ue iuslrr!c<;li•l l•llblica, 
devem apres•·ntQJ' um pluno •I e refunna. 

Vejamos porém que utilidade .sn tim . de~ ta I'<'SO· 
lu'(iio. !Leu.) Or11, aqui t•penns se !&17. ntrr .•. mu· 
dança (\ue n:io ó· .utll ; e .quer-se que otliroact"r 
da -escnla s11jn nomenrlo pdu gnvern.o, G fjllll esl~ 
sE>jn o ch·~ fll de enC( .. ItiH~iros ·? I:.to .é qnr.a·er Jiz~·· 
~ue .estn llcndemitl é verdndeirn:w·nte wHitur; 1111 

· reforma que se liz, r ctf pu!l"'·rd pat·n que os 
lentes nomêeru o di1·cctor pum que u:io liqne a 
escota á discrição do . AO\'er·nc1 : n~:m se !i~\1;\l<' qtll: 
o cornmandn1•te por Stll' . chi!fu •lo seu c"l'fiO, deva 
S61' chefe dn escolil do cCJrp.l urJ tn~enl).:iros. 

Concluo puis que nàc• encnntrnndo util id:~d•l nesta 
resolução , dcve-~e rcmettr.r :'1 .:onr:uiss:in . p:m< 
apresentar um pJnno regula•· afim Je s·c ·r~foruwr 
a academil!o mihtr,r. . 

O Sr. Y-l'ollnnda C'~'l'·.nlcon ti:- As opi
niões uos men1bros qna tcn1 ptalido " n.Jiamento 
eriiu ns mesmas. t'JllO ~u . tiuhn h: tlous nnnns, 
quando apresentei um projc.ct' em ~randl', cujo 
result11do foi ia· a uma coulmiss(w que o li~~;,., nri•> cnu
vinhn balir nP.ssa twaJ;,1uia "·'lnuH.:nssc u fll'l•j~r:t·> · 
ndiaolo ; c ntó lroj.:i e.,lú n.lia.Jo ; <:is·a•]ni Cln qun 
a cnmnra cahiJ·;\ com o n<li:<lllênto J>l'oposto). O 
objecto da acndcmia mliit:tl' niiu ó tlc tiio P•IIICa 
monta, tochn·ia o ponc;.~ desc·jo tl:; pnrl•l do governo 
de que n mocidndc rnilitrll' se iustrun uns prin· 
cipios tln guena tem fr:\tr1 qno Hl pr;~!Jil:ll,sll n 
entracln nos.int.livi,iuos uri1itnJ't'S rprr: têrn qnerhl,1 
matriculnr-sc; omlhn ·c<• mo . ncturilmente sn ach' 
moutnda n acnd.:-min· c· .um m.lro espuutnlho ; 
quando nlil\s elll\ t~m em si c\P.lncntos para fJI'I!Illl· 
cber todos os de\·et·cs que n J~i pódo IH'es.:t'O\'t!t'; 
existem nel\a lentes cnpnzes de oesempenlmr tutlo 
quanto se puder designar ptu·a tt iustrucc;iin theo
rica e r>rnlicn dos estn!lnntP.s. Nn renlidtule ur~sn 
junta nrio ó mnis que um estorvo nos pro:;::ressos 
da acndemio, o.> sc1.1>1 1nembros disc()rdlio ordinn
riament•.·, atras:io os trnballro:;, e n snn exti ... cçiio 
é summnmeute neccssaria,, 0;; lentes quo tem um 
insignifrcnnte ·or-ctcllaC!õue ... \1lii,ILro c~nl.'iisíiiil · rers; 
vêm-se obrigaüos a acclll)IU\01' vutt·ns . ftmcr;ües 
que os distroe do seumiloist~rio, Jo .que resulta 
qu~ os seus discipulos não se !!proveitiio . cabnl
lllente d!ls Uções dos lentes, nll!ls mui snbios e 

inilt!'uírlns fJIIIl r,oula n nc:vl.::nin . Eis nqni p->is, 
rlHIJJOJJ.itr·a,JrL 1l !l t!C • :s;~idlltl~ d•J tomrtr quanto nnte11 
umn Jrrwli•lrL; ·fJ IJI.III ri<Jr,"t '! Aproscnlnr n ·cOIII· 
rni~rHiO 11111 plnrro d,J ref,lrrna? Qunn<lO virG. '! 
S•!l-{rcralllentrl a d•lmnrn talv•lZ seja IIIUÍta, e qual 
fui 11 li111 dl> hrrul'lldoJ .dt:pntntlo fJUil apreser.tua 
c.<;tn ro•S•JÍ nc;;io '? 'l'o1n11r ra•jllo:lln rno•.li.J•I . quo rlrtl 
cor11pnth-~l com ns rrossns ciTcllnll!lancias, e quo 
P•,Jún'L f!IJJH:OI'r•Jr 11111itn para reforru:11· 11 ucn<lemia. 
'J.';uubdlllllstoll c<>lll'fluciJo · qU•J o chef~ do corpo 
cl•! r:rr:.;-•mlwrrns n:il) p.'l.la nccnrnn!e~r o~:<us nttribui
<;Ü•ls ; mr.:i nús I"".! e mos estnbu Jecor (sem rlCKignar 
inrfividu-o algum) rJUü esse direc~vr m'io pussa 
n~curnulill' nutros cmpNgos. 

p,,~l•> {1 votnç;io n projeéto, deciJi·>·so fosse 
rcntP.l.liolo ás cnmmis:;õcs rcuuidas uu guerrll ~ 
in~tt·ucção pullljca. 

Jnnm c tOill()U ·ns:;nnt•> Ctlll\ as formalidades do 
esfyl•' o Sr. dc:pula•lo · l\Iallt'Hll . Jvsé do Araujo 
Ft•tuto.:o, flt<to. pt·~\•iud>\ do .Pari. 

EntroJII·Sd 1111 ultima parte Ja . .:ordern do dia. 
Pat••:crn· da rne~a sc,l.Jre o modo do discntir . as 
res•;,lttçõeo~ do:; cunselhos gemes JÍls provincins. 

O Sr. xiobo.uç.~s: -A illustro commissão 
esp1:dul rliz tJU•1 pelo ai·t. t).j d.a constituíçilo· 
compele á assem/.llêtt g<!l'al a.pJli'O!iw· a.~ l'esoluçlíes 
elos consr:lhos g.:,·aes da.~ pl'opincias, clil·eito ig1~al 
ao (fite é outorgado fW pocle1· . mode1·ador pelo 
m·t. IUl § 4•; " tnnrou esttt l'11Zii11 por unse do 
~crt pa•·•:c~J', N:i-> é a53ÍIII; n:io é exnct•> que a 
oltriuuiç:io qu~:~ a cous1ítuiçüo no ~ ·1" dn nl't. 101 
l:•!lli<:rr: no J~o~tler rnotlera lor .s~j11 igual á que se 
cron~ecle pot<> nl't. ::;;; á . ilS~embh)» g-Jra.l. Nos 
arts. ::lu '' ~7 coucede·se ao plid<'r rno.derarlor 
uui.:auuwle o Bllopwt· us proposta$ dos couseibOs 
e rnandnl-11.; exe.:utnr 110 coso . de nrgencia e 
rnauifr.st·• ut.iliúuJe, sej:tundo us precisos terrúo!i 
n\ü dec\nradns, Olt · r.léi:tal-as tle ,H! optar reser
''" ndo .t•"''' o seu cor: lreci rnorrt•> :í asslltnblón geral. 
I~~ tu, port':nr, JHl -confurmada<lt) Jos nrts. 8i> · e · 88. 
tem n ultl'ibuiçiío U•J npprovar ou rejeit:!f us pro-· 
p.J,ta< . <.lo,; conselhos -defillith·amtHlltl, ·quer lhe 
~ej:io dirigu.las tlirect1111ltlntP, quer depois da :•(1· 
pr.>vaulh pr·,,v·•so•·iament•l nu su3pensna pelo poder 
modfl•·ndor nn couf.,rrniuaú•l dos iudicados ilrls. ;lG, 
Si o t;ti. Por cunseguinte niw exist~ n ignuluaclo 
•Jil.l u illustrc commissfto e"pecinl presnppoz á 
vüta <ICI diif~rença nrtwif~sta entro approv11r pro
visuri urllerat·• on · ~ uspP. ndet· u sen juiz .. , e nppróvar 
uU rcprovnl' llt.:linitiva!llente ; C . daqui fllSUita 
que toJos os corollnrio::J de unt tal principio qutl 
Llllnorl pl')r l.>n.;e a illustre ccmmissii.n espectnl, 
niic> P•.ld<'lll ser Cltlct •S. Agora !J<LS~nrei n úesen
VIIl\•cr a iJéa quo~ mo p or·cca llnv-er . enunciado, 
J~ q11e au poder· moder.1<Jor ni~o cnl.lo a nltribuiçrio 
(}I\ i\ se lhe snppõ~ tlu snnc•!ionar· ·as prop•>Btas do>~ 
con~ei hvs provwcrncs; corno · ali tis, inueguvelmente 
lhe competu .~ respeito ·uus prc.jet:tvs de lei ini' 

. cia•l(ls por ulg1un dol! membt·.:is. das camaras, oü 
pelo po<ler executivo. 

Diz n coMLituiçrio no nrt. H qu13 a assembLén.. 
g•~rul compue·se ilus. dua~ camaraa i!au) :-diz o 
urt. t!-"1 qtto us rcsctluçr:ídR !los eOIJHI!lbos gerne11 
seriin npprovndns petn R&semblóll JlOI' uma unicrL . 
di~cusstlo ou• cac.Jn camnra. -Log9, Q J\ ns:~embléa, . · 
quo tauto lmp.,rtn coinCl !'ts <lua~ camaraa, que ::ró 
competo deriuitl\·anH.nte approvnr . ou rept·ovar. a;S, 
res .. luçües dos conselhos gdrao:i : tu nto mais .que 
a coustituiçiio distingue mui evidentemente o que 
c· pode•· legisla ti '{O do quo à nssemblé a geral : 

. nquelle comJ•Õe-su dn;; duas cnnHu·as. e do poder, 
1110uerndor; a ns~ernllléa gernl sómente se. compõa . 
das duns camnrus; e, uma voz · que a constituiç~Q . 
iuc:\lm\Je _:,1,; appro-Y.açãu _dl as l'úferitl~s _Prvpos.tas à __ 
as:;.,ml>Jéa gul'Rl, e ob\'IO que a nao tnc11mbe ao 
puder legislativo, .isto é,. niio exige saneçno nl· 
gun1a du poder moderadot· d(•poi:~ da approvaciio 
das c:rmaras.-Vê-se dos arts. 13 e 14, um <.lefin.!l 
o qno ó !JOd~r lt'gislntivo ; outro define. o qtid é . 
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assemblén go:ral ; e Ôll assembt.ía gr.rnl fi<in rlc· 
monstrnJo qno sô fnlb o art. 8:J. A mcsrnn 
vordndll explic1io os $!§ 3• e ·1• do art. 10·!, ondo 
sep11radarnente se preSill'eve que o poclr:r mollc· 
rador ~anccíona détluit.ivnm .. nlo on dat:rr~toa '' 
resol\l~Õts da aSilllmbl6r. ~Nnl · p·.ua l'.jllll t r:nhi•O 
força de lei citando 11 art. G2; e, plllo contrari•l 
a rc$peito das resoluções dos <:ouselhos provincinr~~, 
só se diz que npprova ou t:us;pr,nda int•!rlnnniiJnt.,, 
approvando e :iUSpP.ndnudo inter:namwto ns rn· 
solUt;õe$ dos conselhe~ provincino~, art~ SG c 87, 
Aecresce mais, pnra reCo!·çar a verdade d(<moa~· 
tradn, que, examinando-R" tntlo o titulll dn con· 
stituiçi'io n1ío sa lhe ucha nma !'Ó pala-;rn .que 
mencione .propostos d!lS coo~<·lhus ~r.ro.cs: n mP.smo 
fÍ 110 cap. I• elos rall'IMI d(l prJder logislutÍ\'O e 
suas attribuir,õe,;: no t;npilulo sP.g11intc: "a camnrn· 
dos deputa<los, " no 3• do :;c nado e suas attribni
ções ; e no 4.• quP. trata dn propc•sição, di~cussfi(l, 
sancçiio e promulgação dns .lei• : em nenhum 
destes cnpitulos, como llll tP.m visto, nP-c•humn só 
palavl'tl. se uíz a l'csp~ito de . propostas de. con
selhos S'•lraes~ 

A.té me pareca . quo nisto a: constituiciio õ uni
forme, guardando n ordem . desde n;; cnmara~ mu· 
nicipaP.s até {&11 cnmarns lcgislo.tivas: flil cnmarns 
municipalls fazendo postums ·csliiu pat·a os cnn· 
SI!IIJos gerae!l como •~Slfs pm·a a nssem blila geral, 
e esta para o poder m11derndor; ali:ís viria orna 
lei local ou provincial a ter um processo .mnís 
extenso e 7compendiosn elo que uma lei geral uu 
nacional; emtanto qne as. leis · p. (:ra~>s ou nacio· 

. naes p'assari~o · sõme11lc pela assimcblén s~ral 
com a sancçao do poder mnderarJor ; o ns lt!Í:i 
loct&es ou provinciaes, princ:ipio.ndo nos couselhos 
geraes (. 11 ás V~>Zos . nos municipirls ), pnssoriüo 
igualmente · pela apprnvaçii•l ·dn as~embléa ierul 
e sancção do poder modcmdor. · 

Até o modo da publícai;fio da~ resoluções dos 
conselhos· ge:1·aes em theoria e .em pratica rtÍ··rr;a 
o roeu .voto.. ; no l• caso porque na · constitlli~ão 
não se achll · prescr;pto, como succ~do a refpeit•., . 

· dos netos proprí_amente . do pod.er legislativo ; no 
2• caso porque J!Í ~;;e tem publi-:adll offi•:iulmenta 
algumas pt·opnstns 11pprov:u:las por 11tilidade de 
providencia nos. term"W do art. 8G ; uu1a pal'tici· 
pação da . parte das · ce.mara:'l ao cun~elbQ e auto· 
ridades provinciaes bostnrá. O meu \ 'O to é este, 
e pelo quo respeita a admittil'em-se emendas ma
diante a unica discusSàQ dada, post•l qutl ou já 
opinasse por ellas ; agora . me guardo, toda vir~, 
para 1h·mnr melh~r a minha opinião no decurso 
da presente discus~iio, pois me occorrem razões 
de corcformidude e conveniencia mui ponderosa~, 
afinal darei li minha upiniiio. 

O Sr. Carneiro dn Ou~ba: -Não . pre· 
tendo tomar muito tempo á c1unarn, o .na minha 
opiniiio a discussão precedente que houy,; sobre 
este objectõ, parece que d<lcidio, .\!a q11estnv, s•1 
niio . fosse o équivoco do um voto, Quo1··sc que so 
emendem os I••·ojectos. dos conselhos . gcraes, que 
eternisem as discussões sr.bre elies, mas n:1o foi 
essa a mente do legislador, ellc a~~enden (cs cir· 
eumstancias do Brazil, nllendcu n essa longitude 
immensa das províncias, atlendeu a tRntns e dif· 
ferenles climas, e a tantas o ditrercntes circumstnn· 
cias,. e poderemos em urna asscmblóol como ~sta 
mesmo no seu come~o r.m qull necessitamos entrar 
em medidas geraes, entrar em minuciosas discus
sões sobre tudo quanto .pertence nos . consdhos 
ger~tes da sua administração a melhoramentCl d~ 
s!ln$ províncias; nem o legislador poderia exigir 
11 -po!!sibilidad~ de po<icr ·-entrar ne-c:onhecimento 
dest!l!! Mcessidades ; tanto mais um. corpo como 
este, que . jámais póde · ter tal- conhecimento ; 
portanto, Sr. presidente, eu peco á comam qne 
attenJa ús ponderações . c reflexõt:s flUO se · tê1n 
feito; nós temos muito que fazer. 

Supponllamos que .essas resoluções dos canse· 

lhos ,,:i o n·je:itatln~ neslo. ~;unn1'1t ; mnn porque íslo 
ncnJ,lt!•;a '"" ,·ar.no deiisn~ nssr.mhléus per1uenns 
ll<:liarr.m-s" no t:<J/liiJt,~o rlo llOIIS trnbtHIJO.i uiio tendo 
l·tdos o,; t:o:.!Jr.r:imenlos neccRSfii'Íos, sr.~U•I·Se qua 
~cmp•·o tw · acli t! m no . n1esrno c::sl{ldo? De certo 
qne niin. Sr. pre:si•lentc. Attr.ndu-sil quil nos E~· 
tll.:lln'.·UIIillo~ ha ptJqucna~ u.<SOJn!)léns nas pr1J· 
vinci r• s, qne trat:.,o dos •Jbjllctos qno lhes süo f!ecu· 
línc·e~:. e nem por isso '' a:~scmbltla. geral deixa 
!)o tomnr llln crHwírlc•·nr,ii•l ns nec~ssida<l<'s mais 
un:;·n•t•:s <gw •;IIns não tem requerido (,lU lembrado 
propôr. . ·. · ·· · 

Algn11s Srs. deput.1tlos disserã,, que isto e1·~ 
11111 ~'>)':>tema ..!o conf~deraçiio ; mils já se respondeu 
quo RO o ó, a constituit;li.o é que os determi11!l e 
não é esse .lll'tigo da nossa constituição o mais·· 
lih~ral,: o m11is íl'nnco? Quanúo lí a .constituição · 
c.trt~recab, olhando para os sons nrtígos, logo que 
li usle úei d meu voto: delltJ hão ele emana.: 
to.Jos os bens r1ue nos hão de resultlll', demos 
pois a r.stes conselhos as suas atlribuições, não 
lh'us roubemos, niio quP.iramos qllB fiquem no 
mesmo estndo t~u peior uinda que um particular, 
e demais os Ct>tlllelhos vendo que suas propostas 
si'io sujeitn~ ás . discussões minuciosas o Hoffrcndo 
cmP.nda$ não tmão · vnntade d~o trabalhar. 

Voto poi:'i quo · as propnsta!l dos c:onselhos .n·ão . 
sejão emendtldns, pot·qu!! se o forem flearó.õ nuUoa 
os conselh"s geraes. · . · · 

o Sr. :aczQ~dc: -Niio sei . po1· que fatali~ 
d~trle ~c dis:;e gue cu .era exalttdo ; cheguei .·a 
pensur· que " l)ra; ·mos Pst•lU engaundo : eu só •. 
sotl .llffet'c·ndo a certas instituiçõr:s. Não .convenho · 
t:om o parecer da mesa, porque, ou a assemblé'a 
não deve propôt• emendas aos. proj~ctos que .vóm 
d"s consf!lho.; , on então convr,uha·~e que a ca· 
mara pôde csc: .. lher qualquer dos tres termos de 
discuss;\o . que têm os projectos do .lei iniciados 
ua camara. . . · 

A . minbn opinião é que fosse . a 3~ discussão, 
on _se 11 cnmaro. quizer. adoptar a H discussão 
ent J::lubo . para conl:lt!c~r dn utilidade do . projecto ; 
mas i:otn 'JUO uiio . obrlgue a outra C(lmara, por.
quo se ó um nrtign roginiental, ê pc·ivativo dcst.a 
cum~ra, e so é um neto l•;iisla.tivo hn d11 ir no 
sena·to e depois á !lanct;ilo imperial. E suppo: 
.nhamos QU•J o senado t1,1z emenda!! .ás pl'Opostr~ll 
dos coosúlhos, trn·não pàra u cawara ; e eis·aqul 
na necP.ssidade de niio as a,,provar, ficando pa· . 
ralysadas as p&'llpnstas ; daqui resulta qu•J CjUBren· 
do•se fazer um grande bom, so faz um grundo ·mal. 

'l'diii·S•• debatidll a .mataria e . co.da um r•ensa 
de di:vet·so . modo, eu estou .• :onlorme com a Olll• 
niiio quP. a constituit;lio dá ó. camaro o direito 
tle Q,iacutir e propõr emeuda"': e a nilo ser n~•iril 
~eguir sc:hia quo :1s •·cpres~ntacõe:-~ dfJs rnunicirios 
to.u1b•1m nos conselh,)s gei·aes niio podião :sutfer 
e111enda~. . . . . 

P\$S.f!·St) mais que enliio !õe vinlla a emendar · 
uma rcsCiluçiio . que o impera•lor já mondou exe· 
cutn1·, m,ns este alr~urnento· é fraco, porque dclle 
se sllguin qu•J '' imper,ldor mandnndo executar 
umn prnpo~ta provisMiamento, niio podia . ella 
ser emendada ·; poróm nós vemos . que quando o 
govc1·uo dá urua ponsiio, a cnmara pôde rojeital-a, 
isto é .niio npproval-n. Portanto nno me cançorei 
em 1·efutnr o parecer da mesa: já disse a minha 
opinitio, a cuncara o poderá adaptar, ficando salvo 
para a camora dos ~;enadorcs adoptar o ·que 

' tJuizor; e· se níio fõr lissim, torno n repetir, .em 
vez . do se fuzer beneficio , fRz-se um grande mal. 

Foi á mesa a seguinte . emenda. : . . . 
_;<~~!-ltran~e-"11-fl'ca·~ettS:çã~·in·Rlobo.,;em 

aclmittir emendas, isto será um artigo regimental 
dostn cnmara, · fican.l o livre· ao serindo ndoptar a 
fõrmR que quize1·, r-eputando-se a discussão das 
emendt\s vtndl\S do. seno.do comCl continuação da 
unica cliscussi'io. - Hem·iques de Re;dnde." 
Nii~ foi llpoinda. · 
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o Sr. r-XÓllnndn Cn,·nlcnntl: -Não 

fnllnrin nn mnteria se n:io tivesse duvidas sobre 
o c,;tndo dn questão, porque a maioria da com· 
missiio votou que as resolnr;ões d11s consolhns 
não de'l'eriiin ter Stmiio uma só discussão sem 
emendas ; mas o. nH:mbro que Mt o voto c111 
sep!irudo diz que se c:onvido no senudo; por 
c.onscqucwci:t. ha du:~s proposições. 

O SR; PnE5IDE:STE : - g,;tiio ambas em dis· 
cussiio. 

O Sn. I-loLLAXDA CAVALC,\XTI : - Bem, já 
sei o que se vai pór eu1 vutaçiio , c na mi· 
nba opinião seria melho1· que se votasse sobre 
este parecer som discussiio ; comtudo tem-se 
fallado tanto sobre a ma teria quo me constrm_y,-:e 
a _dizer alnuma co usa,· para .dar for']ll ás mzncs 
da maiori:t da commiss!io, se é que estas razões 
carecem ser refo)ro;ndus. 

O honrado mP.mbro discrP.pante, quer que as 
resoluçÕL'S dos conselhos sejão aprcseut•ulns á 
camara como projectos de lei iniciados nella, isto 
é, que dev.io soffrer emendas: ·mas pe1·guntu, que 
classe de projecto da lei é esta? Já é uma lei 
especial pura· caola província, ou uma lei que 
obriga a todos os cidadãos? 

Ora, . a constituição quando fallou nas IP.is se· 
raes da . nac;iio, .r~conheceu a Poce$siolade de 
estabelecl!r igualmente esta administração. parti· 
cular e deu-lho uma fórma qJ.Je punca póde com· 
plicar com a administração geral, o para que pois 
vem as p.roppsjçõe~ dP$~!1 !Hiministraçiw parti· 
cular? Vêm para a camara saber se aqudlas 
medidas implicão com o interesse geral da unção, 
e todas as vezes que implicão não se podem 
appro':ar: de outra maneí1:a se!ia _tirar o. que _é 
privatl1iO de cada um dos c1dadaos, 1sto é, 1nterv1r 
nos negocias peculiares da sua provmcia; Como 
pois é possível conciliar o esrir1to da constitui· 
çi\p com semelhante media a? O que é uma emenda 
desta camara? .E' uma moção que não tem re
laç!io alguma C(lm a instituição dos conselhos 
que vêm ingerir-se nos negocios particulnres da 
província, . quando a constituição não o quer. 
Demais, nós· uão estamc:s em estado, como já se 
tem dito, de nos desviarmos dos interesses ga· 
raes da nação, para nos irmos intrometter nos 
interesses peculiares das províncias; e lembremo· 
nos que nisto não fazemr.s nenhum bem As pro· 
vincias; transmitto este voto como delegado dos 
meus constituintes; o interesse da nação está 
em primeiro lugar. 

Disse·se poróm que o senado adoptou o cÔn· 
trario, e eu o digo, que nos imp..orta com is~o? 
A resolução. do senado nenhuma relacão tem com 
:1 mnt·cha dos nossos trabalhos, nem nós devemos 
esta1· dependentes do senado; e quando isto se 
veriliqur! temos a glori•• de dizer quo entendemos 
a constituição como se deve enLendet·, além de 
que . estes conselhos . já têm attribnições mui 
grandes, principalmente a reRpeito. das posturas 
das cnmat'IIS; nttribnições lliUi sublimr-s para que 
os conselhos get'aP.s pnssii·> faze1· grandes serviços 
n su11 patria, e se u p~:quena experiencia qu.e 
ainda têm fez com quu a maior . part·~ dessas 
propostas sejãu defeituosas, ingerindo-se em. in· 
teresses gera~s, ao menos as propostas da minha 
província, nit!!ia que seião dign!l::; d11 maior con· 
sideruçiio,. as rejeito, nao pela cousa, mas pela 
fórma com que são feitas; .eu quero que a minha 
província use dns attribuições que lhe competem 
embo!!'a deixe de gozar dessas medidn!l que 
actualmente quero. Muitas outras reflexões h11· 
vetia. .. a fazer, mas eu só peço . à .. .A!J.en.ção .d~" 
camara sobre o parecer da commissão. 

o Sr. Cnst••o c S:i,Lv;;~,;- Nii;o entro na 
questão e sómente farei~l!ma retle~iio-. Di~se p 
illustre deputado: q'!le im p.;~rta que o . ~>e nado. 
adopte ·outra. cousa ; mas então i$ to não é um 

grande mal ás provínciAs? Não &crá o me!! mo 
que dizer, .. uncl.l_ se app1·ovará proposta alguma 
dos conselhc>s gernes? 

O Sr. Lul:r. Oi.'\Valcantl: -(Nllo se ouvio.) 
O Sr. Cnstt•o Alvaro~<:-Vot<J pelo pare· 

cr.1· da commiss1io. A constituiç1io dividio os 
poderes, qualilicou o dc~tinou a cada· um as 
attribukõ~s que lhe_ com_Petem. 

En só ·lembl'O que aqu1 já ha um precedente 
do senado, que foi quando esta carnara diminuio 
a. pensão· quo o govc:rno deu a nm individuo, e 
quu o senado disse quo a camara niio podia 
emendar, mas· sim. appr.1var ou rejeitar;. pur 
consequencia o senado deve ai11da est-Jr ne:;ta 
opinião. Como é que nós havo1mos aqui conhPcer 
das necessidades ptJculiares das províncias? Para 
quo nos havl)lnos desviai' dos interesses gemes 
da nação'? Para quo ter a mauia de querer go
VtJrnnr tudo? Deixemos que os con~elhos conheção 
dessas necessidades peculiares de suas provincias 
respectivas. São elles que estão em est.1do de 
m&lhor propór. os meios convenientes para a 
sua felicida•le local; a nós apenas nos compete 
rejeitar ou approvar, e com isto cumprimos com 
o:~ nossos deveres. 

O Sr. Duarte o Sllva:-E~ta mataria é 
mui . transcendente para eu deixar de dar a 
mi11ba opinilio. Se 11ós qneremos extinguir a 
instituiçào dos conselhos geraes, · approvemos o 
parecer da commissiio o darei a razao. 

J1\ se :;.abe quo! o 8eiÍarlo emenda, por c.ons.e
gninte vúm as emendas a esta camar•J,. o que 
(:!UCr dizer que não passe nc:nhnrna proposta dos 
conselhos gtlraes, c ell!ls fi•:aráõ inutilisados e 
inha!>ilitad~>s de proseguirem na marcha de seus 
t:abalhos para a . prosperiunJe de suas provín· 
ClaS. 

Já !l)i aqui rejeitada uma propost'l sobre a 
divisiio ele terrenos; mas temos outra que reme
deia a de>gmça da minha província; ha .terrenos 
immeusos que existe .. sem proprietario e que ~stiio 
entreguP.s nos estrangeiros, e a minha província 
propõe duas culouisações nacionaes; -mas se passa 
o parece1· da c..>mmissão, o senado n:io admitte 
a propost~; e eis-aqui Jíca este uc:goc1o ttio in
tei'PSSunte rejeitado, quando pÕdia passar com 
alt:!uma pequena emenda. 

De:;ejo muito a prosp<:ridndc da minha provin· 
c ia, bem _.:orno a prospel'idade dos·. conselhos 
geraes; mas vejo que miu lhe aproveita o voto 
do pur<lcer da commissiio. 

<>Sr. Llno Coutlnbo :-Disso o illustre 
deputado que acabou de fallar que S•l on~sar o 
parec•lr da mes•1 ficumos sem consolhos geraes; 
e eu digo vicc·versa, so niio passar o parecer 
ficamos. sem elles. 011 a constituição mau da ou 
:uio: se manda. as:>im, ·não temos contemplnçiio 
de proveito, cumpra-se a constituição á risca, e 
isto é o que vou mostrar. 

A constitniçiio manda quo as propostas dos 
conselhos mio . P••ssiio !!oll'rer emendas, e . depois 
mostrarei quA o interesse das províncias assim 
o exige. Basta lermos o capitulo que trata dos 
conselhos ,:{eraes para conhecermos· que taes 
projectos não podem. suffl·et· emendas, e que. só 

-podo:m ter uma discussão sobre a utilidade ou 
não utilidade, ou saber se contém ma terias 
prohibidas. V-ejamos o que diz esse capitulo dos 
conselhos gera e i. I Leu.) 

Ora, na.:la mais claro I Se nós VÍI'mos que esta 
propoiita cuntém m!lterias prohibidas q_ue temO$ 
nós a emendar? Nito diz a constituiçao que o 
eicltL<liio pói!e intervir nos . negocias de sua pro
Yillcia : comQ elltiio não podl;!rá intervir o CO!l· 
selho. ? Como ha de aqui ser emendado o parecer 
do conselho, isto é, de vinte e tantos ind1viduos 
daquelht província de que se compõe o _conselho, 
tendQ esse mesnlo parecer pas!ladQ pela fiei~ll dl1 
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discussão po1· b·es vezes 'l Aiuda hn da vil· aqui 
Stlr sujeito ús emendaR, e do quem ? Do outros 
indivíduos quo niio pertencem áquella p1ovíncin. 
Snppouhamos un1 exemplo. O cuns~Jbo da Bahia 
fAz Ulllfl proposta, . e entretnnto . um deputado d'l 
Matto·Grosso apre~enta. uma emenda.: e per
gunto ~u, P.ssa emenda poderá ter tanto vigor 
como . ri delibcraçüo .i•\ !Jem discutida pelo con. 
snlho · da. província? Niio de certo, .Sr. presidente~ 
Demai~, niio diz a mesma cnnstituição que estes 
proj11ctus serão tiUbmettidos á camam pnra a sua 
approvnção com uma unlca discussão? Que quer 
d1zer approvar ? Quer dizer que sojào emendadas 'Z 
Não de certo. 

O mesmo seuado já. entendeu esta palavra no 
seu sentido genuíno quando se .tratou da pensão 
dada a um 'ervitlor do estado : e . então ello disse 
que a camara . uão .. podia emendar essa pensão; 
mas sim approvar ou sujeitar. Logo, se . o . se
nado tomou ntste sentido a palavfa,.... approvar-, 
como a não .deve tomar quando se · trata dos 
trabalhos dos conselhos das províncias ? E se 
um ou outro artigo de · uma propo~ta -não . des~ 
empenhar as vistas dos con!!clhos no anno que 
vier, elle reconhecerá o erro e emendará, não 
precisa que a camar11 aqui emende, elle melhor 
deve e~ ta r ao facto do . que ha do mão na pratica 
da 11ua proposta ; por consequeocln não podemos 
emend:u·, e . se assim não é, como já disse o Sr. 
Luiz Cavalcanti, porque vem o P••der moderador 
emendar os . trubalhos dos conselhos provinciaes? 
M"nd3 · simplesm!'nte pôr em txecu.çüo n proposta 
se a as~embléa não estiver reunida. Por c<~n&e· 
guinte nós tamb<>m devemos conhecer sómente 
se o . projecto tem . ma teria prohibiLiva das quo 
estão llPOIItadas no. constituição. · · 

Agoru, por convc,niencia vemos . q1:.e a . causa 
deve . ser assim : se ncaso começarmos a emendar, 
a Íl' para o BO!Iado e tornar a voltar, unlão não passa 
llOQ! ~m proj!!cto dos . co"se.lbn.!'l d.e província. E 
quo tempo não RO(á precidO? Nós v~mos que um 
proj.:cto de:~ ta cllmara leva dias e dias, e o que 
temos nós feito !lesde que estamos aqui :? Como 
ó ·possível eutrar·s!l em discus~_:ões minuciosas de 

· tautos projectol> do!! conselhos·? Seguramente em 
um auno sahirá 11111 p1·ojecto opprovauo, e as 
p_rovincias não gozará9 dos conselhos provinciaes. 
E' .preciso ver o que é o .. J3raz!l ; é um im11erio · 
heterogeneo, cada p1·ovincin diver~itlca em cos· 
turneR, em climas e · em terrenos : como queremos 
nós ingorir-nos . da semclhant6 ·modo em os ne· 
gociot! · peculiares dns províncias f · Dei;'lemo·nos 
de ~ystcmn de concentração, de se querer fazer 
tudo pela . córtc, _quem sabe. se daqui a · dous 
annos _nas provincws niio lu~. verá um_ pob~e 
sapaLe1ro ou um . pobre · llltoe1ra que mto seJ!l . 
despachado pela córttl 'l E' o que · vou vendo ; 
disse·se que iRto era. -q~erur fede1·açiio ; m!ls note 
o lllusll'tl deputado que ó · confederação . que a 
constitui.,;iio manda fazer; 11 constituii;üo quer 
que cada nma das províncias !órme as suas leis 
per.uliares. 

Trouxe-se o exemplo . uo conselho de Santa 
Catharina; mas se a sun . proposta . rõr rejeitada 
o mesmo conselho para o anno endireitará esse 
negocio., porque ba de estar ao f1cto das dis. 
cussões Li esta . cnmara : · e . saberá. as razões por 
que se rejeitou. Disse·se mo1is : .o senado seguirá · 
outra fórn·.a; mas que temos nós com isso .? 
Havemos por isso Racritlcar os d1ctames da nossa 
1:onsciencía e n verdadeira e genuína letr11 da 
constituição'/ Deixeruol-o seguir, dle voltará ú 
razão quando entrar em si. As .. propostas ·que 
vierem a . efita camarn. pnss~o ... senLJlJlli:ndas, e 
se' no .senado puzerem Pmendas, depois nesta 
camara approvito-ee ou não se .approviio .; assim 
conservaremos a doutrina o letra da consti-
tuição. _ 

Dando a hora pedio.se a prorogação,-e pedindo 
a pula v r a disse · · . · · . · 

O Sr. va,.,conoollos :-Muitos senhores 
fnllariio houtnm na mataria e snhim"s daqui ás 
4 hura~ da. tarde; por i~S•l entcndn •!Ue .cndo 

· a materia de trio granrle importnncín com - a 
precipitat;;1o dá-se um g • .Ipe mortnl aos conse
lhos, .o eu na minha. consr:íencia digo que hei de 
votar que se emendem a~ propostas. Quero 
ex:p1mdor mais nlgumas 1·azões e por isso voto 
contra a pro rogação, pnra a.manhti. se tratar do 
negocio. 

. O Sr. Ferroiru. Fran<";a : - Eu . tambem 
hai de votar na minha consr.i"ncia; que as pro~ 
postas não sP.jão omrmdadas, é matar os consdhos, 
é obrar contra a const(tuição e é da incompe
tencia desta éan:ara. Votu pela prorognção. 

o .Sl'. El'neRtn:-Já se tem eutllcicntemente 
di~cutido . a materia que teria sid·• Já rejeita.ta 
se niio fosse um · voto que h .. nve .por . engano ; 
se nós adaptarmos ·as. · propo~t11:1 dos .conselhos 
geraes, temos adoptado muito. 

o Sl', Vc.i&;:a : -Como os animas parecam 
estar · escandecidos . pela.. discussão, julgo · não 
ser. util a prorugação .e pol' isso voto . contra 
ella. 

Afinal não se venceu a prorogação. 
O Sn. PnES~DE!'lT~<: deu para oj·<Jem dl) dia 24: 

Continuação da discussão do parecer ·da mesa 
sobre o modo .de discutir as resoll1çÕilS dos con
selhos geraes das províncias. Emendas · do senado 
ao projecto de lei ·para a extincção çl~~ · ªetll•HlS 
supcrintendencias da . decima •. Primeira discussão 
do projP.cto de lei n 67. Discussão do prt_,íP.r.to.,_ 
de rcsoluç1io para a extincção do_juizo dá- ar:
motaccria. Segunda dis;:ussilo do projecto dE) lei 
n. 2. Segllnda discussão do projecto de lei vindo 
do soua•tu ácerca dos privilegias concedidos ás 
!abr1cas de mineração e assucnr. 

Levantou·se a ses~ão p•JUCO depois das flt1ª!1 
horas. 

S~ssàq em ~G .. e .• Junho 

PRESIDE~C~A :00. sn. COSTA CAOVALHO 

A's 10 horas procodeu·sa á chamada, o achando~ 
se ')tesente~ 78 Srs. deputado~, faltando os Srs. 
Xavier de Carvalho, Limpu dfl Abri!u e Feij6, e 
com eausa participªJa os Srs. Pir~$ Ferreira, Deos 
e Silva c Fortuna, .ucclarou o Sr. p1·eshlente abert~& 
a sessão. , 

Lida a acta pelo Sr. secretario Luiz Cavalcanti, 
foi approvª~q. . . ·. .· cc:. 

Po.ndo.,;e conta do expediente o Sr. 1\'Iarcellir.o 
de J3rito, leu o~ seguintes ofl!cia!l: -

Do rpini11tro •lO imperio, respondendo aos que lhe 
foriio qiri~idoa de ordem dcstri camara ~n!! cintas 
de . 7 e 8 do corrente, em que · se solicita vão in
formaçõlls sobre o cu111primentu que as camorlll> 
municipaes têm dado aos at·ts. 56 e 57 dn lei do 
seu regimento, e sobro o melboriuncnt.-. dos prezo!! 
que se achào na preziganga.-Foi rf:me~tido á 
secretaria. -

Do mesmo, participando em resposta ao officio 
do 15 do corrente, que Lia . província de Serg1pe 
se não fez pedido de absolutismo.-Ftcou a ca
mara inteira.:la. 

D,, mesmo, remettendo uma representação da 
carna:ra de · Cabo· Frio, sobre a necessidade -de 
con,itruir-se uma ponte no. rio de S. 'João, ou ao 
me-nos· . estabel~cer Sd ttma barca de passagein no 
sitio denuminado-1\fadru~a. -Foi remettido á 
co•umi:<siio espec1al das camaras· municipaes. · 

Do mesmo, ·remettendo o requerimento de José . 
Mathias Ferreira de Abreu, · oaicial·maior dn se
crtltaria d() govP.rno du . província de S . . Paulo, 
em que pede alguma gratificação alé!)l do que 
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venco, .Q f.Jl!C diz uiio c:he~~l' para ai! do~pe?.as 
ele ~1m suhsi·stm1ciu. -J.",Ii renH:lti.l•J {t ·. ;Jn com· 
mil'lstill rio f·ilzcntln. ·. . 

Do mi1iÍSII'ti dn fnr.nn tln, l'•lrnettendo infot·ma
ções cJ,J vnrins juntas 11.: fnr.rmda ~obro a lista 
norninnl de todos os cslrung•liros ao RCI'viçn, I'JliO 
foi solicitndo por o~t·1 r:etmum tllll otricin do 2 de 
Junho dn 182ti.-Fui r.Jrn~ttido á . SCCl'duria. 

Reqneritnento dn lmpcriul sociedarlo de minfl· 
rnç:io brar.iluirn do Con~o Socco, e:m qne pl\dfl a . 
declnrnc:1o . da intéllig•mçin do nrt. 2• da lei do 
~6 de Ontubro d•l 18:27, ~r..e .délei'IIJína quo o 
our·o em pó circul•l conto mercadMifL nns comarcas 
de mineraciio, até a qtHlnlidndn de 10 rJitnv .• s. 
-Foi rl1méttido a la cOnHniss:'iLJ dn fur.entl:l. 

José !\Inrtins da Cruz J,bim, oíl'rJI'<li:Cu vnrios 
exemplares 1le . um plano de orgnnisn~!iio das es· 
cota·~· de medicina do Rio de .Taneiro c Bn!1i•&.
Foi recebida a ciff!lrta com ::c-:rado, e man..tou-so 
distribuir os excmp!a1·cs. 

O Sa. to SEcnE'rA'rio, .leu os seguío:tes pare
ceres: 

cc A commiss1'io especial, encarregnda de ,,xnminnr 
o projtlcto offt)recido pelo illustn> deputado o !:i&·. 
Feijó, ·em qnc ,;e nstab~lcc•! o r~.>gimento dos pre· 
sidentc;; das pro\'incia,., tl'lndl' ouvido o Sllll nulor, 
o ·npresenta redigido como se nchn, e é dn parecet· 
que se pódc imp1·imir para entrar na ordem uos 
trabalhos. 

'' Paçl) dn camnra dos dr,pnt.nilos, 2:3 fiA Jnnho 
de l~;:Jo -.7 osé Cesa;·io ll·! Mimmla Ribeil·o .. -
Cassiano · Espe,·iclicio de Jlell'J Jlattos.-Antonio 
Pc1•ei>•a Reb .. uça.<. " · 

Foi appl'OVRdo. 
cc A commi~~ão dA gc1•1rm vio o r~CJUilrimenlo de 

Lniz Antonio da Fonseca l\Iachaclo, t-,riga•llliro 
graduado do exercito nacional c~ i•npP.rinl, .. rn qne 
diz ter . s .. ffrido injustiça pm· ll·lar ha 1~ anno . .; 
naquella graduação · a qu•l pllSStlU sendo ·coro'"'l 
de 2• linna, cujo soldo vence . e Pe•!c (em l'!!pn; · 
raçiio da injustiça <p1e tem S(ofTrid•ll qt!C lhe :>eja 
conferida a elfoJctividnd,; .. do posto de q110 . tem· a 
graduação, ou qne lhe seja ubonudQ o aoldiJ 
marcado pela tnbella actu·1ln1P.nto ,;m ob$~rrrH1Ci(l.. 

r< A commi~siio exau1iuando os documentos ncha 
que o ~upplicante ttmdo ass~ntarlo p•·aç•t l(c cnolcte 
no rPgimento de artilh,•ria da I!IIRruição da cidacle 
da Bahia em l!l de Junho dt: 17!ll, .á 3•) 4o mesn1o 
moz e auno, passou á cnpitilo ol;~ guarda do .go· 
vcrnador, e · capitfio·gene•·al da provinci:'l; pnr pa
tente do qnc éutüo ser\'i:1, continuando n suppli· 
caute com a mesma praça de cadete; sendo por 
decreto de ll de Agm;lo de l7!l7 promovido a 
mujor do to r•'f:ÍIIlento . de milit:in!'l com ::!GS ele 
soldo .111ensnl; por dec.reto de 17 de Dezembro 
de 1805 ú tenente-conmel do mesmo ·1·egimento: 
por clP.creto de · :25 do Novembro de 1808 :\ c .. ronel 
graduado tamb~m no mesmo c01·po: ~finalmente 
por decrctro de ~6 de Outubro de lROS foi · gra
duado no posto de bligadei1·o. A commissito sabe 
qne taes postos. de Cllpiui.> d11 ·guarda á . qne o 
supplic1Wte passou quando . apenas contava . 21 
dins do pra<;a, er•io' po~tos que os capitiies·~P.ne1'·1es 
confol'ião de ordinario aCis seus proprios ·criad•)s: 
pE:Io que ·nenhuma consideração dovem ttlr na 
escat'a do serviço do. exet·cito, e C•lnf•~ontnndo-se 
ns d••t11s dos decr.,tos . q·uP. . ~romoveriio o suppli
cante aos diversos postos da ;.a linha, a commisstio 
reconhece que nrio tem havido ifijustiça praticada 
com o . supplicanto. Portanto é de parecet· qutJ 
n pretenção de que trata o requerimento ó oppo:;tn 
á lei c.le 2~ de Setembro de 1829, emquanto no 
soltl•1, e pt!lo ~ tuca.á effeM+v-idad0 do ·rosto- niio 
compc·tu·~rmli" augúsflfCãiiíiii·if a ec.•st ô--~~ô~ seu 
req11erimento. · 

" Paço da camora dos deputados, 2:) de Junho 
de 1830.-J •. J, Vi,:il·a Souto. -R. J. da Cunha 
Maltos.-J. 11!. :Pinto Pl.:i:r:oto. n 

Foi approvllM· 

<r A commi~s .io osnecinl tios con >l,lhnll geraes elo 
pmvincia, ~'XillliÍIIHIIdO ll I'.OJli'C:Stllll·lf)liO doi tlf)ll~elho 
~·) rnl do .Riu Gr11ntltl •l•> :;ui, dn 4 · tle F~verci•·o 
dn rr•)s,mte annn, nn qual m••st,·n a impo:~stl.>i
Ji,JndN do podei' adiantar os Rcus . trabalhos por 
l!te fall.ar nmanttcnso 011 oscl'ipturni'ÍIJ, pot• isso 
qttr, · nfi•> pódtl iHio só au~nmntar o nttm~ro de>~tlls 
como tu.ml11m1 t•)r n im pr,,:<Siit> dn<ptcllos p1·ojectos 
quo S•l zu:hãl) em dis•:us~ãro, sendo de surnmn ne
ces~í<ládc, . para qna possn melh•JI'Inen\e díscntil·os, 
visto quú o pr.Jsidcntc da província niío S·l julga 
nus cii'Citmslancia:; <lo <• púc\til' faze•· por sC!r u<l 
onconli'O á l•:i, r. quo tonel·• sj.l,J reunidn e•n uma 
da~ fH:l•sões sullicienLo nnme1·o de Ct>nSdheiros, 
ddiX·ltl do havo!-:1 ptll' .f1.1ltar t .. doR os membro~ 
rln rne~a tlt,si:.:na·l"s na lei de ".!.7 tl•l Agosto de 
ltl:2S; n commíss1i•> Nnqunnto á pt·i1neira parte 
nndn dolibet·on, por · Í!ISO que tendo enviado para 
n comrni;;s<io c!n fazend ·l outras iguaes l'eprll· 
scntr11;ões de Jilferent<Js, provindas, espora que 
a mesma: enmrnissão CJuan.)t) fizc,· <l or•;arnent.,, 
de as pro•:idencias qU•l .inlgar .nr.ccssarias pal'll 
<p!P. P•••· f:1lta de meiOfi n:io sofi't'iio os c:onselhos 

. geraes irnpecilhos . 110 :cndarnent•> dos t;IJUS lraba· 
lho,;; eo,qu .. nt·• á 2• 1•art11, vendo a commissão 
qtle o caso ncont1:cido ne~tn provínci:L nrio so;udo 

. prnvisto nli lei, o podendo tambern verificar-se 
em oatras. ({U•\C>IqtlOI' vindo, de;;ta sorte a servir 
de esloi'I'O {, marcha dO:i trab1tlhos <i•Js conselhos 
gernes, julga a c .. mmissiio rernnvcr o mal apre· 
~•lntnndo a segttintu rt!Soltwiio a e:;ta augusta 
camara: · · . . . · · . 

I< · ~.\. nsscm1hlé • g<>rnl legi~lativa resolve: 
<c Artigo unico . Havendo 11111ner,, snfficiente de 

nwmb1·os p 1ra as sessõe,; dos · corns.P.lhos geraes 
de província, •l fullundó entretanto os da mesà, 
sP.rãu est•JS. suppridos pnr aq11dles que nas elei-. 
<;Õ•!S t1verem reuni.lo maior numet'O de votos em 
relaçito ;\~ suas rromeações, 

'' Cilmam <los dnputadQ's, 2:i de Junho de 18:30. 
-S. do R IJ{jl) Bm'l'O.L- n. B. S. de Sou::a, .n 

Foi approvado, manaando-so imprimif· a re,;o. 
lu.;il··, e remdt:da n · repr~scntal{ào, quanto á 1• 
partn, á C•)llltnissiio ela fazend:c. 

rr João P<:dN tlt'l Alcant.ml, cir!adão brazilci ro, 
maj• Jr gr.•·luat.lo nddidu 1\0 estndo·mB.iOI' do eX•lr
cito dcsP.mpre:;:ado, no l'equerimento que dirige 
a e~ta augt1sta i:amara p;lrece queror queixar-se 
de ter o cx·:ninistro· dr, ~uerra Jo:l•' Vi·~ira de 
Carv,1lho, hnj tl condé da Ln~e~. crendo ·diversas . 
classes ·do est·ld!l·lllaior . caprio:ho~amen td . no de
creto 1:1 in:ilru~:çõP.s .. qu11 r<~::;uh\o as propostas 
promulgadas em ·1 . de Dezembro d11 lti:!2 :. de· 
ereto e plano d•l:l uniformes .em 7 de. Outubro 
de .182:3 : dec•·eto o ta.belta dos s -•ldos o g•·ntifl
cuções em 2$ de M1'11'~:o de 18:25:vinclo por tnes dii!
po~.içÕeil a ~rll' a · clusse dil" do:> ·descnlpregad•>s 
.. u a• (d11 qual ~6 se faz mençi\o no t.lec,·eto a 
pl:liiO . tio~ uniformes) ·um verdadeiro castigo pnra 
os otJiciar,s pas:~ados pam . ell11, pois que uenhurn 
dirr,ito tiçli:tl t;>nclo à~ pt·opostas, commissõos e 
grati(icações, seroii•> por gt·o.•;a especial; dcveudo·se 
olhar um:t tal classo . como um rigoL·oso depar
tamento para fóra do~ exercito, o qual de ordi'
uario tem sido decretado contra O!l officiaes que' 
por edncnç:i<•,caracter e zelo do serviço se não p•·es· 
t:il) a cot~djuvar arbitrariet.i :ides de. seus superiores 
ou a .l'epellir com dignidade ataques injuriosos, 
puros excessos o:iP. poder ; e o mesmo supplicante 
JUI~n dever esse departamento ao .odio que lh-e 
Liuhn o . coronel Pessoa, command11nte que foi do 
<;o corpo de artilharia, cuja paradn é na · Bahia. 

cc Os factos 'llle. no&' muila.s veze:l têtil sido . 
rof<ll·id•1S . nesta ·c!!.rnara, disp.msiio ~ commissiio 
Je entrar em mai~ çircumstanciBda nru·t·açiio a 
este 1·espcito. A com!lti~::;ã··· reconhece n .justiça 
com que se 'lueixa o SL\pplicante ; porém o de· 
ferimento que ello solicita importa . umn reforma 
na parte mais consideravel d·• exercito, e no que 
é presentemente muitq onerosa. ao thesouro na. 



Câmara dos Deputados -Im presso em 07/01/2015 11:52 - Página 3 de 13 

SESSÃO E.l\1 25 DE JUNHO DE 1830 479 
cionnl : o pois. qM ·o nctun.l ministm da guerra 
prorncLttJ apreso11tnr propo:Jtns rio ~··vemo liC1brc 
reformn flllrl nrmn>~ fiO excrt;ito; · u:io A•Hiflo d<: 
flll\1!!1'111' qUo:Jiltl (•f:lfJileÇl\ 1l1\ (j\11) fQCJ!IInl\ () 1~5b\dll• 
rnRJ,,r; a· commissiio de guerra é do pa•·r,ceJ': 

<f Qne por ora uiio se dolir•1 o rcqno•·iruiHJto d11 
snpplicnulll ntó CjUI• sejiin t~·nzhlas . tlf.l conhn1:i· . 
meutu de~tn nngu~tn c••murn Rf!IIP.llils proriostns. · 

ff Paço da . f:nmllr:l !los rlnplliRfloS crn 25 de 
J Lt;,ho d11 11330.~ Viei!'O. Souto . .-. Pinto Peixoto. 
- Ourzha ;l/altos. " • 

Foi ndiauo por se pt~uir n palavra sobre a sua 
matci'Ít\. 
. o Sr. cu"'t"lllo .PJas .:- S•·~ presi,Jent~, 
for,io·rne dirigidas duns rc· pr~llent .. çõcs do cl)ll· 
selhn gernl dn provinuia ue Minn~ Gitrac,:, qrlllira 
V. Ex. ~andal-as bltscat· : ngora p•içO n urgr,ncia 
pam urn requerimento me.u quo est:'l s•.•bre a 
mezn. 

K Raquciró que ·se . peçiio no g"\·erno as c.:ntns 
de to uns . ns quantias f1ne. o cun1mis~arío grmd 
do exercito Albino GoJur>s GnCl'l'fl u•l A~uinr .tem 
I'Ccehido . do · th~souro com a . dt:clarnr,iio d~ suMI 
applicações, tnnt•.> para o fornct:irn .. nto do r·x~ rcito 
como para colonr.os .e mais comrniss(i~s. í:!• .fJnrt··.l 
l'linis : que "mesmo governn envio n ~Sltt c·•mat'a 
toda; ns conta; e docurncnt<Js <l~ · .despezns •tnll o 
Jitu commissario . tem entrc,:::af.lo ao thetwur .. •, 
J'lliEttivas a 1orlns ossr:ns encargos nté o p•·csept,., · 
(;;l• parte.) Item quo inf•)•·me a P.stn •:amam so 
o sobredito . ct:mrnis:~flríO . tern aprr,sentorlo uo 

· thc~ouro as cortta~ compete'ntes c•m ~.,mpo ordcnad.o . 
pnt· lei, e as pt·o,•idcncias pela utcsrna ot·de,,ados 
em cnsn dn alcance.- Paço da cnmBro, nos 22 .do 
Junho de 1830.- O ueputudo C. Dias. » 

o ' Sr. '\'U!'LC'<>DCCl\()!< '- Sr. }\\'o•lihlc;nL<', 
este . requerimento ti:m tnutns co usa,; que E:n niío 
sei como . póde o thesouro rn!lnúur tudo . istn, e 
1\lltàQ ser>\ nece,;sai'Í•) m.n,enr . \Hna cun1mís,;i\o 
da extlnre pnrn nveri,(l'llllr cssn pnpelnrln im· · 
men~a ·do qtlll.r!tus contns tem recei.Jido do com· 
mis<nríro j!ernl do ex.ercit.;' ; . o q\\alldo chegan\Õ 
B•Jili semelbllht·:$ jnfoJJ'II!!l~ÕCS? Quunrfo Se P,OÚtli'ÚÕ 
exnmiuar? . Ao mc11os seja appt·ovttdn "l'fJqueri
nulnto, S»lva n r ed!lcçuo, pm·a <\L\\1. vcnl1ào ~m . 
gc:t·al essas informações que se pctfe11r, IIIHS não 
pela ·. muneira · com que se ilcila C•JilC~bído o 
r•lqucriment••, poi~, ae o f,;li~P.. entiill s~ri1io 
necessarios para Cl·nduzir ·7 çU ~carros. 

O .Sr. I·~orrc-ll·n tiO 1\l:ollo : ~A.pprOvO O 
reqnct•imento, porém qnerin que foSS•J snl\'a · n 
redncçiio, . J)or qu~:l' nn ''"rdt\de ·r,st.,·s pa1.eis rJst >l'iio 
mu!Jip!icnli•J,:, o até tenho · ouvido di~er .que este 
commi::;sarindo . apresentou . contns 110 tlhl,onro .o 
depois jt\ ouvi tltZcr que el111s 14 não . cstaviio ? 

. ' - ' ........................... 
p,;re~e:•~e· qn~, · q~n.nd~ "se· pecÍ.irãri 'essa"s 'c~nta~ 
do commissnrio . g~rnl foi no · ten>p•> du Sr . . Cle· 
mente Pereira, o e\lo se acl1a nesta camnr·a, talvez · 
possn dar algumas illustrnções a .este respeitO 
para .. se · peairem aquelles documentos, que se 
posslio tomnr conhecimento delles em tempo, . 
por que se se fór a pedir t.>dos . os .papeiR desde 
os primeiros que. s.e derão, que I•\ ch~gárão, e 
os que de lá S•J tirarão, etc. seri~t preciso que 
se cnrrer,nsse, corno diz ó ::ir. deputado, uns poucos 
de carros. · · 

o_s.r. Ousl:.,.dlo Dln.,; .: ...... N;i&-fles.,~jo ser 
notarto-do. frf&CO cu mesquinho em pêili'r." :(R·isa· 
dtJs.) Por ,verrlum tttrnos ulgnnm consu <la sn pdl'· 
fluo, . ou ''Ull!OI! !!St'ulfnr o . ministro pai'/\ uinn· 
Jtu'·rtos esses e~ch~t·eciluontps '! A cousll ú muito 
ilnportnnto, po1·que esse commissal'io ó capaz dtJ 
roubar o mundo .inteíro, quanto mai:1.110 thesouro 

uo Bra·t.i\; ó \\e summn MCI\ssidat\e quo vonhito 
pnm nqui todos . <:Rsc~ ducunrf!nto • , .mnndll o 
ministt'O a•JU C JII)~ ./llle julgar: d~mai s, rlízflrn quo 
c:st•> t:(Jlllllllllllllrio f,J i. snsp~ns . , p .,\n orbitrario· 
cladtj !In urn mirtístro, j{& He acha . salvo; elle 
nbolio corno quir. o comrttissariado, porém no 
m•Jio d•} ttiiJ,, 1111111~ J~ se tnmar c•.•ntns ·nem 
n uncn se tornarúõ, P••rque o quo r:,;tit ·. comido · estfl 
corniolo; e ío:liz d•~ nn<;iio se puder ain,la tirar 
nl~umn. e,;u:;tl, o qu<~ (m deseolltill •nuito, porqull 
o pntronatu é n11ti~o, chego-se :t"d izer que a 
rnc~"'" ladr{ICirn ó or•l•lm do dilt; tem-se com· 
me tUdo to\111.!1 n;; extor;;õe1!, . t ;)das as . l11justiç~s e 
a puuíf;;io d~sses crin1FR nunc11 apparece, tõm 
Jravido p~ll\ policia .r.rimino!ws do roubos, el!es 
~~n ,l·i ·<J !lt\s;:.eo.ndo Ci•mo ql\erem, quanto mo.i~ 
ngor .• um homem C!U•: conviveu com o patronato 
a immf:IISo tempo. 

p ,•r lo.nto . insíst'1 no meL\ reqL\1)\'Ímento, . que . 
venhiin todo::! essas · contos e documentos que o 
ud11ístro puder ruandar, fl se nãn puder rnnudar 
t<hlt~..; mande u.s qlle put.le,·, e depois viráõ as 
OI!Lt',IS . 

o sr. L!no C ou tin1• <> ;_Sr. prcsiclenli!, 
opponlro·me ao req ueriruento cln Sr. deputado, 

. Jl"~''JUfl m11 narecu <)Ire ello desta maneira não 
co nsúgue I)S liu,; a (J ué se pr .. fiÓZ, mandar buscar 
11S coutas rlo que tem rr;ceuid·•, · niiu viJm aqní 
t111JR cont:&s porque n:iC> tem lo.:vado n~;nhumll, 
11em o thosr•uro ~a!Je quamas deu, nem .. cllu 
quaudo ujustuu, ·nem coüsn nonhuma :'I> c ninJa 
quando vic~~·:m esS•:,.; esclnracitnentos, Sr. presi· 
dentA, nfio era do thesouro que havin d•) vir boas 
contas; emqunnto 11iio mandarmos crenr uma 
commiss:io, que . 11ÚO seja d,J thesouro, para tomar 
contas no commissar!o geral do exercito, não 
se luz co usa n\gumn: se temos · mandado crear 
comlllissõcs pnm tornar cnntns ao . b:lnco e outras 
cstaçõus que niio siiCI publicas, . como. não bave· 
tnos de crenr uma commissiia para tomnr . contas 
au cotumissario do · exercito; de um homum que 
tem ~id·•· e tem em su,,s mtios para mais de 5 
on ü . rr.i\hõ ~s •lo c ruzatlos, corn~> di.:em, tem 
pass11do I'Cirts m:'ios do com111íssai'Ío em . chefe 
Alhino Gon1.;~ Guerra, e que n:1o tem. dado 
contas vonlnd~iratnentc ue c.:.usa n enhuma ? E 
qu(l havemo!l nós esperat· uo thesoaro? Nada. 

Ago•·a mesmo S;lhe :se que este homem não tinha 
feitl> a sun éScrioturaçiill, que as contas que tem 
cladu ao thc:>our~o siio com vules em oitava da 
pnpt:l, em re•:ihosinhos; etc., e como se eiigisss. 
~:sta e',;cri(ltu·ruo;iin, o que fez clle? ~!andou um· 
escriptu~a1·io do. c .. nunis,snriu!lo ao thasouro, e o 
Sr. contndur geral, uiio · sei de que repartição, 
sul!lltinbtnn·lhil touos esse:; pllpersinho~ p!lra ao 
depois ello . tuzer em casa o livro da escriptu· 
rao;>1ó; é crive! que no theSo>uro se. faça isto '! 
Qu~ um empregado publico que deve ter seus 

. livros de escripurnçiio ern dia, . nãó tenha esses 
lí.nos de escripturação? E que no . thesouro. se 
llle ministmssem esses docua1entos? O que che
gou fin:llmente aos ouvidos do ministro da fa· 
zenda, .. e acabou nqucue· comrnissarindo do um · 
golpo, c mnnd!.lu ortlem para n:1o t:ntr:lr o~cial 
nenhum para tomar esses apontamentos, Jt\ se 
sahe que est~ m~smo commissal'i<J geral logo que 
soube que havii1o queixas, e que elle tinha dotdo 
n"s · gqneros vahJl'e.s tilaiOI'es d,• qu& aquêlles 
pelos quaes de facto elld os tinha comprado, quiz 
valer:so desse empr.•gauo do thesouro, e tirou 
essns contus I.Jllo 111 tinha o metten outras. 

Aqui e.st•\ um . ilhl~lN .deputnd:> o · Sr. José . 
Olentcn~.l'.llita._q~il,llC.cssns contas e:n SIHr· 
mrin, e"qun ruio :;nlritL fJlttl se tinha tirlld•> cópia 
uo thoAourn. nppnr!lcem uovus co11tn~ uo tha:~ouro ; 
r. Sr·. Clt!mentl! Ptlrllim cst1\ . Jirtlsent~, cllt> poJeru 
dizer su ó n:~sim ou nr1ll, . so us vordnt.l.lliJ'a!l 
cCJntns se nclui<) 1111 1111\,, dP.lle •. No sei o .que ttlm 
este conrmissariu ger·al ?. Parece qud tem. feitiçns, 
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Jogo que P.ntra um ministro de estario, é inimigo 
delle: .!invernos .assnl·o tl comel-o, etc., P. rillqui 
a dous dias estiin :uni,:to~ clclles, protegidos por 
todoR dles, c ni ng1wm fnlla mais mn com missa· 
rindo, j•\ se ~em abolido n crendo outra ver., mnn· 
da-se dar por arrct~~atar;;io, fic:1 outra vez como 
estava. 

Desrle quo vim parn ·esta terra sempre tenho 
ouvido fullar n•• tal commisRario geral; e pnrqno 
elle tem ful'tarlo e por isso Já vai abaixo, dn.lii 
a dons dias nhi vem de nov.o para cima, niin 
sei que diabo de feitiços te111 este homem ; . é 
preciso acabar de uma v~z com o tal feiticeiro, 
e para· acabar do · uma vez cnm elle é preci,;o 
crear uma commiss:io de. exam11 e r,ste homem 
que dê contas; de outra sorte não se fHZ nada, 
eu me lembro .do cmpregarlo do thesouro que 
andava n vocifllrn!' que isto não se podia aturnr, 
,que era uma ladroeira trem,.nda, etc., etc. , .isto 
mesmo eu lbe cruvi dizer, e llÍ=' senlio q11nndo 
appareco; o commissnrín geral dando umas contas . 
correntes de ·. tnd,1 c não havia mais Jad•·oei· 
ra~, ficou já canonisado ; e cr.mo é isto, se
nhore~? Entretanto t•tdo vai mudnn.Jo nssim, 
ao principio é isto, é . aquillo, é aqnelloutro, 
depnis fica santificado e ·vai comendo, bebendo o 
passeando. 

Portanto, mando uma emenda que o ministro 
do thcsouro nomée umn commissão de nc·sociantas 
pnra tomar c•mtas a esta commi;;snrio. · 

O Sn.. C~m MATTos :-Da camarn. 
O Sn. Lt~o Cnt;TINHO :-Isto é muito pezauo á 

camara, ha muitos bons cidadãos que · podem 
tomar essas contas. · 

EliE:SI'lA 

(( In:Jico que a camnra nomêe uma commiSS:JO . 
ou desta casa ou de fó1:a, de ·. homens intelli· 
gentes para t.omat· c••ntas ao commissario t-m chefe 
âo exercito•- J .. Lino. , 

O Sr; Ferreira da "\r4.>J:;:n :-Não me de· 
morarei .sobre o negocio do commissnriado, pois 
que e bem conhllc1do ; sobre o commissariado 
têm havido muitas r.ousas sobre que esta camara 
deve lançar suas vistas, · elle foi abolido, creio 
que illegalmentP, pelo 8r. Clemeute Pereira, que 
nesta occasião infringio a constituição, e as leis 

. extinguindo empregos publicns, quando a cons~i· 
tuição não . den ao gnverno essa authoridade ; 
depois disto foi "OUtra vez est:tbelecido pur ·patro· 
nato, nu não sei p••r que, por meios indirectos, 
dizendo-se que seria ~XArcido p()r ·anematação, 
ma,; taes arremataçõe.; nunca. se fiz•rão • julgo que . 
seda co .. ve.nient•l add1tar ao requerímentll .do ~r. 
padre José Custodio Dia.s que se peção inforrnatões 
ao governo subre o est11do em que se acha e;;te nP.g••clo 
do commissariado, porque por arrematação havia 
ficar .muito mai;; vantajoso para a nação . ll para 
o. thesouro publi~o ; uws ficou is50 demorado por 
protecçiio, que talvf'z haja para com esse individuo 
que foi ou é commissnrio geral, e que O · Sr. depu· 
tado diz . tem ·feitiços para os ministros de e~tado. 
Queria pois q1Je $6 a!ldita$S!l 110 · requerinvmto do 
Sr. Custuuio. Dias que se pedissem informações 
no governo sobre o estado em que se acha tal 
commissariauo . . · · · · . · · 

o ·sr. CJeDl.c~t~ Perci i•n:~ Principiarei 
por contestar o :3r . . deplltndo que acaba de f ;na r, 
nrguindo-me de ter elttinguído o commissariado 
illt!galmente, infringindo a constituição e as leis. 

_.o·commmD.tindo;"Sr. ·:!l~t.:e.,..te.úa·-siiloaoólido 
illegalmeute St< ulguma lei o tivesse . crendo, mas 
estn mio cxist~, noJm o S1•. deput:ldo que me 
arguio n po<lut:a'l mostrar. 

u unico · neto. lt•giHiuLlvo qno tomos rnlalivo no 
comllllllll!ll'intlu uu Bruzll ú um decl·oto do Suuhnr 
D. Jo~o Vl, rutto por 'l'homaz Antonio Vllhmova 

Portugal, em 1820, que mando reunir ao eommis· 
Sllriatlo rl•l PortuRal, a esse tampo aqui desttlcadaR, 
o fornecimeut<> de viveres das tropas da guamição 
dc,;ta córte que até então se fazia pela intendenci11 
da marinha. Nunca tive a disposiçiio deste decrc;to 
como neto suUiciento da croar;iio do commissariado, 
e I!SpHrO qUI) liÍnguem lhe queira dar esta f,,rçn. 

Outro titulo qua Lerá talv.,z parecido n muita 
gente, que niio examina bem n::1 cous••s, lei dfL 
creaçlin do cornmissaríndn, é o regularnentu do 
cornmi,;sariado de Portug•tl. Mas o decreto quo 
o approvou sobre inCnrma~ões e propo:1ta do 
m.trechal B~<res!ord deterlllinlldamente para o 
r:;xercito de PurLugal, está assignado com seis 
rubricas dns governadores Jaquelle reino : tal 
decrllto nunca foi manJ,tdu ob•ervat· no Brazil ; 
c estou certo de que nenhum doR illustt·es m .. mbros 
de~ ta cas•t !:a d~ cona,.:nlir' qull ellc: seja considerad('l 
como IP.i entre nós. . 

Niio h~t,•endo poi~ lei que tenha ereado o commis
sariado, ó evid~ntc qur: o govtlt'nn o podi11 cxlin· 
guir sempre. que o julgasse cnnveniente: e foi 
por est .. s princípios qnH enten•Ji qne pudin abolir 
,, . .:ommissari~tdo sem o!Tender a constituição ·nem 

. as lds. 
Se porém, npezar da ltido aind:l so qt1izer dnr 

alguma força aos docretcJS de que fallei, forca 
que eu nunca lhlls attribui, nem reconhecc;rei os 
motivos que tive · para r•xtinguil· o commissariado 
me ju:;tificarí1õ plennmP.ntc ml presença de quem 
fór dr;sint•lressado. Para fallar com franqueza, 
conf~ssarei, Srs., que nunca tive em boa opinião 
todos os cornmissariados em ger.,l, o sempre vivi 
convencido Je que s:io à.lmini:~tt·ar;ões, ·por onde 
se escóiio grandes sommns de dinheiro d11s nações 
que dellas se . servem : isto é dn natureza de . 
todos os coDJmissariados ; pelo menos . tem contra 
si P.Stn pre:;umpção. . · · 

Sllrvi alguns annos no exercito dil P.lrtu~al .na 
ultima gutlrra com os frnncczes, e alli tive ocasião 

· de ver qtto os c"mmíssarios u;io se uccupão muito 
de · saber os preços por que comprão-os generos: 
a sua questãu é. saber aquolle, porque os devem 
carregar,. cnlculn .. do sempre . por fórma que a 
conta cubra suas · .despezas para ·· sAm pr(' escan
dalosa; e que ainda lhes deixa ·alguma cousa 
para . o .futuro: não querem saber quaes forão 
us verdadeiros vendedores; . estes quasi nunca 
assigniio os . recibos; tõm seus testas de ferro, 
que ~udo l<'galis1io sem o menor escrupulo, porque 
ent~ão nos ganhos. 

Não direi que . o commissario geral d•> exer~ 
cito pratique outro tanto: m11s nunca pude f11zer 
delle · u111a · excepção da regra geral, talvez só 
pelo pri'ncipio de ser commissario como os outros; 
sempre se faltou desta repartição com pouco abono, 
e nesta casa mesmo repetidas vezP.s ouvi faze1· 
votos porque ella acabasse. Entrando com estas 
iJéas na administraç:1o do minist·•rio da guerra, 
tendo manifestado nesta carnnra por ocnshio da 
discussão do orçament<> dn ·mesma repartição, 
que o meu Yoto era que o commissal'iado acabasse, e 
que para istu se não precisava de uma ld, pois 
que u governo o podia l'!lZcr por nenhuma existir 
que o t1vesse croa1o, e1,l teria faltado aos mrms 
devere:~ se, achando-me com o poder de .o extin· 

· guir, o nãó tivesse feito . . A estas rnzões' já po1· 
si sufficientes accrescerão . as informações que 
obtive de que o càmmissari:ldo . tem consumido 
á nação tal vez perto de '200:0005000 de mais do 
que seria .. nece~sario gastilr se elle · não exis· 
tisse I Informa·ções que me vierão do serio exame 
com que entrei ·nos segrc::dos de!'ta repartição, ~ . 
para podtr renlis11r · o meu projei:to de· a ex
~inc:uil·. 

Foi por . occasião .destes .exames que uma cnsua· 
lidadd me trouxe á:~ 111iiO>~ essns contas de que 
fnlluu o Sr. Lino Coutinho e outro 81·. deputado, 
nitu duv1durei cnvi"l·at~ á mesa. como ~.:lle requereu. 
P11rilo·me confiadas por um. empregado · do com-



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/0 1/201 5 11:52- Página 5 de 13 

SESSÃO E~l 25 DE JUNHO DE 1330 481 
missadndo, qut'l l1oje jú não existo; o qua\ tendo proveito, pc,rque eu estou certo que as contas 

. motivos de queixa contra o commissnrio geral, se hiio de achar muito bem arranj •1dnH e IP.ga-
mas foi levar â minha CJ•sa, declarando que depois lisatlas, no menos nns suas fórmulas. Esta ·rmrla 
d~ t&rem sido entregues no theBouro o hnverflm do requerimento apenas poderia ter lugar se o. 
s1do nlli conferidas, foriio til'l\dn!' c eubslituíuns camara julgru!sn conveuíente npprov~>r a nomeação 
pc.r outras na occnsiiio em que Dalthnzar Pinto da comPtissrio de o:::ame das mesma~ cont~~:<, que 
do~ Reis . deu contra · aq\\e\\e · uma tlenuncia 1\e wn\ '6t. uepntr.do ptollo:L. Propõe fm11lmcnte quo 
que prejudicnvn {a fazenda publica nns contus do se pergunte nu govemo Sd 6 commissnrio geral 
c~pim. Ella~ _pertencem aos mor.es de Janeiro. tem cntr~gndo regnlarmento as Runs coratus no 
Fevereiro o. Março; e dão motivo parn crer, á íhet~ouro, no tempo mnrcado pela lei. Bem sa 
ViKta dns emendns que nellas se tlzeriio, que sabe que não; todavia esta é n unír.ra pnrtc do 
com eO'eito forno tirados para que se não pudesse requerimento q:.10 mea·ece Sl!r approvnda, porqul3 
provar a ~~istencia da "PI'IIV1\f1Cl1Çii(l denuM.\adt\. ti. ! 11 ttt1. d~ CU.\'1\\\\"ÍIMnto d11. t~ i {lódO dar lugar 11 
Denunciei a Urada destas contas fiO miní:;tro d" urn prúcedimento~ 
faz.erada em c~rt•t reservada: clle procedeu pes- · Metho1·, porém, qnc tudo i~to me parece qnn 
sonlmente com todo o· escrupulo aos exames ne·ccs- V. Ex. úé pam ord1'!1n do dia () projr:<:t•l i:la . 
sarios: I! o resultado foi dirigir·me um aviso flO.ra\ extincçiio do commissaríado: este ó o unico meio 
que eu compellisso o commissnrio gernl á irn- <:fficaz de acabar estas questões, cmquant.o houver 
mediata aprf.sentaÇiio de eontna l\ . documentos eommiaanriado hão de C(lntinuar os abusos que 
neccsRarios.: o que cu cumpri; ordennndo ·lhe n são da natureza da sua insLituição. 
satisfação do que ª!l .elCigia no .. tempo de um o Sr. vasco:noollos :-:Sr. pro!'ident.~, tenho 

. mez, pena . de ser suspP.nso.: o me o~ [lviso . foi de requerer a v . . Ex. qne baja dll convidar · ao 
de . 7 da Novemlíro de 1829, e se eu não tive~se illustred~pntndo o Sr. Clemente Pereira, a .apre· 
sabido do mir.isterio a 4, no dia 8 .o commissario Rentar a denuncia deste cl'ime, d·lsta prevaJ•icação. 
geral teria sido suspsn~o ~nd~!ec.tívelmente. . ~-;<;tTaoTl\inaria ue · 1'-e . til'ar papeis d<> theso\\ro e· . 

Todos os motivos . ponderados concom~riio para substituir por antros, e sP.rvír ainda com · cau•a 
a extincçiio do commis·sariado, e ú vist!l de tudo e documentos par:1 ser contll:mnado um eidadi'io 
se verá se eu posso ser aecusado .de . o ter como foi injustamentP., e para ·sa conhP.c~:r se teve · 
extinguido . íii~>gnlmcnte e ~em jn!Jlilicndnll razões. ou mio razno . e justi~a quiandll se queixou qne o 

Tornando no rncto dn tirada dafl contas, en . commissnrio g~rnl era diRsiplldor das rendas pu-
não vejo que ello pns~a formar culpa 11.0 com- Ju\\cas, 'õ e\~'aqu\ ns bcl\ns ~ent\\e~as desembar-
mlssario geral, pois que . ellas 11iio forno achada.; gatorin;; ; os jurados . o tinl11io condemnado em 
na sua miio, nem Sll poderá prúvnr qu!) çUe !!S lOH, 13 os Srs .. desembargadores em G mc·zes do 
fosse tirar no . thesouro, se bouvo erilllt: esteve p1·isãn, porque se P.ntendcm C•1m autoridade para 
todo lia parte do ·oflicial que ·as tiron, mos como ·Julgar dos cnsos da liherdadn de · fmpreniln, eis· 
se. poderá saber quom . este foi? Demais, senhores, aqui corno o cx·ministro da . justiç.1. jul~ou '.Jue os 
o Pl'imeiro praticou um acto l<~uvnvel, \)nrque desembargadores da ct\st\ . da supp\icação não 
tendo conhecido pela dcnnneia.de Ballbaznr Pinto . devião ser proc115saaos pr.r tomnr cOnhecimento 
dos Reis, que se íinha c;nganadonas suas contas, dós crimes dR liberdade do imprensa, em!im, quero 
carregando . o · preço do capim por mais do que requHer ó. camawa . que 110 convida no .· St· . . (!epu-
na. rtJalidade o tinha pago; doeu·1hen consciencia tndo CIP.mente Pa:reirn, para SQ averign;lr o quo 
e quiz emendar ·o seu erro de conta (apoiados) : ha a este respeito. 
e qual seria . o officia1 da fazenda que ne~aria · 0 $r . . C)c:wonto Pereira:_ Pe\o qnc 
llmas contas que lh.IL....eriio pedidas ·para 0 11m respeita á denuncio. parece·me QUI! de natlll servirá 
de serem . emendadu5êiil b&iieficio do . thesouro porque não me foi dada. como d. ctiuuctn . senito pelo . 
publico 1 . · . · . · · f -

Em todo esle acontecimento nada me tem feito simplP,s acto dofSas cor: tas; mail sn nno con-
t t t · ·d cordiiO com c.s.>as que appnrecem? Niio poa!emos 
an o peso. como a sor e por que passou 0 cJ 8~ saber quem foi tirar essas conta:; .; o Sa·. Calmon, · 

dãQ Balthazar Pinto dos Reis! · Oerto de achar que l'Ta mínistTC> da ít,zenda, P'>I\Pr.in. 11>\\bl~r, mns 
na . fé dos empregadns do thesouro pub)ico uma . . 
certidão extrnhída · das contas do . commissariado em fim esse . empregado prevarJca·.toJ· é do .cou ,anis· 
COtn que prOV8Sllll 8 . I!U8 denuncht, . ·animOU·Se sariaóo gE:ral. . . . . · 
a dal-a; é chamado nos jurados; e niio podendo o $r. Lino Cóutinho:-Niio pódo ' deixnr 
npresentar aquelle .. documento, porque a preva- de pns:;at· a rninh ·\ ·emenda, . do outra .sorte n;io 
flcaçiio de um empregado fez rubstiluir . ·umas conspgnirnos natla com este homem; .á preciso·, 
contas· por outrat~; ó condemnado neste juizo c · acabar e queb1·iu~ esse talísmnn c()m que elJe . 

. soll're innocentemente uma pena, llcando. tido por tudo illude. Esle homem uão dá conta~. tem 
catunaniador, quando o f•acto é que elle .. .niio tiuha protl)ctorcis por toda a parte; é por Mnsequ,mcio.. · 
dito senão.ra verdade, que niio póde prova1· pnr tnlt.n preciso que esta camara mnni.le cra:ar ·uma com-
de meios que niio achou donde com t•azilo os de,· ia missiio para tomnr-lbe contas. Mns, diz .. o 81·. 
es.Perar • . Este · julgado~ ·.senhores, Irã ougmentor daputndo que f" i ministro da guorra, u·ateinos· 
a lista dos . processos notaveis das muita11 vlclimaa da l11l o ncubl)·se com o . couunissariado, ·e o quo . 
innocentes, que o têm sido da calumnln por .. m\o quer ,Jizer isto? Quem. ro11bou n nnçiio ii9ue co~ 
terem podidn npresentar 1111 pr(lvas da sua wuo· · CJ ruub .. q ua for., mlo se facn. caso . d1st" l E . 
cencia I OlCalt\ que todos os juizos o principal· l111ra e11te homem quo era preciso uma a·igorosa 
mente os jurados tirem deste acontecimento exem~ nvestlgnção. K . · coaJlll e quo um homem· . que. 
plo para se haverem com toda n circumspecçilo niio tinha fortunn nenhum1a qnnndo abo1·dou a 
nos casos que tívPrem de · julçnr I ·. estras· tlesgruçadus praia11, . ltoje ao nchn com um 

Agora passarei a .dizer a . mmhn OJ?iniãll sobrli! mllhiio de eruzndos, com chnctlrnR por todus 1114 
o requerimento do sr. Custodio · Dtas. Requer ptlrttls, ca~Rs nobres t E tr,ata·so de ncllbOJ• com 
em ·.primeiro lugar que o ·. thesouro envie · a e:;ta · tste commJssari11do, o pn&de·BO llubrQ LnJo n o~- . 
camara uma conta total dos dinheil·os que o ponja do o,;quecimento, llynt~m" quo tom tn~tto 
C!)m missrari o geral tenu:ecebido~-Qua-vem~aqu;i fal;et:. .. nrru i nado-· o '-_:Bvazil ·? -NII o .• p.ód o sut·, ó . pnrci ~o 

. es.ta conta? ·. servirlrlló pkr:rnos cea'tilréar que se haver ·um Ç~!!tigo t-)t1llnp\ar co~1trt\ e11tll hmnom 
~e· m .. g .asto muito dinheiro no comn. 1issarindo; isto que roubou. o suor bra~iltiN, quo ao tl/111 locn• 
Já .nós sabemos. Requer em segundo lugar que· pletudo cem us renda:~ pu~licas, contrn.eliso aon· 
se remettiio todas as contas do commissnriado tador que . deixon entt·ar um I) gente . det~&e com. 
aç0mpat)badns dos seus competentes do.cum~ntos. lnissatio, para tomar npontall!entos e IIUU&Utuia~ 
Est!l remessa fará n cnrgn de alguns carros, ~ó por outros· todos esses pequeno!! papel& o. att! 
servi rã de nos vir tirar o tempo . sem nennum ~eva\· OS pata casa-pata. Íl\7.11f a ~ua ll!!cripll\fnçlla; 

. TOMtJ ·1 Gl 
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escripturacíio quo devia estar feita para ser pro
senLe ao thesouro, porque o decreto manda que 
elle apresente ,os livros e n_ão. apresento folhns 
do papel. Entretanto tem 1do o agento desso 
l1omem ao t1Hl$Ouro fuzcr semelhantes cópias, o 
que chega aos ouvidos do ministro d.a fazenda 
quo contra ello lavrou aquella po1·tn~ia. Abo!l· 
çoados sejão os ministros quando prnt1c~t:_e1n <IIS· 
posições do semrjlhante natureza,. dev~rwo Allos 
cortar de uma vez (·~ses roniJos, essas dela
pidac;ões da fazenda publica. E us noS'Il!S juizes 
ou os 19essos magistrados tanto têm favore.:ido u 
esto homem! 

Sr. presid~ple, I em·so provado qufl ·aR contas 
forão tiradas do tlle;;ouro, e havemos nó:1 ~car 
calados como di:.!: o Sr. deputndv? E o que VIIIIOS 
nós.? Uma. commis;;ão nomoada para tomar essas 
contas, e o quo se f~7. das pessoas !lomead;~s 
para essa com missão? V_en1os um .terce1ro escr1· 
pturarío despachndo escnva!1 dn JUnt~ do Per
nambuco· outro com o hr.b1to de Ohnsto, outro 
com um Ílmpt·ego do um conto de réis lá em 
um rr.gistro ; c tnllo t:m . premio de quo, . meus 
s6nhorcs? Em premio de tomal'f:m .umas co11tn:; 
aladrondas e prejudieiaes á unção;. e eontinua·se 
a fazer. no thesouro manobras desta natureza e 
admittindo-se agentes elo comr.1issario dentro da 
casa do thesouro a . tomar npontamentos para 
depois virem a r~:.r.er substituições? E entretanto 
o infeliz. homem .que fez essa denuncia f<>i con· 
demnado pelos respeitaveis togados, por ter men
tido a el·rE<i, quaudo nó" jú. mio te~nos el·rei_. 
Disseriio qfíe era criminoso pelas Ie1s do Brazll 
aquelle que mentisse a cl-rci, e .que td homem 
mentisse a el-rei não. P.stá provado, porque elle 
fallou· a . verdade, asseverando que en1 uma .dns 
repartições do thesouro se commetter;L. o _crune 
de substituir umus contas por outra~, donde resul
tarão premias a· esses offici nes lactantes que tal 
fizerão; nm teve. um habito de Christo, úutm .o 
lugar de um co~<to de réis üc. E' preciso aca
barmos com isto. 

Demais o Sr. ex-ministro dQ irnperio e guerra 
deve apresentar aqui e~tes papeis.! dev~ formar-s~ 
uma denuncia; mas d1sse-se, nao Sf!t qual fui 
o empregado prevaricador;. quem foi?: O t:orn,. 
missario do exercito que mandou tirar essas contas 
no .thesouro? Quem tirou foi um offit:i!ll sen subal
terno, que se niio imp~rta '!em· l!Jm nada c~m 
isto, quem tudo fez nao fo1 senao o commls· 
sario que vio que so tiuhão tomado as contas 
por 20, quando cllas devião estar .por 10. mu
dou-as·. e Qll•1 caracter tem este crime? •rem o 
mesmo' daquelles que ronbiio á fazenda publica, 
que devem ser enforcados. Dize_m que o _com
missario tocou as. mollas; eu se1 quaes suo as 
mo!las; tirou essas contas e metteu outras, tirn·sG 
•:ertidiio de~sas contns, aqui d'el-rei, o homem 
mentio a el-rei, as contas sã•) verdnueiras, quando 
o Sr. Clemente P<lreira sabia que se tinhão mot· 
tido outras 1 Assim mesmo o commissario · niio 
se pôde salvar das de 25, 2G e 27: e então tanto 
o juiz da corôa o sal~on, o procurad<>r da coróa 
o salvou, para elle ir sobre aquelle pobre).!_o· 
mem que foi condemnado a 6 mezes. de pr1sao, 
a esper.a da clemen.cia d1) imperador o allívial-o 
da pena; . . 

A' vista disto quem ha de querer dar m~1s 
denuncias? Para que·? Para ter cadêa por premio? 
Para ter 6 mezes . de prisão? Declaro a todo o 
inundo que ninguem se metta em assados : 
em quanto isto. uão melhor~.J.1tio ..... d.ê ... !I~JJ.uncias 
porque -devem temer:O-tal .. exemplo.- -Gonel:uo pois 
dizendo que o meu requerimento deve· pas.sar; 
uma commissiio seja nomea~a para tomar contns, 
e . se se mostrar qne. toJm havido se.melhantes 
delapidao;;ões, . a lei deve faze-.: t)entir o seq peso; 
de outra sorte não se emeng~ na!l.a. 

o sr. cu:nha. :M:a.ttos: -Sr. presilteJ:~.te, 

tenho a maior satisfação do vêr rcconbecida nesta 
cnmam a j nl;ltiçn com quo 011 falloi . nos debates 
do armo pa~sado 11 respeito do) commiHsariado, 
quando u1ssa que o c<>rnmi~snriado do. Brazil 
nà<> tem semell~rmçl\ com o commissariaclo do 
p,,rtugal; naquolle toJiilP'? ~inha cu muit.a ra~ão, 
::;r. presidente, quando diZUI que o comm1ssanado 
era inulil e p1·ujudicíal em tempo de paz, o. que 
ainda llUstendo no dia do hoje ; recon!Jeço quo ó 
ab.-wlutam•Jnte ummocessario, reconheço mesmo 
que ó prej1tdicial, Sr. presidrmte, cmr1uanto n~sta 
cnmara uiio se procedc1· peln mesmll •naneira, 
qur. procedeu o parlamento da Inglate1'ra n~
me.md•) commissões. de exa10e pa.1·a <ls cstab<olecl
moutos publicos, undrl C-u·emos; lembi·ou-me do 
caso do navio S. Boa?Mntura. Esta náo esteve 
em compl :to nnnarnanto, e considerada em acti
vidade por tempo de 7. annos, pagando-se á sua 
Lri pulnr;.tio e fazoudo-se. todas !ls despczas para o 
RCU costenmento, depo1s r1ue tmha dado ú. co.Rta. 
Tnl era. a desordem em que se achava· a marmha 
da Inglaterra; ~- · cstc:'l e outi:os abuso.:1 sobre a 
contabilidade so for:\o conhecldi)S depo1s que no 
pnrl:uuento so instituirão as commissõds de exame 
as quaos m_inorarão as delapidações que se ~om
metti.ão nnquello 1 eino, veja-so a. este respeito o 
que diz Sbybe1·t o CI.Jarles .Dupi11, q•~ando fallão 
na necessiCladtl i;o<lisp~nsavel que houve de crear 
as commiosões de exame. Ora nós temo:; crP.ado 
commis~õe:1 desta. natUI'í!Za para alguns ~stabele
cimentos, e com effeito se creámos uma p~ra _o 
banco., vorque não podemos crear outra comnussao 
elo examc:r para o commissat·iado geral do exercito? 
A respeito do qual t.odo .o mundo tem altamente 
d~clamac!o. 

Lembre•· me, Sr. prcsi,Jente, que quando eu no 
anuo passado, ern occasiiio de se tratar do com
missariaJo !lo exercito do sul, disrle no calor da 
discul!si'io quo crtío muito expertos, e muito ladrões, 
sahirilo csoes officiaes contra mim com um tur
bilhão de injurias, e impt·imiriio·se Jogo 7. folhas 
dll papel, .em que Lalvez. que.rião mostrar _que 
eu pretendia ser comm1ssar1aJo gi!rt.l d<~ ex•1rC1to ; 
cahiriio sobre mim t,>da a qu,llidade de insolencias 
de insultos e de improperios. 

E11 poderia conviL!!lr ao .illustre deputado o Sr. 
Salvador José Maciel, para que diga so eu tinha 
razão quando atlirmei que· haviào delapidações 
rio commis~ariado Jo sul, e o· mesmo Sr, depu
tado mostraria até que pont!l chegariio essas 
delapidações,. a desordem e o de:1caminho da fa
zenda· nacional. 

Sr. pr.:sidente, o remedio quo se quer applicar 
pelu r•:querimento do illustt·e cl!lputatlo o ::ir. José 
Oustodio Dias, niio . é mui conducente ao fim que 
cllc .se pl'Upoz, a meu vêt• ll indicação do Sr. 
Lino Coutinho é a 'que se deve seguir, e eu voto 
por ella. 

O Sn. LI:.o CouTINliO:- Sr. presidente, a mi· 
nha indicação não póde passar por não .estar 
nas formulas da casa; eu peço qu.e ella seja con
siderada como resolução. 

o Sr. Honandtt. Cava1oant1: - En l)ão 
pusso ente~ der ~orno o_ actual commissari~ ainqa 
sAja commissat·lo, e nao posso entender .çomo 1> 
governo tenha achado espinhos em cousa~ que 
são . faceis. Isto é, Sr. p1•esidenta. uma nccumu
lação de prevaricações, abolio-se esse commissa
rio .e· crearão-se novas repartições,. crearão~se 
novos empregados a esse _tribunal para·· terem 
essa opin1ão, e afinal dízem, eu voto com o 
voto da c•lmara. 

S1·· ·presidente, o commissariado em tempo . de 
paz deve acabar, não tem nada a fazer, á uma 

.repartição meramente de contadoria, e como é que 
se ha. de co11servar no commissariado a um em
pregado · que até hoje nãn tem d~do contas ~o 
que fez e !l.o que gastou ? E porque é <}Ue ~ao 
se tem se'}uest~ado. os bens desse comm1ssamo, 
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pn.ra q1;1nndo elle de~ contas? (Apoiados.) O com
mn;anr•ado em tempo do poz niío tem quo . fazer 
ab:;olutament,;, fl .se tem é mni . pouco, porque n 
maior parte dos quarteis·mestJ·e~ ou hrigadas 

· !11zom o mesmo que O· cemmissar.iado. Depnis, 
·isto é só para eRta província, . e ou c•·oio · mesmo 
que .n tropa do ·Rio de Janeiro ó . de 2,0(10 e tantrrs 
aoldados, e para commissnriar estes 2,000 sol· 
dados é mui facíl, porqull a~ dcspez.!l.:s do far
damentos, etc., f11zem·se pela thesotirari.a geral 
das tropas, ·e os viverei! comprno·se em nasta 
publica. · Por .honra mesmo do ministerío e da 
nação merece que isto seja acabado, e Re a ca. 
ma~:a tiver . de. JlOmear comm'•ssõcs para estas 
cousa!l, onde vamos nós parar? Se o güverno niio 
:fizer JMto, é um governo indigno de se1· brnzi
leiro, d6mos port~nto tempo ao tempo. 

Quanto ao facto que aqui se apresentou do hún· 
J'ado membro que estava convencido da innocen
cia deste cidadão Baltl1aza1· Pinto dos Reis, direi 
que é lastima que um. ministro que so achava 
ao lado do monarcha, estando convencido . da in· 
nocencia . de;; te homem para ser jnlga·l o pelo poder 
moderndor, .niio tivesse advogado a causa delle; 
tudo isto comprova os. fins n fJUe se pretendia 
arrastar o Brazil. 

Digo . pois, sonhores, embora !lO recommenda . ao 
. governo a effectiva responsnbilidadn do cornmis· 
saríado, a· portaria do governo· parece que quer 
isso mesmo, mas emquant~ . o querer-se tomar 
contas do Cúmmíssadado, eu não vou para ahi, 
não quero que a camara dê·Se a · causas baixas, 
.c:ousas que pet·ten.:em ao governo: este ó o . meu 
voto. 

o s.r. Olemcnte Po:J>oira :-Peco a pa· 
lavra para uma explicação sobre um ponto que 
·o illustre deputado tocou. . . · 

S1·. presidente,. eu .não tinha mais provas da 
innocencjn deste cidadão senão a minha · convic
ção, e o illustre deputado uão sabe se eu advo- · 
guei a causa deste cidadão, e então eu direi que 
fui eu, .o que , m .. is advogou: esta causa perante 
o puder moderador, e .se, eu não apreseutci estas 
contas · para · mostra1· n sua . iilnoceucia, . é porque 
não as tinlla, e depois disso é que m'lls de1·ão. 

O SR. CusToozo DIAS:-:- Eu peço a .· prorogaç/io 
da l10ra . para. se tratar desta questão ; isto é 
muito interessante á · noção. 

O SR• MAIA : - O ministro da guerra no seu 
relatorio já faz uma explicação relativa aos ge~ 
neros do . furnecimento militar ; por .isso nessa 
parte parece-me que não é preciso· pedir-se in
t'ormaçõt!S no govemo. 

O Sn. ERNESTO:-Eu·peço que .a votação seja por 
partes, porque o requerimento tem .tres partes, c 
alguus Srs. deputados quererão votar po1· alguma 
porte e uão pelo requerimento .todo. 

o .sr. vasconoel.los ·:-Parece·ine que se 
de.via pôr â votação a resolução apresentada pelo 
illus\re deputado Li no· Coutinho para se nomear a 
c:ommissãu, po1·que ,creada a commissiio então clla 
examinará todos .. os papeis que pede o Sr. de
putado Custodio Dias. 

o sr: Ou•todJo Dta.s:;_ Eu admitto todos . 
oli additamentos .que se quizerem fllzer no reque
rimento, comtanto que elle se apJ1rove: e quando 
se admitta a resoluçl}o do Sr. Lino, não fique · 
prejudicada a ultitna pal'te do meu. requerimento, 
porque elle é conrorme:·ã lei,.,e 'é contra· ngentcs,:: 
e agentes f,ia primeira orrJ11m qpe Hão dev.em 
ficar impunes. portan~o, peço que a ultima parte 
do meu requerimento seJa admiltida. · 

·O Sa. ERNESTO:- Pela ordem, . Sr. presiden~o; 
parece•me que priu1eiro que tudo se deve pór 
à vo"tação1 se se deo:e. nomear a commissão. 

O SJ.•, ,rQ.sc onc.éÚos :-0 il!ustre deputado 

o Sr. Lino Coutinho, pediu que isto f•JSSe por uma 
resolução para que .fo;sso tambcm ao F.enndo, . e 
eu julgo que c"M commíssiio deve tcn· il auto· 
ridndo do 6xaminar estas contas nu thesouro 
1nnsmo. En julj:(O r,uo isto deve ser assim, porque 
o illu!ltre cleJHitado pedin que fos8o po1• uma re· 
soluçiio. Quero tambem, . S•·· preside11te, que se 
faça expressa mençíio na acta. do meu requeri· 
mer.t,, isto lo; que se exponho o facto· ·que tendo 
o Sr . .. Clemente Pereira . em seu poder estes do· 
cumentos ou contas th·adas do thesouro, e substi· 
tuíclils por outras, · documentos que . innocentiio 
ao Sr. Balthazar Pinto doR Reis, . era o presente 
a esla camara; e o Sr. Clemente Pereira tem 
obrig!lção . da dcnun~iar ao commissarfo geral, . e 
se nBo apresente estas contas quo . eu furei a . 
denuncia de accusaçüo. 

O Sa. OLirnENTE ·PEREIRA. : ..,.. Estas con Las não 
podem de certo especificar estes casos. 

O Sr. rJtno Coutinl1o:-Póde especificar: 
o iJlustre .dellutado mesmo sabe qne estas çon
tas tinhão s1do mettidns no thesouro por maior 
preço e o dopais apporecem p01· menos preço, . e 
isto prova que alli houve·· mudança ; e eis-aqu~ 
provada a prevaricação. Sr. presidente, eu c;on· 
cardo que o iJlustre deputado Sr. Vasconcellos 
o denunaíe, por'}ue é deputado, .. porque se o não 
fosse eu lhe daria de conselhoque não den·unciasse 
porque lhe podia cahir a pena ãs costas de 
moutír a cl-reí. . . 

Julgando,!io a matúia discutida forão .rejeitadas 
a la e 2• parte do regimento, . e approvadu só· 

. mente a 3•, e quanto a emenda do Sr. deputado 
·Li no Co'utinho, approvou-se que se nom~;asse uina 
commissão destll eamara. · 

O . Sn. MAtA : -Eu requeria a urgoncia de um 
requerim·ento que man?ei â mes!l, · porque . os 
tachygrnphos me gm ttrado .a pac1encio, opezar 
de eu ter uma boa porção della • . 

REQUERIMENTO 

. !! Requeiro que em rerorma do rdgimento .dos 
tnchygraphos, seja o director autori:<ado a multai· 
os por . sí só no;~ casos expressos no. dito · regi .. 
uiento, f(lzendo disso termo, escripto por um dos 
Qffic;incs d!!. !ilt1Cretl!.ri!l; . e podendo os multados 
recorrer á mesa.-Maia.,, 
o sr~ ·Maia:- Sr. presidente, o regimento 

dos tachygraphos declara · os casos em que .os ta- · 
chygraphos podem ser multados. e declara tam
bem . a quantidnda das multas, a difficuldade quo 
hll é na fórma de impór estas multas ·; isto é; 
formar-se uma mesa para serem ouvidos e mnl· 
tados pelc~s suas falta~. e uma vez que o diredor 
fique autorisado para por si os. muHar . sem .ser 
preciao formor·se essa mesa, mas sómente nos 
casos em que o regimento expressamente o . manda, 
fazendo-se tambem um termo com declaração da 
falta ou erro por q~o !ór multado qualquer ~achy· 
s•·apho, e ficando hvre ao tachygrapho . o repre· 
sentar a esta camara se julgar que. f~i . multado 
injustamente, parece-mo que podendo melhorar-se 
o serviço de . que estão encarregados ficão salvos 
os seus dh·eitos. · . . 

o s~. Houunda C~valc:iantl:......;Eu sinto, 
Sr. presidente,· o quererem nos .,tomar o tempo 
com co usas dos tacllygraphos. 11 quem são elles? 

E ' desgraça, senhores, que já hajll um . projecto 
de lei apres·entado-: por . Ulíf-tachygrapho •. ~o 
tomemos o tempo com isso: tralemos de outras 
cousas mais interess!lnte:,. · · 

O Slt • . LrNo. CouTINHo : - Com uma pequena 
emenda tira-se essa duvidu. O Sr. director que os 
multe, é elles se qui:terem representem á mesa. 

o Sr. Pa\1'la. c Souza:..,-Eu approvo, como 
disse o Sr • .Lino Coutinho, que recorrão â. meaa, 
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mas .lcmhrava que so \liseul.issu um outro rc.quo. 
r\ment•> quo Ju1 uo St·. dh·ector, par,, vêr se se 
d1wa u111a nova ordem lWS no.~sos diarios. 

Foi npprov.td<> o raquerímeuto. 
Veio ú mesn o requelimon~o do cidadão Cds.uio 

Joaquim da C<>sta. 
Foi r.;mcttido á commis~!io pctíções. 

ORDEM DO DIA 

Oíscussiio dA!! emondll!l dq senado ·no projecto 
de l<:i, sobr.J aboliçiio das aetua~s superinten
dencias da dccimn, ttos · arts. ;2o, . So, 9o, 11, 12, 
14 e 17, (()riio todas approvadas e adaptadas par·a 
f!e envi!\r com o projeeto ue lei li sanccão ·imperial, 
sendo primeirCI remttlídas com o projccto origirml 
lt eommhsào de redacçâa, fazendo·fiJt: · a competonte 
participação ao senado. ~ 

O Sa~ V AS<::o~CÉLL()S mandou ti mesa o seguinte 
requérímento: 

" Havendo o illustre deputado o Sr. Clemente 
Pereira manífest11do nest;' camara que paraqiio 
mn :leU . potl1•r as contas ''prcsentilda~ pelo ·com. 
missario Albino. Gomes Guerra, a que se referia 
" · cidll(liio .Bol.Lhazar Pinto dos R~is, nas . represen. 
taçõr:s e censurHs féita:1 contra o dito commissario; 
e que poJ," hAverem sido subtraltíd"s do tbesouro 
e substituídas por outras foi condemnstlo á prisão 
pela · cas11 da supplicsçno, requeiro que seja con• 
vídndo o mesmo senhor a 11presentar nesta çamnt·a 
a~ ditas .contas aco!l'panhada:> de dunnnci•• ~ quando 
nao que1rn denunc1a:-, <J!Iue-;o·me ·. do:ide Já p11ra o 
fazer.- VascQhccllos, ,, · 

O Sr. V4sconcc11os : ..;.. Sr.·. presidente 
cstn mate-ria é tão urgente que este cidotdão est4 
sof!'rendo nutro processo por ter f~ito outra r~pre. 
sentacão. O Sr. Luci«.~ Soares Teixeira de · Gou vêa 
invenlor dJl muitas boas c.lUsas, ou para melho: 
dizer, ínventol' de riegr••S cou:::as, mandou processar 
na casa da supplicaçiio porque disse que este 
cidadão til!ha . m'lntido a el·rei, e por isso .. é 
(Jue elle Col c•-udeumaJ'? por 6 m~zos de prisão. 
l?arece•me q11c á urgllnb$~lmo esto> negocio. 

o Sr. L~1~ .cavaton:n."t: -1PelG ordetn! 
Sr. presidente, eu nií(l sei I!Obr!i! o que hei dll ~otar 
porque o í!Iustt·e dP.I;Jutado demlllcín uma cousa que 
nüo estt\ em seu poder, e supponhamos que clle não 
q\ler, porque se e!le niio tem do~ti.mentos para 
formar o processo mio o pórle denunciar. isto . níio e 
co usa que dependi\ da vontAde do illustre deputado. 

Votu . contra o requerirnent.,. 
o St-, O"!lt:odlo DlÍl.s:-0 il!ustre deputado 

o Sr. VasconceHns mostra-se amigo · da jnstiça; 
portanto .eu approvo esse requerimento, e não é 
des:•íroso ao iUustre deputado pedir ess~s docu
m.,ntos. 

o sr; ·vasconcollos:-Sr. presidonto. cate ' 
requerimento. tem por fim ·manifestar ao . Brn:til 
totlo o intertiss.e .q11u a camara dos cieputad"s to~a 
pela recta JUstiça. Apparece este fllCto cdmiaoso, 
o Sr. Clemente Pet·eira o denuncia, e .eu e~;tou. que 
elle .não ha de negar esses docnmentoa. · 

o Sr. Mala: -Os documentos que estão na 
mão do illustre deputado o Sr. Clemente Pereira 
ja . são . da C11mara, porque · elle · lha otfereceu, . e 
agora o que se deve fazer é agradecer ao Sr. Cle
mente Pereira . . Tahez. que esses documentos não 
sejão precisos, porque . áppareceráõ . provas . mui 
elarns e convincentes nos orçamentos apresentados 
nesta c:amara, 

foi approvado o reque_ILI'fl!l_ntcr.;--·· · 

SEGUNDA PARTE DA ORD~M DO .PIA 

ContinuM~o da disc11ssito ~obt<e o parecer · da 
mesa, a respeito do metbodo' de discutir ~s pro· 
postns dos conselho:> ~eraes de província. · 

o Sr. Odorlco ~-Escuso declarar que· me 
Jíersuadl1 estarem todos de boa fé nesta questão, 

· que todos proct!râl) o bem geral,. cn1a qual por 
um ml'lio que julga mais conveniente. 

Argnmeutou·se com um precedente que me 
parece nito vir ao caso ; a camara, é certo, 
mantlOI\ imprimir o parecer de uma commissli.o 
mu~ admit1ía emendas nos p1·ojectos dos · conselhos 
g~>raes; mas como niio tomou decisão nenbumá 
sobre a m!'teria, nom o parecer da commís.são ' 
é parecer da eamarn, este argumeuto não tem força 
nl,:tutua. · . · 

Tambem Sfl argumentou com a opinião do 
senado quo já resolvou admíttir as tae;; emendas; 
p~tém . a nossa deliberação nada tem com a 
deeisüo do aenado, nem nos devemos por Isso 
YQifldllr; o qne mc.nda a .. constitllíçiiQ é a u~iii;;
d.rde .comm11m, é qtte nus deve guiar na discussão 
p1·e~Mnte. 

O ·rulldamento em qtle nssonta o me\\ voto. 
.são principalm~ntB os IMtívns porque a consti
tuição creou os conselhos ger.~ea de prC;vincia. 
Dua:l erdo <JUC siio . as r.nzõe:~ desta e reação ; a. 
pri.neira, nvttar que a assemblês legislativa que 
tem da ~uídar dos interesses liMionaes em gr~lide 
se visse embaraçada com pequ.enos e particulares 
negoeios dns provín'eías,· falt11odo·lhe ·o tampo 
pa1·11 .cousas de 1naior moata. Como para desfazer 
esta rJlZão, um Sr. deputado (lisse quu os pro· 
jectos dos conselhos geraes tambem erão .<te 
intt3N~se nacioual , uinguem lh'o póde negar ; 
port,lm o mesmo Sr. dbputado no seu ·. discur11o · 
usoll. 'de um quasi . que . ~stabeleceu ·optimamente 
a · dift'drcnça; ísto é, disse que a assembléa gera\ 
guas·i. com o mesmo cuidado deqera tratar dos 
negocios provincíaes, logo, em primeiro lugar tem 
d13 . . cuidar nos negocias nacionaes e como àa 

. disctlssão destes não lhe sobeja tempo, ·é Util . 
o doíxaL· .aos ccinse\hos o que .peculiarmente lhes 
pe.-teuce, ;Sem se distrahir da:; cousas de ma.ior 
lmportancra. 

A segundt\ raziio porqu•J ae crearão os COI\· 
!ielbos geraea foi . a muito bem fundada supposiçito 
de q\~e subre cousas e~pecildmente · su·as . ca<ta. 
prQvincia dt~ve · t'lr m11i11 exactos 13 míudos co· 
nh!i!címentos, do que a aiSell'tbléa .. ·legislativa ;· a 
qn!ilm cumpre . limitar•:lt} a e:tamiru~r .se nos 
projectos· dos ·conselhos proviuciaes vem alguma 
das materias reservndss no ' art. 83 da eonsti· 
tuiçãÓ, -para neste cnao reproval·os e no caso 
contrario approvat.os inteiramente. Só assim é 
que se fará eou.sa · de proveito ; aliás, U'IXIt\ 
emenda aq11i posta com menos rei!exiio . pôde 
inutili~nr qualquer medida tomada por um · dos 
eons.,lhos sem q11e elle po~sa intervir na adopção 
dessa emenda que versa sobre · negocias pecu
liares da s\,1~ provi.Mí4, •1os qa.aGs ·todos a 
cunsti tuiçiio .lhe . afiança o dírt~iLo · de intervir sem 
re,;tricçílo algull!a. · 

OllLros senhores· querem que se emendem ·as 
propostas dos Ço!'l;elb.o$ gP-raes, porque se assim 
não . acontecer, niio poderl&õ passar as que já se 
acuao uestl\ casa pQt terem imperfllíçõe.s. Para 
nos livrarmoil do embaraço, estabeleçam•>s esta 

. regr11 ; se as propo$tai!, l!op~zar da!! irnperfei~ões; 
f.:~ rem . de utilidade . approvem·se ;. e no caso · de 
serem tanta:$ as iinperfoiçõet\ que tornem as 
propostas prejudiciaes ou ínuteill ttlprovem·s&. 

O que poderá aconteçer 11e niiil se emendarem 
as pró postas? Alguma demora e nada mais. Esta 
d"mora poróm ·fica bem compensada com . os 
convenientes que resultãt~ de se . limitar a .asse!Xl· 
bWL. li 1\pprov,ação~tindo qnicamente para 
~dar-o art; 83-à~stituição. Se passa aq11i 

O proj~cto e O Setladoihe pÕe Bllltllltt!JS, equivale 
isto a uma· rejeição ; .o .conselho respectivo in
daga ao depois ' se e~sas eme11das p<!dt>lll . ser 
!ldmittidas sem empecerem ao fim que :tivera 
em . vista na sua proposta ; neste ea~;~o torna a 
Ulllndar o pro~.ecto com a~ emendas do senado! 
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que é provava! que então o ·approve para niio 
ser contradictorio; e. quando . vejn que ellns al· 
terão por tal modo. a sua. medida que ot<3 es
tabelecem cousas oppostas ou contr11rins, deixa 
de pro pó r aquelle projecto .·e cuida de . outra 
cou~a. · 

Ora, emcndnndo-se, ficão os conselhos geraes 
unicamente com · o direito de · iniciar alguns 
projectos e sem o direito de intervir .uos negocios 
de suas respectivas províncias, visto qu•J, s11gundo 
ja se disse, como emenda póde · c.ieciclir ele um 
negocio, e não dtmdo o C<•nselho o se11 consenti· 
manto não jntervém nelle de modo algum, 

Além destas razões dá o parecer da commissão 
outra que ainda não vi combatida :. isto é, 

·admittidas as emendas, passa o projecto ao senado 
que o póde emendar e como volta ao . depois 
para .serem e~sas emendas approvadas pela ca· 
mara dos deputados, .vem nesta camnra a haver 
duns discussões ; o que é contra ;. constituição. 
A isto respondem que a primeira drscussão não 
~ sobre o projecto, ma:. . sobre as emendas; 
porém todos conhecem que .. este argumento é 
especioso, r.orque não é possível díscutít·em-se 
umas emendns 11em que ao mesmo tempo .. se 
discuta o · proj~ct~ .a que ellas se r E ferem. 

p,,rtanto, estou que tanto. a letra da consti· 
tuição, como os princípios e motivos por que se 
estabelec~riio conselhos proviociaes, impedem que 
a· assembléa legislativa altere com emendas. as 
propostas· de que .se tratar. 

O Sr. Va.sconc~uos :-Sr. ·presidente, a 
qnP.stão que hojP. se. ventíta, ó de muita utili· 
dade pP.la importancia da materia. Os. sdnhores, 
que não querem que as propostas em resoluçõa~ 
dos . conselhos sejão emP.ndadas, não sõ tachão 
de absurdas as opiniões dos. <JUS Callão em con· 
trario, mas ató cbegqu a avançar o Sr. deputado 
Lino Coutinho, que emendar-se as propostas 
dos conselhos geraes era o mesmo que querer 
que taP.s conselhos niio fizessem propostas. Julgo, 
!:ir •. · presi~ente, que devo aprest!t\ta<t as ra'l.ões em 
que firmo a minha opinião, e· julgo qu~ I) fio .serâ 
necessario mostrar que não so11 suspeito de 
q11erer cercear os direitos dos conselhos ger;~es; 
J}las il!tO não. póde cons~guir que eu deixe de 
'\'Ot!lr como onteudo. 

Eu vo11apresentar as minl1as razões, .e peço ao3 
illustres deputados de opinião contraria que pou· 
pando â pessoa, tratem de refutar as razõe3 que 
apresentar, .na certeza de q-ue, logo que rne con
vençih da verdade dos · seus discursos eu a hei 
de abraçar. 

Sr. presidente, voto contra o pãrece1·, tanto na 
parte que propõe a formula. da publicação des~:~!ls 
actos, como .na que rejeita a emenda. Voto contra 
a priml!irn pãrte porque diz a commissão que 
11erão publicados taes actos por este modp. (Leu.' 
Dig<i e11 q~!! esta formula é injusta, incompatível 
e anli-constlt\lcional , porque a constituição díz 
que as leis serão publicadas por outra fórma, 
isto é, cc D. Pedro, étc. fazem.Js saber aos nossos 
subdilos, etc, » LQgQ., esta formula que apresenta a 
commissão altera a estabelecida na constituição. 

A . constituiçiio declara que logo que estas pro· 
postas sejão apresentad:~s ao corpo legislativo se 
reduzão sl projectos dt;~ lei, mas dtrão os senhores 
da opinião contraria qu.e então essa lei vem 
obrigar a todo o Brazi\ 'l 

Não, porque acerescentamos um artigo que é 
que aquella lei só terá vigot: .. pªrll aquella pro· 
vincia. por cujo collSelho fôr o~ tiver sido apre• 
s~ntada a proposta •. Portanto a primeira parte 
não póde passar porque é manifestamente· con
traria·§. constit-uição do imperio. Vam!>s agot·a á 
segunda parte, em que a mesa ente!lde que a 
assembléa não póde ou niio tem direito de emendar 
as propostas ou. resoluções dos con. se\. b ... o .. s .g~nes. 

:jllu ~á disse ~ue. pelo. art. a;:; da constit11i~ilo do 

impet•io, a~ retlo!Utiões dos conselho3 gcraos, logo 
quo são aproaeutr~clas á assemblóa geral conver· 
tem·se em prHject,s de lr.i; e como n constituição 
não coilsente projectos de lei sem ostat·om sujeitos 
a sel'em emendados por cada urna das camaras, 
e»ta. se~,;unda parte . u., parecer d\\. mesa se torna 
contrarJa á mo~ma constitukiio, isto estil claro. 

Damais, os senborlls que defendem a opinião 
da 'lle~l\ entendem qu;) a qna\qu~r Sr. deplltndo . é 
pel'mittirlo o apresentar um projocto pP.culiar para 
qualquer província. Ora, Sr. preHidentP., se eu ou 
o11tro qualquer Sr .. <.lepulado pÓ<Ie offerecer, se.a 
ns:;cmbléa geral pódn decretar uma lei particular 
parn qualquer provineia, porque niío poderá ajuntar 
nas resotu<;õeR que vem dos conselhos gernes al· 
guma cousa que julgue uLil. áquel!a província, 
donde tenha sido proposta esta ou aquella reso
luçãl) 011 me!lmo tirar aquiUo que ju\gar não ser 
uLil? Isto, .Sr·. presidente, parece-me mesmo uma. 
offensa a um axioma mui coherente em direito 
publico de que, a. que1n compete a. iniciativa de 
approvnr. '. c.ompete a de emendar, pela razão de que 
a emenda ó lei uma vez que é approvada. 

Mo.s c:Qmo responde a c<'lmm\ssiio a esses argu
mentos? E:u, Sr, presidente, respeito muito as luzes 
da i Ilustre com missão, e não posso deixar dtl attri· 
buir este pareçer ao seu demasiado zelo pela cans~ 
publica, n•• ardente desejo que tem de se· darem 
:1os con,;elhos geraes meios de raze1·ern prosperar as 
suas respectiva~ províncias. (Apoiados. l Estes 
tambem são os meus desejos 1apoiados), mas eu 
não entendo que este· meio seja salutar. ·para o 
bom undamento dos conselhos gerae:~, e é esse o. 
motivn porque eu não approvo o parecet· dll mesa. 
·Diz o pat•ecer (Leu,) Ora, approvar as resola· 
~ões dos conselhos gerttes é , segundo pensa. a 
commissão, mandar ex•JcUtflr ; Jogo, a assembléa 
não· pó de emendar , mas sim mandar pôr em 
execução. Logo, vem 11, l!.~iiembléa a ser poder 
executívo em boa hermen•·utica. Primeiramente 
lembremo-nos, senhores, ele que a arte berme· 
neutica é mui diffi.cil, poro.11a tem a .interprete de 
dar. IÍ~ palavras o sentido qllce o. legislador ·lhe 
qrtiz dar, e como estas palavras t~m muitas eJC~ 
plicnções ou significações, devo:~·se saber se . a 
palavrr~ c, approvar » se acha nestas circumstan· 
cías. A palavra cc approva » quando .!!e emprega 
em mataria:; legislativa"S, quer dizer ,q11e o legis· 
lador approvn para subir á sancção ; e o poder 
que saneei o na manda executar ; é is.to uma co usa 
clara combinalido-so a constituição; porq11e diz 
ella que ao podet• moderador compete mteíra
mente o approvar, P. juntamente compete á as· 
sembléa geral , mas a nssémbléa geral póde 
rejeitflr, e o poder moderador não. 

Demais, a paL1vra approvar niio tem essa unica 
significaçiio, e eu o .. most1·arei pelos mesmo3 
arguml)ntos de un'l illustre dep11tado de. opinião 
contraria. Disse elle. que. esta assemblé•l tinha 
emendado um decreto que mandava dar uma 
pensão, e esta camara tinha reduzido a quantia 
da pensão; o que o senado disse que a camara 
não podia emendar. a quantia da pensão ; m~&s 
sim approval-a ou reproval-a. . . . 

Este facto ,e coutruproducente; o senado não 
nos communicou esse motivo, e .e11 Dão sei pelo 
que. Vamos a outra cou~a. 

Diz a constituição no ~ 14. art. 102. (Leu.) 
Tanto a assembléa enLendia que na palavra 
cc approvar >> de que trata este artigo, incluia-se 
o direito de emendar·, qtte emendon uma outra 
propost'l-do conselho. gel'al-de.-M;inaO! Geraes. Lo~, 
dava a estas palavr·as diversa!!! significações. Não 
serà absurdo ficarem as leis gerae~ sujeitas a 11ma 
só saucção, e as dos conselhos gernel! sujeitas 
a tres · SHncções 'l Qu,mdo terão· sua approvação 
final. Mns disse 11 c:ommissãL'• se nós t~mendar
mos então têm mais de uma discussão as prppostas0 
por1111e as emendas .hii.o de ser discutidas; eíd uma 
nova aarautia para os c.onselhos gcraes, e ê C!US 
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as nossas leis nfí•• gnziio do mosmo pl'ivilegio 
quo ns !ólllllS rcsolut;ões. E pot• vcntma em uma 
proposta quo Sl,fi'r<Jsso dí~:~cnssiio n ornendas, 
póde·se pot· isso rf:unit· a aascmhlóa gel'lli 'l Nüo 
entrat·ei na contcstnçiio des~:~o direito, nem pro· 
cura•·ei saber so 11 nppt·ovn1;iio em .cada uma da~ 
cnmat·a;, pela maneit·a por que só c-xprimn n con· 
stituiç:io, excluo a juncç1io das cam·was neste caso, 

Disse-se porém, como reformar aqui o quo fi~er;1o 
os cl)nselho~ de províncias quo cattio em contacto 
com O!l negocio$ das mcsmll$ pr(lvincins 'l Sr. 
pre$iàent•!, este illt!~~re llllP\Haào eRt;\ cquivocncto, 
e entende que $6 póclfl fa;~:er uma lei g•!l'ttl $em se 
se''er da" círçumstancia!i peculiares clns provincillS; 
mas ha tanta :teccssirlnde desses conhecimentos 
para n lei gernl como para a. particular; portanto 
estes argumentos não têm vignr algum, e ainda 
hn outra razão porque su mostt·a quA a cnnstítuiç:io 
qnándo conferío aos conselho,; a iniciativa sobra 
medidas peculinres, niio quiz privat· o corpo lo· 
gislativo do .conhecimento dl'ls~as peeulíaridades: 
Hobre a. mataria das mais importante:~ quo é a 
dn imposição, o senado não tem a iniciativa, é 
privativa da camnrn . dos ·deputados, e nós pois 
:tão havemos de fazet··leis peculiares de impostos 
para alguma província sem consultarmos os cem· 
selht)s gernes? Logo, .a constítuí1;ão reconhece qu•l 
~ ·assembléa. geral deve ter todos os COIIhecimentos 
ncces~a.rios para se fazerem as leis peculiat·~s, c 
quando assim não seja estão em cont.radicçãn os 
Srs .. deputadõs de opinião contraria. Dizem elles 
que nós. pr11lemos fazer pt·ojectos peculiares para 
lis provín-cias, ·e. c,,mo permíttindu o direito de 
apresentar esses projectos, não querem que se 
possão fazer emendas a. estas resoluçõ,•s? E mio 
é ser.contradictorio dízet· que n•'io podemos nlterar, 
mas que podemos rejeit•ll'? Díz·se porém, o tra· 
'balho será muito, hfl muitas propn:;tas e havendo 
emendas então eternisão-se a;; discussões; mas 
pergunto, etornisão-sc os p1·c•jectos desta c;a;;a ? 
EstP.s illustres deputados ostiio ()m contradicçtlo 
com sigo mesn1o. 

(Continuou o o1·adCJr po1• muito tempo mas ntzo 
se entendett o tach11grapho.j 

O. Sl'. Rc~:cn de :-Já. na se~ são antecedente 
disse que não deixaria da convir que este parecer 
era mais liberal, lll!lS que estava. convencido que 
n.io era verdadeiramente constitucional, porque, 
se nós formos a tratar do que é mais liberal, 
muitas cousas se podem fazer contra a cousti· 
tuição, por consequencia. suppondo que a consti· 
tuiç:io é imper!~ita. nó:~ não temos. outra obrigação 
senão de ir com ella até que .o tempo mostr~ 
n conveniencin de n reformar. A minha opinião 
ó. que a. cnma.ra adaptasse a terceira· discussão 
pnra as propostas, mas niio obstante para con· 
ciliar os votos, não tenho duvida de adaptar a 
fôrma da primeira discussão, c•Jmbnto que isto 
não seja mais que. um artigo regimental dest~ 
camnra, ficflndo no alvedr10 cta cr~marn d .. s s~na· 
dores adoptar ou niio este artigo ·t·egimental, 
podendo o senado adoptar o que mais lhe convier, 
mas se este artigo de regimento se considera 
artigo de lei, enlão será .certo que tod!ls as pr.o. 
postas dos comelhos geraos têm de cahir effecti
vamente e os conselhos vêm a ser nullos. Pro
ponho pois esta emenda : 

cc Cnmo emenda ·ao parecer lia mesa~ 
cc Art. 1. 0 A unica discussão sobre as propostas 

vindas dos conselhos provinciaes será nesta Cil
mara em globo sobre a utilidade e constitucio· 
~alidade da .Proposta, e assim approvada ou re-

-J&+tada. ···-'--· -···· _ ----· ·---... __ 
<< Art. 2:o Se o senado adaptar a discussão por 

artigos . e com emendas, estas seriio nesta cnmilra 
discutidas e approvadas 011 1'ejeítnd·•s tambem 
em globo, sendo .:sta. discussão um seguim~::uto 
da de que fulla o artigo autecedente.-I:leni'iques de 
Rezenclc. '' · 

o Sr. Llno cou.tlnho :-Os senbot·es que 
tc~m rlef•Jntlldo a opinião contraria díssercio que o 
opinilio tlppostfl in dnr um · golptl mortal aos 
prujeL:tos 1los const:IItos geme~, ma~ nós da opinião 
contrnria tambem nlllrmamos quo n não Re adaptar 
o parcc~r dn rncsa· sa vai dnr um golpe mortal 
á salutar instituição do:; conselhos de província, 
o todl) o cidadão que estirnar uma instituição tã.o 
boa ha de convir com a nossa opinião •. Ultima
melltc descncavon-sa fl irlén ue confedemç:io, mas 
fl isto jA se respondotl plenamente, porque, se é 
federaç:\v uímana àa constíttLíçiio. 

Disse o illustrt3 deputado que n lei provincial 
deve .ser promulgada com o niesmo cabP.çalho da 
lei gcrnl, rnn!l se é assim, aq ue\la lei obrigará 
do mesmo modo que estu lei geral. VejamoH porém 
como o i\lustre deputndo se salvo11 de uma cs· 
pecio de ínconsoquencia. em que tinha cabido ; 
dh•Rf.l elle que então se fazin um artigo additivo 
determinando que a lt~i t•egttlnva para esta ou 
aquella provinci'l, mas pergunto, quem ha. do pOr 
esse artigo additivo? Havemos .. de nós nccres.
centar um artigo novo quando fl constituição não 
diz consa nenhum~ a esse resptlito 'l Que quer 
dizer estQ 11rtigo? Não pcrsS•l achar raztio no il· 
lustre deptttado, o . est~ttl firme que estas leis 
peculiares ni'io podem ter a mesma promulgação 
das leis gerae:;, e o illustre depu.tad•> vendo que 
niio podia ·. safar-so dos at·gumentos contra elle 
reconheceu ·que era preciso haver um arti:;:o ad. 
dítivo, mas por ventura isto não equivale a. uma 
promulgaç:io difftlrento ? D.a e.e.rto, logo o illustr.e 
derutado concorda commigo de que estns leis não 
podem ·regulat· para todo o imperio. Disse mais 
o illustro deputado: ((Uem tem o direito da. iniciativa, 
tem o dil·eit~..- de emendar, m••s eu julgo que tem 
direito de amen•int· nquillo que elle iniciou.; ora, 
a. !ai d•> ccnselh<• de · província niio é inicia.da. 
nf'sta carnara,logo, aos conselheiros é que cr.mpete 
nl!o$ ~~~!1-;l IH!l~qt?:~í?~!! limeuqªr porq~e ~~m a .ini' 
cintivn, mas nós que a n:io tivemos, posto que 
possamo$ propór iguaes propo!;!tas nãf! as podemos 
emendar. · 

Disse o illustre deputado o facto de tres sanc
çõeR é absnnlo, que o~ nossos projoctos tinhão 
uma unica sancçl'io; ma.s, Sr. presid•mte, póde 
haver absurdo quando uma. cousa é sui generis, 
que tem uma marcha differente? A constituição 
tll!lrcou que os trabalhos ·legislativos tivessem 
umn só sancçiio, ma'l a constituição diz que. os 
trabalhos dos COitSelhos ge1·~es passem por tres 
fieiras, por consequencia.· não ha aqui absurdo. 

Disse mais o honrn~o membro que da appro· 
vaçcio --em globo re:~ultaria .diJliculdnde em passarem 
os projecto~. mas isto é uma.. veràade em these, 
e est•JS publici~tas . podiito ter em vista . o. sys
tema particular da · C?DSl.ituição do ~razil? Qua_es 
são os systemas constttuc10naes e extstent.es hoJe 
que têm esses pequenos corpos legislativos na~ 
provitlcia~? A mim não me consta, a não. serem 
0:1 estudos confederados, e se nós· podemos ar
gumentar· do maior p:ua o. menor, isto é, dos 
Esta(los-Unidos da Amel'ica 1 para o estado do 
Brazil , vemo.;; que o congresso geral não póde 
fazer modificnções. ás leis de cada 1un dos estados, 
salvo se comprehendem negocias que dizem res
peito ó. confederação em gtJral, e ·se. isto pois é 
permittido. entãodirei que a.s camaras legislativas 
do Brazil não poue,o emendar projectos peculiares 
dos conselb"s das províncias; salvo se tiverem 
medidas geraes. 

Mas disse n illustre deputado, nós com esta 
discussão em globo vamos 1·eprovilr muitas cousas 
uteis, e pelo contrario tratando de emendar, pns
saráõ muitos projectos ; mas·. pergunto eu,, com 
esta discussão de emendas, poupa-se a outra de 
npprovnr ou reprovar o projecto? Ni'io pôde este 
pr .. jecto ca.hír immüdiatamente sem sotrrur uma só 
emenda.? Logo, eis-aqui fLUO o illu,;tL·e doputadu 
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em vez tle fazer bem, tlciio os conselhos de pro-,approvnçíio ninguem dirá que nfio se comprehendo 
vincia de paior partido. · · a ldóa tle emtlndar às propostas, corrígíudo, silp· 

Erníltiriio-se outt'OR argumentos dtl quo mo nüo primindu ou ndtlitando. 'l'urnllem no art. 47 se 
lembrú, .e por isso niio responuo .: fullott-se pnrórn · diz. (;L<~u,) Aqui temos nós em progado igual menta 
que n palavm appruvar era tomadn em diver~os o Lermo approvn1·, quando se trata da mtu·cha que 
senlidos, entrrJlauto, quando se tratn de negocias dovem seguir ns propostal! : e por ventut•a est•& 
de npprovar on r1·joitnr niio se udmilto di~cussiio, palavra quererít dizet· que uós n!lo tomos nutori· 
ostn ó a idéll mai~ geral do . termo approvnr. tlade de cordgil· . e em~ndur qu'llquer projecto 
Quanto ilo caso óa pen~ã& quo foi approvadot pelo que urn Sr. dtlputndo oJT~reça 'l CtJrtamente quo 
sena.lo, niio sei aonde estE>jn a contradicçiio que nlio. Assim nós vemos que · na constituição a 
se me quer imputar, o mais quo 'se póclu dizer pf!lavt·a approvar tem sentidos tlifi'flrentes, soJTre 
é <JUb JHudei de opinião, que cntiin . errei, mas diversas modificações. Niio elevamos pois consi-
how que conheço a verdade mudei . de parecer, derar. anli-constitucionn! u opiniiio daq11elles que 
e isto é segundo a feliz memoria do illustre querem que as propo11tas dos .. consellios ge•·aes 
deputado, porque cu não me hmbro se votei pró scjiio emeniladus, e:~te argnmento quo fõra ocioso 
Qu contra essn .emenda r alativa .a es ~a pens;io. repeli•·· 

Afinal o illuslro deputndo acabou o seu di scurso, Disse-se {•cerca dos tratado.'il .e da palavra ap· . 
appell11ndo• para o .fu1uro, eu . tambcm, Sr. pro· ·provação crnprl'gnd·a no art. 102 da constituição, 
sidentc, nppello para a expericncia, .c então v e· que . nós nfw ti11hrunos auLoridade de as emendar, 
remos · quem tem razão, é se passar a opinião po:- . isso que vintu'lo sómente aqui para ~e appro· 
contrari!l !!ntõio nüo folgnrei, hei de chorar_ (Apoia· vnrcm ou reprovarem, mas parece·me que podemos 
dos.) . Mas vet·emos quem é que 'lo mai;~ · longe emendar os tratados r~:jeltando um artigo delles 
com o telescopio, .e se nós estamos vendo que urna ou rejeitando quasi · todos _ os artigos, ou appro· · · 
resolução iniciada . nest11 casa, gasta immenso vanJo um ou dr)US sóménte : deste . modt> nós 
tempo a p~s~~r. CQmQ nos havemos capacitar qne · emcndanws esses. Jrata~os. Ainda nã•> vejo poi$ · 
em quatro tnczel! <I•) sess1io tendo nós qite nos · quo nesta hypotbese a palavra app1·ovar tenha o 
occu!Jar de medidas ger.JH'S, possamos discutir Mntidv que queren1 os Srs. deputados que seguem 
trinta ou quarenla p1·ojectus dos conselhos geraefi? opinião -di!rerento da que sigo; 
Apenas pnssará U!l'l ou dous, e os mais ficaráõ Disso-se quo no caso Je p.Jder esta camn1·a 
jazendo nas gavetas . desta cnmal'a, .e no outro emendnr as propostas, seguir·Sé·hia que o scnatlo 
anno virúõ outros trint!l prqjectos dos conselhos, . o podia t~tmbem f:tZt:l'. Dll certo, e ató me consta 
e acontecerá o· mesmo, de manei ra que no fim que · elle já assim o . decidío, que elle 'tomou já . 
dos quatro aunos ·teremos !•ma fo r.m.id11 Vt11 col- a deliberaç~io tl•! emendar as prilpOdtas dos con· 
lecçilo · t.le projectos parnlysados do:-~ · conselhos selhos. Expendcu-se quo flntào haveria mais umn _ 
geracs, e eis-aqui o .que ha rle succeder. . discussão quando st:J tratasse das emend.ts do 

o Sr. J.'i'crrclra da. "''ciga. : _ Par~cc-me, senado, outrana reunião marcada no nrt. 61, etc., 
senhores, que tauto os ub uma, com•> os de oulra ruas . j•\ a Isto so l'cspundeu muito sati:;factoria-
opiníão, tendem ao fim de que r1s conselhos ge- mente, que essa disc11s~ão segunda. ou terceira 
raes . 1l.oresr;?io (J mais possivol, tal ó. ao . menos versava Sübre a,; emendas, e que dtl nenbum modo 
s 11n íntenÇiin, porqua julgo não huv~rà nqui de · irião ferir as proposta:~ no direito constitucíorial 
putado livre que nii•o deseje o bom · ancl!unentoe que lh.es. compl!te, de . passarem nquí p01' uma 
progresso dessa instituição · (apoiados), .qnll é a un ica discussão; . 
melhor gnranlia dn~ ilbenlildes publicas no Brnzil, ·A respeito mesmo . do at·gumento que se trouxe 

é d - t .:1 s d t 'd da approvnçiio simples, .ou sancçii•• tio poder 
nem . . e . crer se conJec ure ·os rs. epu a 0:1 moderndor, dr:vemo · nos lembra.t· que esta appr0 , 
que tém sustentado n opinião de ser6m emen· vnçii.o do · po•ler model·adot· é uma proposlç_iio 
dadas nestf\ casa nR pro~ostas .dos conselhos CJIIe j;\ est!l cldinida em todas as coustltuiçoes 
gerae!', quo pretendüo esbulhar os .conselhos da dos povos cultos, e niuguem póde duvidar. do 
consideraçiio que devem . ter. Algnns desses se- . ver•ladt>iro sentulu ()m . qu!l 11 no~~n constituiçlio 
nhures . têm · prPstatlo nns conselhos geraçs st-r- usnu nhi dn palavra apprO\'nr, 0 · que ndo se dá 
viços assigoalados, e alli tom· exercido superior' ácerca das . relnçõe:~ traçadas ontm f\ nssombléa 
mento os seus csfol'ços em favor do:; interes!:les e os cons,1lho~ gcl·acs de Pl'oviucia. Depois nós 
da pntria. Entrarei na materia. vemos qun 11 constituição n!lo diz · que os dec1·etos 

Se cu visse, Sr. pre~idente, quen con;;tituiçiio da nssemblé.1 gero.! sejtio discuticbs pelo poder 
se oppunhn a qud as propostas dos conselhos mo1Ierador, mns sim que st>j1io ror ellc approvados 
gernes fossem- aqui emendada•, nenhuma consi- ou rejeit11dos. . . ·. . 
deraçtio de utilidade me pllderia mover a quo de p 01-óm a M~cmbléa gernl é &xpressamente aq-
·outro modo · se decidisse, pornue qnando a consti- toris·tda para discutir as propostas .dos conselhos, 
tuição falla,,os . princípios . de utilidade niio sf;o 0 -que dá bem ·a entender que lhe fica o direito 
sufficientes para me determinaren1 ern contl·ario. de corrigir ess~s propostas. Olhemos para a 

Porém eu · julgo quo nenhuma dns dtiàs intelli- easencia da con .. i:~~uiçàn1 para .o índole do .· r e. 
gencias que se têm dado póde ferir ·a nossa lei gimen constitucional: acharemos q11o.ltO caso de 
fundamental. Vejamos .o argumento principal que pussar a idé'l Jos senhores da opinião contraria, 
a illustre mesa off~rec~u em abon:> da sua opinião,. scguir-se'hia o absurdo da se · .haverem estabe-
é o sentido q"e dá n palavra approvar, usada lecido · tres votos simples ácercn das propostas 
no art. ·sõ da constituição. (Leu o a1·tigo.) ·Diz ·a dos conselhos, que n·ão devem ser de . -maior 
illustre · meza que, servindo·se a constituição interesse que os decretos da assemblé:t geral, 
desta palavra, 'tanto para ail propostas dos conse- os quaes passiio por uma ·Ullica sancção ou 
lhos quando vêm á assembléa, como a respeito veto . 
dos decr•:tos da assembléa, quaudo vão á sanc.~ão (,!Ual pois seria ' a razão por que a.s propostas 
imperial, e não podendo o pode•· moderadot· l'meudar dos conselho~ terião este privilegio negativo? 
os d~cretos da nssemblé'l, segue-se daqui que a Não vejo pnra isso razii<> alau111a. E_ em tnl caso 
assembléa não póde tamb~m emen.dar ns pr .. postas · se n cf•nstilnicão nno ~ivesse. ~m · v1sta _ que as 
dos conselhos . geraes. }>or. ém sena ·precil!o para . prop11st. as fosse 111 · aqu•- ... corrtgl •l as , ~er!a_ antes 
isso que a palavra appr();VR~ f tiSS6 lt_B_!!.da. 1!0 m~~lllO,_ -. .lugar_. a_,_j_q.ruL~~H!!.ll.!!!eCJda flll · COil-ª!i1-'llÇ:&O · dOS-
sentido em todas as dlfl't~rcntes partes do I') osso Faiz~s·Baixo~. ao nele "lil pro postal!· dos -estad~s . 
codigo fundamental; mas nós vemos o cont•·~orio, provincines . são )~pprovac!_a~ llesde lQgo pelo ret; 
e mostrarei ~:xemplos. ·. . . · I!E!ffi neu4uma m~torvençuo gos estad<!!l gl;!raP.s . 

No .nrt. ú2 diz a eonstítuiçiio:- Compete a caJa 1\Ja!i a nossa constttuíçào qu1z que so dlscut1sseo1 
uma . das camaras. (Leu o a1•tigo.) Ora.. nesta a$ propostas na assembléa geral paf~ q\le essas 
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legislações ft>ssem aperfeiçoadas, o niio houvesse 
o Q'l'llndo inconveniente qtin .poRsa se l't:je!tnr ·nrn 
projocto, talvez contendo idéns muito uteis ., . ne· 
cessarias por vir nlli iuto•·ceptado um artigo in· 
constitucional ou absurdo. 

Eu, · Stlilhnrefl, liiio digo que tomlJi,m pP.lo out1·o 
'Indo se não 111T~roçiio nr~umentos derivados da 
consLituiçiío, nflirrnu que os hn o mui to hoiiR, em 
favor da intelligencia qnc se dá ao art. S::i. E por 
onde lwvcmos ctuuinhar nc11te c11SO? Devemos 
examinar o que . mnis convém : eis a vereda quo 
deve guinr-nos. 

Permittn·sc·me aindiL mencionar uin nrgnmo11to 
que se emittio 110 parecer da mesn, e é· que 
c:;s direitos do .poder moderador scrião offendillos 
de algum modo, se ncn~:o n& propostos app1·o· 
vadas por elle inteiramcntn fiJs~em ao depois 
aqui emendada>. Não vejo qllll o poder moderad••r 
SCilfresSC ni!ISO O menor dezar, po1·quo quando 
approvou foi com a consiccncia ele que eR!IaR 
propostas podiiio . r.osteriormente ser emendadas . 
. E n1io soft'rerá o poder moderador dt:zar n1gum 
na rejeição dellas? Pois sa nó!l niio olfendemoR 
o podr!r mod11rador rejeitando as propostns, por 
que razão o olfcndercmes . emcndan,1o·n~? Não vejo 
qUIJ eStO argumento tcnhB pczo algum. 
Tem-~e aqui fallado em f~der:IÇ!lO, e diz·se ser 

esta n . ídéa que assusta C•S Sr:~ . . deputados que 
querem que se emendem as prupostas. Quanto 
a mim é . bem pt~lo contrario: fullo no interesse 
das províncias; qullro que os · conselhos tcnhiio 
a maior força . P·•ssivel; e todos nó.-~, deputados 
livres, qüeremoll a fede1·açiio, tnl qn!ll está. defi· 
nidll na constituição . do · estado . Su!!tentamos 
aquillo qne nos . parece o maicr belll, 11 ·maior · 
libertl.ade do Br11Z1l, pois em ultimll nnalyse não 
vejo que .pela opinião r.ontrnria se dô maior im~ 
portanr.ia aos conselbos, nem que se · vá mais 
conforme . n seus interesses. · . · 

Eu pel'g~n.to, qual ~el'á mais conveniente, por 
que se reJeitem essns prüpostas em mas~a ·(por• 
que a maior parte dellas encP.rriio talvez · um 
ou outro artigo qne uão é conforme aos verda. 
deiroR principio~, nem . l\ constituição), ou que 
possem por umn.. ·;:monda? O !JUO será mais 
airoso ao~ conselhos, quo as suas propostas sejito 
absolutamente rejeitadas, ou que Rej•io emcllçludas 
com discrição pr.r deputa(los que srio pel:1 maior 
parte da11 províncias o nãn. dn córte ? PareC!l·me 
que serA peior serem rejeitadas. Portanto deve-
mos evitur ·esse inconveniente. · · 

Disse-sP;quc, emendandCHIIl tomar-se-l\Íl muito 
tempo, e que 11 camara tem muito que trabalha1·: 
supponhamos, mas · pergunto, so os iutere:;se:~ 
dns provínciAs s;io ou niio intcre~se:1 . nacionaes. 
Cada umo das províncias duve rncrece1··no:~ quasi 
tanto apreço como n nação e:m ~tcral; assim 
este argumento nito é sufficiente • . Depois disso, 
se esta discussão das propostas tiver a n11tut·e:r;a 
de 3• discussão, como <lesejo, sendo) ns emendas 
npoiadus peln terta p~orte dos membros presentes, 
nós temos que muitos projectos hüo dc passar 
sem emendas. . . . · . · 

.Lembremo-nos mais de outro grande inconve· 
n1ente, o talvez o que mais peza uo meu espírito, 
o é que passan<lo a opinião de · alguns senhot·e:; 
absolutamente viráõ á paralysar·11e os tl·aballlOH 
doR conselhos provinciaos. vi'slo que no se
nado já paRsou a idéa de scrt!m . as .propostas 
emendadas. · 

ALGU)(S Sas. DEPUTADOS,..:.. ~<iO, não. 
O Sn. F~<:nnErnA D.\ VEIGA. : - Affirmn-se que · 

no . ~enado jti passou . esta idéo, e 'Senti o assim 
RUCCdden\ que ·as prop>Jstns. dos conselhoR, ou 
d~st•• ou clnquelln fórma1ier:1o> senopre . rE>jeitndu, 
e ficarâõ a~ J•rovincins J!Iiv.adas ll~ctidnsqiie · 
propoem O'l>Sl!iis conselhos geme;!';· C0\1811 que 
seria . facil de mostrar, 

Já um illustre deputado fez ver .o grande in· 
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risca seus preceitos; o aqui cabe-mo dizer quo 
nada. ha mais liberal, nem n:enos liberal, senão 
segutl' ou não seguir a letrt da constituição ; 
sim tudo quanto fOr não obedP.cer {I riscn a · cou
stit~içãc:i, não é liberalismo, não é justo e con· 
ventente. 

Entrando na qncstão ·digo que o poder la· 
gislntivo . ó delegado no Brazil exclusivamente 
a assembléa . geral com n . sancção do impera· 
dor ; nos conselhos geraes de pl'ovincia . com· 
pete !limplesmflntc fazer projéetos peculiaNs ás 
rcBpeçtivas províncias: mas estes projecto~, como 
projectos 9e lei P.stão sujeito!\ a to.lo o processo, 
por meió çln qunl o podut· legislativo faz as leis, 
ou estas tenhií.o sido iniciadas por algum dos 
seus membrO!! · !lu pêlo-'p-ouer executivo, ou final· 
mente · paios conselhos gerafl!l, e não ha razi\o 
para que podendo a assembléa. ~11ral emendar 
todos O!l projectos oriun•los das duas primeiras 
fonteil só. o nsic;J poss • fazer nos .que provêm desta 
terceira. Do contrario disto . seguír.-se-hía uma 
doutrina contraa·ía á opínírio do todo; os publí
cistas que t.•·atão do~ gov~:rnos representativos, 
os quaes siio CO!!f\lnJH!:; em ·dizerem qtie o · neto 
de sanccionar é o ·menos ·import.mta ou . meno;; 
custoso na !ttctura 4•!S ll!is, sanrlo a parte mais 
impoa·tantll e cuslosn a form<\ção, uiscus~ão .e 
organisaçaio das mesrn!!.~-

Posto este princípio segue-se (n n".io pouer a 
asseanbléa geral . eruAndar os projectos dos conse
lhos) que quem tem o mnior. poder, ist•Jó, o poder 
legislativo,npenns pôde !!Í>Provar ou sauccíl)nar as· 
leis paro. as provincins; ao mesmo tempo que que111 
tflm mrmos poder, .isto é, unícam••nte o .d~ propór, 
póde formar., <lrganisar, emendar e finalmento 
(liscutir as 111esmas leis: en~ ~rnn palavra; a as· 
semblén gemi npprova, isto é, faz o menos e os · 
conselhoR geraes fdzem r. lei, isto é. fazem o mais 
irnp(•rlanto, ou por outrn, a · as~embléa geral fien : 
reduzida a poder moderad()r, e os co!)~t:l!Jos gera•)~ 
trnn>~formtto-se em poder legislntivc:i, · 

Ora, isto ó um absurdo; porque a constituição niio 
recouhoce outro pn1ler l~gi>~lntivo senão ~ assem· 
bléa geral, c esta sendo formada de cjiJ,!!\l camaa-n~. 
camllra de senadort!S e cnmara de 4eputados, jaí· 
rnaí11 os conselhos gernes podem· ser conRíder~dns 
como íazondo !)arte .do po;ter legislativo •. Inda 
mais, Sr. presidente, todo os publicistas !lii!I!JVeró•' 
a necessidade de sor o corpo lP.gislativo dividido 
no governo representntivn, e nunca se con~ide1"•1•~ 
bastante aquella divh<i!o que ha. entre o corpo 
tactor propriamente . dus lei~, o o . podc:r snnccío · 
nante dus mesmas leis, isto é, entr•l n nssembléa 
e o poder moderador. é inuispensavcl qu& n .as
semiJléa seja sempre dividida em duas cnmo.rfls, 
mas seguindo-se a .doutrina de . se não em•m<IBI' 
1\B propostas dos cunselhos, . acontece que est•·s 
fazem verdadeiramunte as leis e a assembléa as 
sa:ncciona, e portanto vem .a ficar o corpo lcgis· 
!ativo par., as províncias um e unico sem alguma 

·divisão, o que é sem duvio.a co11trario n. · todo o 
systema representativo, e mórmente contrario ao 
esplrito da nossa constituição, .que tambem tem 
mar.:ado a divisão e attribuições dos corpos 
le~islativos. · . · · · · ... 

· · Fallarei agora de alguns argumentos em que 
se firmou a commlssão, e o primeiro é til'mado 
na palavra -approvar ..... , de · que faz menção n 
constituição no · art . 85, respectivamente . ás · pro· 
post·as . dos conselhos geraes . quando são . levadas 
ao conhecimento dn assemblén geral, querendo 
a commiss. tio CjU. e. a palavra- approvar- do poder 
moderador, de que faz meli.Çiio ·o ~ 4.• dQ .nrt.-~
nii:o dl't fúc:uldarle a este pnra emendut·, e pelo · 
conseguinte tamb~m n as~embléa geral nib deve 
ter tal l•!cu)dl!dl!. · Ora, Sr. presldautt>, por pou'co · 
que so combinem o~ ortiROS da coustituiçtio, 
ver-se·ha o nenhum fundamento deste argumento; 
o approvat· do poder . moderador està definido 
no . att. 86, onde ~iiz que · o imperador mantlará 

TO'IIIO 1 . 

cxer:utar proviso•·iamonte as · •·esoluções dos · c:on· 
Relhos gernes; por ondo sn vê quo o approvar 
do P"•ler .moderador qner dizol'- mandar execu
tai'-; . no · contrario · o approvar dn ·assemhléa 
geral c;;tá definido no art. !í:2, onclo r:xprrlsSa· 
m•mto se faz rnr:nção do todos os projectos do lei!! 
cuja pl'Opnsição, c•pposír;il•• o npprovaçiio com· 

. pete a · caua uma das caro aras, e p:1rtnnto claro 
fie!!- que o approvar tla nR:Iembléa .::rMul r\ Jepoi:~ 
do todo o processo seguido ml formatura dtl 
qualquer lei, e · pfllo cons<:guinte unllc' tem dA 
comparaç•io C•)m o a[Jprovat· do. podea· molleradot·. 
. O o•ttro arglltnento 6- CJltO n ':ltnrmdRr-se vi rúõ 

os projectos do:s cQn;~elhos geraes a ficnrerr: algu· 
mn!l vcze:~ nté contrario~ ou muito · diversos da 
intenção . .tos conselhos, .PfJi:i as ·emendas . quasi 

· dão n111n nova fórmn 1ws projcctos. Primeira
mente este argumento nrio é cxacto nn .sua gene
.ra\idaJe: podem-se muito bem emendtlr . muitos 
projectos dn:1 consOUJ(Js, sem · alter:1r o sen · (•m~ 
!lamento, . I) até serú. muito natural qnll muitos 
nã, sofl'l'i:io emendas, mas qunndtJ sejiio mníto 
alterados com 11:1 emendas, ainda assim não pro
cede o ar::tumento . porque n esta ·. sorte estão· 
sniflilo:s todos os projectos de )P.i. 

Um deptltado, um senador, ~s nJeS•JHIS com
missões das ca:naras, o proprio poder executivo, 
todoil e~ tão sujeitos ·á. so~te . d& offo;t'ecerem um 
projccto, e verem ao depois o . mesmo prnjectn 
i11teiramente alt~rado com as emendtts, e n:io ha 
motiyo algum para que os conslllhos geru~s deixem 
de pass~u· pela ntcsrna fieira . Finalmente, ~r. pr., ~ 
!lí ilente,. nãu devendo alr.rgnr·m•l mais sobre esta 
materia . já tnllito ventilada, limito-me a dizer 
que voto contra o . parecer da cnmmissi'io em 
t(1das a:~ suas parte$, porque não pos~o concordar 
que contra todo . o ·espírito e a mesma letra dn 
constitnição, :venh.'t a . ficar a assemhléa geral 
transformada em polle1· moderador e os conselhos 

. gerae:'l em poder legislativo respectivamente á:1 
llli:! provinciaes. E' este o m·en V1oto. 

o sr. oaor1co: --Não queria falla;· . mnís 
sobre o matcria, porém em resposta no Sr. de
putado ·que me ·precedeu, direi · em breve. que, : de 
se niio . c:mt!ndnrem a,; . prnpostns dos cnnst:llws 
provincines não se segne que tenh:io e~ses 
conselhos tra(li(Jr poder que a as!lembléa .lrgislnth•n: 
tenhamos em vtsta a natureza d•1s mnteria~ do 
que. a !li se t•·nta: sii•> · cuusns pequenas. •I e in te· 
rosse proviucial, ao pns.;o qua a ussembl•!n S:P.rlll 
disl,utc e delibera sobre negocias grand!!S, nego· 
·cios nacionaes ; o que bast·L para se comhec•Jr n 
supflriori>iad•l qu·e tem 11 ass•Jnt!Jléa sobro os 
cunsellws proviuciaes. 

Tarnbem nrgumentou o íllustro deputaJo . o!Om 
o p1·incipio de q11C l!!lnccionaL' as leis é collSll do 
menos monta Jo qu•J f·Jrml\l-ais. Ell creio quo o 
dit·eit" de sanccionat· .• em que so inclue o veto, 
é o maior . do poJer ·moderador, ao qual chama 
a constitilio;ão a chave de todos os podllres po
líticos,' (Leu o artigo l'espectivo.) 

Os escriptot·es fra .. cezes, a quem o Sr·. dep•l· 
tado deve es~a doutrina, para podo1·em da sua 
mesquinha carta tirar os . mais convenientes 
resu!Lauos, usão . torcer as causas e formar · ar· 
rrumentos que .applicados no J3razil, onde a con
stiLuiçilo é mais liVl'e, nem sempre têm lugar 
(A~wiacZos). Est~s argumentos pois não . me podem 

. apartar da opi11iiio que sigo . a respeito deste 
assumpto. 

o Sr. Cnr:noh."o da. cunhu:- Sr. presi-
-d&t~t~, +iei ·. pelo .sou rnesttt'IT-":''C'QlTte~~o-;-tror sííU: 
mesma mnteria .daz . que a appl'ovaçao pertence 
o.cs cnnsethos ger ... ls, . e diz mais quo deverá.õ 
propór os negocios ~eculinres da sua província: 
portnnlo outNs . muttns argumentos que :al\Ul 
apresentou o illustre deputado que me precedeu 
'Parece-me que . desfaz tudo; levante i· me sempre 
para motivar meu v.oto. (O Sr ~ deputado conti-

ú2 
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nuou, mas ntlo pócle seJ• a1Janhado pelo tachy• 
grapho.) 

o S1·. Alencar: :-Pnt·a explicar, Sr. prcsi· 
dente, quandl) .disse que os •;onselll•'s gerncs 
1icaviio com maior poder que n nssemblóa geral, 
foi respectivamente ús leis peculiares das pro
víncias. 

Bem se vü que a nsscmbléa geral tem um 
po.:ler incomparavelmente maior que o,; conselhos; 
mas nas leis provinciaes (a uno se emendar os 
projectos), como os. conselhos .são os quo real· 
mente fazem as leis e n assernbléa só faz appro· 
var, de certo vem a ser. maior o poder do$ 
conselhos neste caso. 

Tambem quando disse que o poder moderador 
ou sanccionnnte era menos impl)rtante, não fallei 
em geral so'bre todas a:> nttribuír;õrJs do porJer 
moderador, que de certo é o ·maior poJer da 
nação: eu quíz dizer simplesmente, que no caso 
da formação das leis o poder de sanccionnr é 
menos importante . do qne 11 po,l~r .Je fazer a 
preparar as leis. Isto nada tem de conunum com 
as outr~s attribui.;ões do grande pr1der modct·ador 
que parece ter crn >IUrl miio todos o>~ podo•·e,; 
da nução pela influencia que a coust.ítui•;rio lhe 
dá sobre todos ollcs: mns quanto n formatura 
das lei~, algun.; publicistns ntó chnmiio o poder 
sanccíonante a por•;ão passivn do podot• l•·gíB· 
latívo, tanto reptlt!io esse p.)dCt' rntlnos irnpoL•· 
tante. 

o Sr. ~tarti:rn. F'r•~noi,.co :-Lovnnto·mo 
p!!t'ª çombttter o. -p::.t·ecer dn commi~Rilo, o parn 
o combater fallnret com n con11tiluiçilo nn tulio ; 
a cnmaro julglll'•\ St1 •m entendi hum ou mnl, ú 
todos que ouvirdm diriir• o qnrl juluaL'rtm d11 li· 
beralldnde do!! mAus princíplo11: .ó pnrn mim lu. 
díO'ercnto. (Leu tt con.Ytituiçlln.) O pu<lur lrJj:~IKln· 
tivo oxistc na" dna's cnnmru~, IJII•!r d:z'"'• 011 
mombroíl clest.rl podoa· podem pt•opúr " ciiHclltir : 
OH momi>J'Oll ·I••Rtrl. p·••lrlr Opproviln, 111to c\ cluro: 
port11n corposlnturn;oaliot~ ou prilunl'i"s quo pt'•lpOoln 
que tnuuio m•!HIIln l'l!llnluc<kll: Lnull rulo "" C••llfhlihotl 
provlnclnol4, oilo11 rt~~wlvum ou propoom n11 mn.torins 
pl'ivatiVRII. dnH 81111~ uttrli.lUl~ÕtJII, 0~ CUII!Itl(lins 
provlnchlol4 nilo 111lo pnuur lngi•lntivo, mio Hi\o 
n.tó polo nrtlgo quo vou oncotnr, tomurtl&Hlnçudl, 
porém rusoiur,õnH ni\n ~ltu . prujt>c:Lot~ <lo I oi 14en•\o 
em qualquer d1111 cumnr. 1111 quu C:lllll(hltlln o. poder 
lc~l14lntlv<l. (Leu o m•t, 1::11 da ccm:~lltulçao.) No11te 
nrt. 81 tenho n c.IIMtlngulr tros «lOUIIDII, clisc:utir, 
dclibornr c propór; ptHCCU•Jncl que lniio srio sino· 
nymos, e 111\o nctn11 lilv••rllntl, '' c•Jmo so comhínn 
CKtc artigo com o ~;;,, discu1lr ser{L approvar? 
E' C<•Usn quo niio p<1r1~0 coucehot·. discutir uma 
questrto n1i0 é nppro\·ul·ta, upprovnr é neto po,j· 
terior que resultfl da· díscn~s;io, ó o ultimo neto, 
discutir não é app1'<.•V11l', .t::stn pnrto do parecer 
dn commissiio, quu qqer que n cnmara approvo 
sem ter poder deolruendar, não deve passar porque 
para approvar é preciso discutir~sc. o direito de 
Cliscutir envolvo tambem o direít•l de. emendnr, 
emendar é da naturezn da discussão, e até .é u 
essencia do poder legislativo. 

Disse-se porém, t11.mbem nossas leis são dis· 
cutidas •••.•••............ • ........................... . 

Por uma. razão bem clara nos outros projectos 
de leis vós tendtls ontra discussã,,, nas quaes 
vos resta o direato de emendar, p11rém aqui .vós 
tendes uma, só oliscussiio, n:io se vos póde tirar 
o direito de .emeudtll' qut1 é inh~rente ao poder 
do. discutir, e d~ste modo fica reduzido . o corpo 
l~gislativu, a mt:!uos qu<l· o corpo legislativo de 
Ft·unça, no tetftpo uo imperio do:~ Bonap11rt.~ •. J.sto 
Eira. pór 1\ nossa constituição menos ltboral que 
a constituição fr11ncezn, porque ,Pela constiLuiçtio 
fr!'ncoza nenhum membro tem dueito de ~~o~Or 
le1s,. porém a .. nenhum membro ó negado o d1ré1to 
de emendar. 

Di~se·se então niio pa~sarl'aõ as propostas ; pelo 
r.ontml'io, ontão ó qnu todas pussaráõ, srmdo p6la 
lei permiLtido no deputado ser membro dos con· 
stJlhoK ele província, ó natut·al que n proposta 
qu•J fór resolvida po1' mr:mbros da c:amarn, mais 
fucíl será o passar, por isso que tem dentro de::~ta 
casa membros destes consdhos que as pudem 
defendt~r. 

DiKso um illustre deputado quo a disctJRsiio CJ 

o c.lirí•ito de emendar, traz comsígo o gr11nde mal 
porc1ue ás veztls pcinila·Ae. omanr:las contrarias ao 
sentido da proposta e que a destruía. Isto é erro 
do nosso regimento, taew emendas nunca devem 
so1· ndmittidas, as em~ndas devem sempre ser de· 
baixo do sentido do projecto, a camara de~trua esta 
parte do regimento, de f11ct<> não ó possiveladmíttir 
semelhantes emendas, ·c a c:amara tem c! i rei to de 
etbendar as proposla:i respeitando· sempre o pc,nto 
fun..iam~ntal dn lei: porém tirar á camarn. o di· 
raito de emendar, não. 

DarL\ n hr1rn, e niio ~e vP,ncendo a prorogação 
qui} foi ·requerida, fico11 ncliacla n discuris!io. 

o Sn. PtmSIDES'J:I:: clr,tl para ot·dem do dia 2G : 
Até ás ll horas. e mciu, pro>postns, indicaçõe~, 

e l'uqaiH'iment:>s; 11 parec!eres nJíatlos. 
Lt:\'antou·se a "esl:lillr depo!K das 2 horas.-José 

da Costa Ca1·v.nlho. presidente.- Joaguim ![a,·· 
ccllirto de Bl·ito, 1~> sect·etRI'io. - José Cor1·éa 
Pacheco e Síltm, ;3• secrcLat;iO· 

SeNIIRit em. ~o de olanhlt 

1'1\ESIDI:::-iClA DO sn. COSTA CARVALIIO 

A's 10 horaH, !uita n chamuua pelo Sr. 1• secre·· 
tario, oHtav;io pl'elleuteR 77 St·s. deputaolos, Ctlltando 
cum cau~1t o:~ SrR. Ornollns, D.ms e Si I\• a, Araujo 
Lilnu, Buptistu P•ll'uirn, Limpo, Veiga e Foíjó, o 
som ul111 u> Srs. Uebollo, Ze!uríno dos Santos e 
M,11a. 

O Sn. Sstcnsc·r.mxo Conml:A PACHECO leu a acta 
dn HO.~•n'io antac;ulunte, qua foi npprovr1da. 

O :::in. lo :::iY.CRI~To\Rlu · duu conL11 du expediente, 
Jeno!o um ollldo do ·ministr•> dll ·marinha que re· 
mette 011 or~amonLos da de~p•Jza das províncias 
da Pernambuco u Pará que nã" tínhiio. chesado 
em tempo.-A' commis:~ilo de fazenda de 7 mem· 
bros. 

Officio do ministro· do ímperio requisitando a 
remessa das tallellas cstatistic:ns da província· de 
S. Paulo, mandadas por aquella stlcretnrin de 
e::~lndo a esta augnsta camnra te:n. 11 d3 Junho 
de 18·!8, para serem impressas como o recommenda o 
senado. -:,Ordenou n cam!lrn quij se remettessem, e 
quando nao existiio na. catsa, depois de rei to rigoro· 
so exame, se olficiasse ao governo nest·1 c:onformi· 
dude. 

Otlicio do mesmo ministro. remettendo 17 con· 
sultas so~re pensões ou tenças, que precisão da 
approyaç!lo da ass~mbléa geral legislativa.- A' 
commtssao de pensoes. 

O Sn. 19 S.ECRETARJo leu o segttinte parecer: 
• << A com~LS81io. ~e estatística examinou o pro
Jecto d~ let otlerectdo p_elo Sr. deputado Luiz Cll· 
valcantt, sobl'e n creaçao ,Je .un.a nova província 
de quA será capital a vill>L.de S. Fl'ancisco das 
Chaga::;_, da burra do Rio Grande, e . é de parecer 
que S~Ja o !,llesmo projecto impresso para entrar 
em du;cussuu segundo a ordem dos trabulhos 

<< Camnr.a dos deputad:~s, 25 de Junho de 11:!30.
,..1. F •. d<J P. I:loll'fr&~a Cavalcanti d<J Alliuguel•q·ue. 
--Bapt&sta d.11 Ohv<Ju•a. -Cunha Ma.t.tus. » 

PARECII:R 

Da com missão de marinha e guerra sobre. a 
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pl'Opllsta elo governo, ct•eando oAcolas do nautica 
em rlívorso~ portos com as emenrJas da com· 
mis.siio: 

Proposta do gc.1!d1'1lO pela rept:wt·içO.o d.tt mal'illha 
conve,.tida em pl'O,iecto de lei 

11 A asscmbléa geral ·legislati VR do ímporio 
decreta: • 

TITULO PRIMEIRO 

CAPITULO UNICO 

Das escolas de nautica 

11 .Art. 1° Crear·se·ha uma escola de nautica 
nos portos da Bahia, Pemambuco o Maranhão, 
de que serão inspectores o~ presidentes das res-
pectivas . províncias. · 

11 Art .. :.!.0 O curso lectivo destas escolas cons
tará de dou~ an11os. 

« Art; 3.0 Haverá em cada escola dous pro
fessores, cada um dos qu·aes terá o ordenado 
annual de oitocentos mil réis. O primeiro 
e11sinará arithmetica, geometria, trigonometria 
.plana e seu uso pratico e os principio; de algebra 
até ·ás equações do primeim gráo . inclusiva- . 
mente; O segundo explicará a trigo.lOmetria esphe
rica, a arte ··da navegação e a pratica das 
observações nstronomicas que têm uso na pilo~ 
tngem • . 

« Art. · 4;o Nenhum individuo poderá . ser ad
mittido n. lente destas escolas sem mostrar que 
toi approvado plenamente em todo o cur.so da 
academia imperial dos guardas-marinhas .ou ·em 
qualquet da.-1 .aca•lemias dt< marinha do P.:>rtugal 
antes da indepcndencia do Brazil ; ou . para o 
fuluro om algumas destas escolns, preterindo 
sempre os . discípulos dt~quellas aos di!slas, o ·a 
uns e outros, os quo além deste~ requisitos mos
trarem ter a pratica da navegaçiio. 

dos instmmentos n•mt.icos e obsr,rvações astro· 
nomicn~ !JUndomnndiio tempo proprio e detllr• 
nlinnoln. l?ica ignalm•)nto Bll nrbitrio de cntla 
lente d1:t~ rrninnt; 11111 .dia ~m cada semana pnr.11 
r. llX(,rcicio liLt•:r,,rio ou t•epr•Lit;iio das mutel'ias quo 
fir.llrlio •.l II~Sittnpto Lias li•;õr:~ pnH:adcntllS, se~ 
guin :ln ~se nisto a pt•atlca estuhi:IP.cída na academra 
impcri·at do;; ::;uardas-rnarínhas. · 

" Art. 10. A respeito dos dias feriados e meze.~ 
de ferias, se ob.;crvar:, o mesmo que se ach~ 
determinado ár.erca da dita academia. 

11 'Art . ll. Todo o discípulo que falt11r a vinte· 
lições sem justa causa nüo será admittido a exame, 
e perderá o anno. Tambem perderâ o anno o 
que tiver sessenta faltas comJ'usta causa. Serão 
portanto apontados por um · os guardas todos 
ós dias seis minutos depois de . principiarem aa 
lições e outros tantos antes de acabarem, aquelles 
que não estiverem presentes a ellas nesta · occa
siãc>, . os quaes ainda ·que appareção ·ao · depois 
ou tenhüo notes comparecido, sorão reputados 
como sa i11teirnmente tivessem· ,faltado nas a!llas. 

11 Art. 12 . .No fim do anno lectivo set·ão exa: 
minados pelos dous lentes todos os discípulos~ 
que estiverinn para isso h11bilitado~. O exame 
durará uma hn.r.1 al'gumentando cad!!- lente meia 
hora, e será matel'ia delle o qu~ se tirar por sorte 
vintd e quatro heras antes do dito e:xame, proce
dendo-se a . este t·espeito n11 fórma praticada na· 
academia imperial ·dos gu.~t:d!ls-marinhas. 

ccArt. 18: No caso de haver empate de votos . 
n·o julgamento dep6is do examE~, decidirá o lente . 
do tmno cuja'l disciplina~ fizerem o · assumpto do 
dito .e.x.ame. 0:> repNvaclos poderáõ contínn~tr no 
Sllguinte anno a frequentar a mesma aula uté 
merecMcm ser approvados. · ·. . · , · 

11 Art. l ·L Aqu~:Jiles que tiverem concluído o curso 
lectivo · destas ll!IColus, podel'áõ requerer aos res· 
pectivos lontell a sua carta de approvaçüo, os quaes 
mandnrMí ... pR!IIlrot· pelo secretario· e . assig1u1ráõ,. 
declarando nella o nome, pai e patria do.quelle a 
c:nem e11ta .t!e passar, como tambem a qualidade 
da approvnçi'io lJUe mereceu eRl cad~ um . dos 
annos do dito çurso. · · · 

'r·n:ULO SEG.UNDO 

C.\l'ITULV PRIYERIO 

« Art. 5.o Havorá um substituto com o orde· 
na4o de seia;centos mil réi>1 para t~upprir . o 
ensino nBil uulas, no caso de impedimento Jegi· 
tlmo de qualquer dos lente.s proprietarios. O 
substituto deverá . ter 011 mesmos t·oquisttos que 
se exigem ·naguellell o paas ·.trl1 a ser. cathedratico 
na falta ou Jubilaç!to de alguns dos mesmos 
lentes. Dos pi.lotos:-àos e:x:ames e habilitaçlíes. 

« Art. 6.0 ' Haverá um gtl!lrda·livros que ser· 
virá ao . ·mesmo tompo ao secretario, com o a Art. l.o Nenhum · .individuo poderá embarcar 
ordenado de quatro centos mil . réis, e dous · como piloto ou sota-piloto , . sem . apresentar o 
guardas ou porteiro11,. cada um com o ordenado competente titulo da sua qualificação. 
de trezentos mil réis, os quaes t•triio indistin- «Art . . 2.~ Os que pretenderem este titulo rcquc-
ctamente o serviço que lhes .!Or ordenado pelos reráõ directamente á academia de mnrinhu nn côrte 
lentes ou secreta1·io. ou a alguma das escolas de uautica nas provindas; 

cc Art 7,o Para qualquer ser admitlirlo ás !\Ulns porém não serão admittidos ao competente exame 
destas es·colaR, deverá em um exame f~ito perante oe -que niio . mostrarem haver embarcado . pelo 
o lente do primeiro anno, mostrar que el!tâ certo menos· dous nnnos como · praticanted, e não apre, 
e expedito na pratica das quatro regras tunda· senturem suas derrotas. 
mentaes de arithmetica, .Par!!. o que fará petição 11 Art. S.o Os que · se .d~;terminarem a servir 
ao mesmo lente do primeh·o anno e. na sua falta como pilotos na marinha militar deveráõ ter feito 
ao do segundo, de!:lllrando nella seu · nome, pai, primeiramente o cut·so de nnutica em algumas dus 
patria e idade, que nuuça .-será menos de qua· mencionadas . escolas ou na academia ; . de que 
torze anuo~ . completos, o que justificará com a apreHentarúõ a respectiva car~a de approvação : 
certidã!l competente, e . sendo approvado neste e . assim estes como os qut~ estando nas mesmas 
exame se · apreasentará com despacho do respectivo circumtancias se destinarem no serviço dn marinha 
lente ao secretario que abrira o assento da ma- mercante, serão . só · examinados na manobra e 
tricula. . . . ·. pratica de navegação á vista das derrotas que 
. 11 Art. S.o Hnverá .duas aulas para as lições apresentarem. 
e um observatorio donde ·se aviste .qunlque~ parte · . « Art. 4,o Os inlfivid·uos .porém que nii.o tiverem 

. -4o céo;.e onde , estejiio e . se · guardem os JDstru . . . o cnr~o . completo de .nauttca das refer1das acR· 
mantos necessarios para a·ii .. obsàrvaçõe!f. · · ·-· :·-··· ãeiiili1s .. ou escolas,. serão ·examinados segundo ns 

11 Art. 9.• O tempo de cada lição durará hora . disposiçõoR do capitulo seguinte: e sendo appro· 
e moia, .. começando . às lições do primeiro . nnno . v•ldt>tt· se lhtts paasaréü titulos . ou cartas de 11ota 
ês oito h•·ras e acabando Atl . novo e meia du piloto, com as claul!ulaii e rostrlcções que 11e julRa· 
manhã. Quunto ao segunl:\o nnno ftcnrá ao arbitrio rom convenlent~~~. conformo o merecimento de su.l\11 
do resrectivo lente a es.colha do tempo das derl'ntna e expe1·iencia de mar. 
lições, vi~;to que as deve combinar com o uso . ·c1 .Art. 5. o Os quo requererem cartas geraea do 
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primeiro ou segundo pilot•) deverf•õ além dos 
exames indicadori nos arts. :J• o ·~·. h11vllr foito 
pelo monos dufls · vio'geus no.; portos . do Pacifico 
ou dz• Asia, J.,J . quo apres.wtaráõ as derrotas 
pnra Rercm examinadas. 

,, Art . G,• A ningnem se passará carta al~uma 
de piloto sem haver f11it•' pz·inli:Jirnmcnt•J mais de 
uma viage:m c:omo sola ou seg11ndo piloto. 

" Art. 7 . • Oi! pilotos do carta serão obrigados 
a apresentar n n academia imperial úos guardat~. 
marinhas na córte o nas escolas de ::nutit•a nas 
províncias no flm de cada vin!tCIII n derrota •·es· 
pectiva, e 0:1 secretnrios deUns lh.::s pas~aráõ imme· 
diatnmente n competente recibo, sem o qual não 
poderáõ nquclle~ despachar navio ou continuar a 
ernbarcar como pilotos. 

" Az't. S.• Os pilotos lic1'io igualmente obrigados 
. a fazerem aquellas observações .de que fórem 

incumbidos pelos lentes ·das sobreditas academias 
ou escohls uos portos Oll paragens pam onde 
bouverl'm de . navegar, .nfirn . de se rectificarem 
mu1tas posições · geographícas e de se emendarem 
os roteiro~. 

cc Art. O.• Os pilotos pagaráõ i de emolnmentos 
ao secretario da actulenzia ou escolas mil e seis· 
centos réis pelo titulo de s<>tll·piloto, · dol.ls ·mil 
e quatrocentos réi;; por c11rta particular, . e tres 
mil e duzentos réis por carta ~(·ral ; porém a 
fazenda nacional não contribuirá para estas des: 
peza:!. 

" Art. 10. As cartas ou títulos serão passadJm 
e assignacl.os pel\l'i! lentes da academia ou escola 
do nautica, e sellados co m o . se !lo dus mP.smas. 

cc Art. U. O .sello ·conterá as armas imperiaes 
com uma ·legenda · em roda ·na fôrma seguinte~ 
escola de nantica da cidade de N. 

" Art. 12; Niio. se cornpt·ehcndem na presente 
lei os pilotos que antes da sua publicação hou· 
verem obtido carta;; geraes ott pnrliculare~. salvo 
no que fica determinado nos arts. 7• . e 8• deste 
capitulo; · · 

CAPITULO SEGUNDO 

Do gue dev11m sabe1· os pilotos ;para (a::e1•em 
seus exames theol"ico·pl·aticos. 

" Art. 1.• Na parte theorica deverá saber o 
examinado : 

" De artilharia : 
cc As quatro operações dos nume1·os inteiros, 

decimaes. e fraccionarios, as propc;rções aríthme· 
ticas e . geomotricas, e as duns pr..>gressões fun· 
damentaes para poder estabelecer o u;;o das taboas 
dos logaritbmos na mulliplicnçrio e divisiio, e 
saber o uso das taboas dos lognrithmos dos nu· 
meros e dJs senos. 

« De geometria : 
" Um Tesumo do que Ei necessario para poder 

estabelecer e demonRtt·ar a igualdade e semelhança 
dos trinngulos rectilíneos. 

c< De tríg.onometri:t .rectilinea : 
« As · definições precisas para poder d.:monstrar 

as analogias que servem á resolução dos lrian· 
gulos rectilineos rectangulos: de que facilmente 
se deduz que os lados estilo entre si, . como os 
senos dos anglelos oppostos. 

« De· trigonometria espherica : 
cc A definição da espllerapelo movimento de ro· 

tl!ciio cl.e que relilult1io ·logo as idéas de ·palas e 
de ci,·culos menores da esphe1·ica. A medida dos 
angulos esphericos: .a delini<;ão dos triangulos 
esphericos, c depois o uso 'das . regras de Néper'; 
para a r~soluçiio dos · trinngulos espbericos re· 
ctangulos. :F; .finalmente . . as regras . praticas para 
resolver qulllrluer trinn~ulo osphorico, (primeiro) 
sendo dauos os trca lados, (>~agUIIdO) · Hom<lo · lilldos 
donH ltuloa, o o angulo comprelumdl~o; · 

11Da navogllçi'lo : 
• Os . vrolJI.smas da nnvoltnono pelo Çlllcu!Q, e 

a graduação do cordel da barquinho e um resumo . 
do qnll é preciso pa1·1\ . podar determinar a po
sição dos n,;tro~ a rt•speito do horizonte, do E •1uador 
c da . oclíptica. Deve tambem ter idéa d11 loxo· 
dromÍIL para mostrar quol todns as cireumstancias 
dr. . uma derrota . :;o . podem resolver por um tril\n
gulo . rectiliOP.o rectangulo. 

« Art. 2.• NB parte pratica suppondo·se que o 
P.xazninado j(L sáibl4 fnzcr uma derrota de estima, 
isto ó, que silihll achar a .latitude e lon:titnde do 
navio, . p~la carteação dns milhas, . deverá Sllber: 

«·o sota piloto: 
cc Determinar c pcnto de partida c soltnt: o 

rumo pelo calculo, achar n latitucle pela altura 
meri,Jiana d•J sol; a variação da qgulha pelas .am· 
plitudes (verdadeira e magnetica), e pelo nzimuth; 
e saber como se faz o Clllculo da longitud<J, ainda 
que não estejll muito de:;tro em tomar distancias, 
devendo porém snb.er tomar . bem alturas. 

u O piloto de carta particular ou 2• ao carta 
geral: 

" O que . fic•l dito a r,Jspeito do sota·piloto, e 
além di~to saber determinar a latitude pela al· 
tura meridiana do qnalqu~r estrell•l ou planeta ; 
e fazer o ca\calo da variaçiio dn agulha pelo 
primeiro ·. vertical; tomar bem as di~tancias ~a· 
lua . e qnalquer astro para o calculo. da · longt· 
tu de para o · que se faz . preciso que s.aiba achar 
o tempo pe!.1 11ltura de uma estrella, .e .saber 
usar das cartas reduzidas. · 

« O piloto do carta geral: 
cc Não só o que se exige para carta particular, 

mas tambem usnr· dos chronometros: achar a la· . 
t itud<J · por duas alturas tomadlls fóra · do meri 
t!iano: fazer · o c11lculu da longitude, toma~odo só 
as distancias e calculanJ.,l as alturas ; ter idéa 
dns monções, corr<!ntes, variações . magn•:ticas, 

· sondas, descripções de baixos, configurações· de 
cost·.s, estabelecimentos dos portos e sabidas dos 
mesmos. 

« Art .. 8.• Deverá servir de preliminar ao exame 
indicado nos d_ous artigos antecedentes, um .exame 

.
pratico dos instrumentos .do retlexiio feito · pelo 
lente do !Jo anno na academia do:~ guardas.ma. 
rinbas, c pelo · lente do 2• nas escolas. de nau.· 
t!ca; . devendo estes . no acto do julg•1mento .in for. 
mnr do estado em que a.cbarão o examinado. 

« Palacio dol Rio de Janeiro, em 22 de Maio 
de 1830 . » · 

Emendas das commissõds .de inst,·ucçllo publica 
· e marinha · 

« .Tít. 1~, cap. 1•, art. 1~. Crear se·ha uma 
escola de nautica noporto da Bahia, Pennmbuco 
e Pnrú, de que, . etc. . . . 

cc Ao art. r,.o Haverá um substituto com o o r· 
de nado de 800~ pari\ supprir o · ensino nas . aul.as 
no caso de jmpedimentu legitio1o de qualquer 
dos lentes proprietario~, o gual tambem servirá 
de secl·eta.,·io gua,·da -liv,·os. O substituto deverá 
ter, etc. 

cc Art. (l.o Supprima·se a 1• parte do' artigo, fi" 
cando. o resto . deste .modo : Haverá dous guard11s 
OU porteirOS0 C!lda Ufll com· O OrdenadO da 300S, 
os ·quaes f!!.rão indistino:tameute · o ·· ll!lrviço que 
lhes fór ordenado pelos lentes e. secretarias. 

cc Art; 12. No fim do anno lectivo serão exa
minados · pelo:; dous lentes · pro.prietarios e pelo 
substituto tocl.os os discípulos que estiverem .para ·. 
isso habilitados. O exame será presidido pelo 
lente do anno a que · pertencer . o examinado, · e 
durará uma . hora argumentando . caJa . um dos 
outros lentes mej~ hora, etc. . · · · 
. « Tit. 2•, cap, 2•, art. 1.• Depois-.pe arithme· . 

ttca. · · · 
" D~poiil de-Cr,u:clonariós-. acct·escente·se ~ s 

comlllci.JJos.-Supprlnulo·&e 111 palllvras-e as duas 
'III"OOI'd.~.v'1111s tundllmllntccss, stc ., aló-aaber -con· 
~orvllnilo·tt•l o roato. . 
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SESSÃO E~l 26 OE JUNHO DE 18:3ü 4!J:3 
rr Paço. da cama r a dos deputndos, em 2:) de 

Junho de 1820.=1. J. Víei1•a Souto.-n. J. ela 
Cunha lifattos.-Josli Ribei>·o Som•es da Rocha.
Antonio Fei'I'CÍJ'a F1·rmça.-:-- A'lltonio José do 
A.mm•al. n 

Foi · approvado, mandando-se impdmir a pro
posta com as emendas ela. commissiio. 

O Sn. lo SEcRET.uuo leu outl·o parecer da mnsmn 
commíar~rio para se manJar imprimir o se~uiuta 
projecto de lei e plarto, sobro escolrta de pmticos 
da córte do Braz1L rr A assembléa gera legis
latí v a decreta : 

« A1·t. l.o Havenl. uma escola de praticos. da 
costll !lo Brazil entre o!l .portos do Ceará, S. Luiz 
dp. Maranhão e Santa Maria da Belém do Grão 
Pará, e entre este e a fuz do Rio . do Amazonas. 

,<r Art. 2.o Haverá outra. escoln dtl p;•aticc.os da 
costa e dn canal Ja bnll'a do Rio Grande do Sul 
e do canal de Cangussú 

n Art. 3.o Cada uma destas e,;colas será com
posta· de um diroct<>r e de oito alumn'>s hahili· 
ta.Jos com os conhecim~ntos theuricos exigidrJs 
pela lei quo creo11 as ~scolas de uautica para 
os pilotos de carta particular. 

<r· Aet, 4.o ·O dh·ector terá as vanta~ens <le com· 
mandante se for otficíal tla armada nacional e Impe
rial e mai::; 30H mensnr.s como pratico. Niio. !;lendo 
official da. armada, terá a graduação de 2o tenente 
dclllB. com o vencimento d~:sta grllduaç!In, e 11111a 
ração do porão. Acabada a escola pratica ficará 
com 30$ mensaes; 

<r Art. 5.° Cada alumno vencerá 12$ por mez e 
uma ração de porão.· Depois de approva<los p~lo 
direetor, tendo-lhe este passado carh1 de pratico, 
vencerá cada um 30$ por mez, se não tiver ontro 
algum soldo ou vencimento ..P.elos cofres nacionaes : 
tendo, vencerá sómente loH de mais. 

rr Art. 6.o A escola de que trata a art. ro desta 
lei, será regnlada conforme o plano apresautad•> 
em. 17 de Abril de 1828, pelo capitão de mar 
e guerra. refurmado ,Tosá Juaquim da Silva, am
pliando-se em tudo quanto fór susceptivel de 
melhora. 

<r Art. 7.o. O governo mandará org~nisat• o pl.mo 
que deve diria-ir a escola creada pelo art. 2°. 

11 Art- S.o Ficão derogad11s etc. 
r< Paço da camara dos deputaqos, 25 de Junho de 

18::!0 • ..- J. J. Vieira Souto.-Il. J. da Cunha 
Mattos.-José Ribeiro Soares da Rocka.-.IJ.nttmio 
Fe1·reira França.-J. M. Pinto Peixoto.-Antonio 
José do Ama1·al. » - · 

Plano para se .:1·ear o. escola rwatictt entl·e os 
po1•tos do Ceará, S. Luiz d9 M:m·anhrio e Santa 
Ma1·ia de Belém do (h·ão·Pard,. e ent1·e este e 
a (oz do .Rio A ma.zonas. 

CAPITULO 

Do dit•ecto1• e alumnos 

« l.o Serâ. composta a escola. de um director e 
oito alumnos, tendo estes o to e 3o ánno da 
mathemutica. 

r1 .2.o O director . terá a;~ vantagens de com
mandante, sendo official de marinha e mais 80$ 
como pratico; e niio o s.endo terá· a. graduação 
de 2° tenente do mar· com o vencimento desta 
graduação por mez e uma ração do porão, e 
acabada u escola pratica ficará com 30$000 por 
mez, 

u 3,o Os. alumnos. venceráõ · 12$000 por mez e 
uma ri\Ção do porão, e depois.de approvadas pelo 
directot·, e . ten-do-lhe este passado a sua carta .• 
terão SOH e oiio tendo outro soldo, e 15$ no caso de 
o tere~1. 

IDtt 

CAPITULO li 

esr:ola p1•aticct ent1·c. n Pa1·d, Ma1•anhao ~ 
Cea,·d 

rr t.o A escola dllver{L snr estabelecida entre os 
porto~ do Parú, Mat·anhiio o Ce11rá, visto ser 
este aonde de ortlinario vêm todas as embar
cações de S• M. I., para depois .sognírem ao 
Mtu•anhiio e Pará. 

rr 2.o Prinr:ípiará a P.>Cola pratica no p11rto da 
cidade de Balém d". Grrio p,m'L, continuando até 
ao da cil.lade de S. Luiz do Maranhão·· eo ·do 
Cuad; neRta navegação que s~mprc se faz be>rde
jando, faeilrnonte ~e ensina ao~ alurnnos o que 
:~e dtJseja. 

rr 3.• A nflvegaclio entre o porto da cidade de 
Santa Maria dd Belém, e a foz do Rio Amazo
nas será ensinada dep•>is; princípitu·á pelo · seu 
cnnal de ·ld:;te, .situado no equinccial, entre. a 
ilha ria .roannes e a das Frechas .até á praça 
dl) Macapá, para dahi seg11ir o Rio Amazonas 
até oude S. M. Imperial houvet' por bem. Não 
se embarar;ari\. o director C•Jm os outros canaes 
da bor;a do dito rio pelas razões'que 1írei quando 
tratar doste objecto. 

" 4.o. ;I:laverá para o en~íno. da escola pratica 
uma pequena escuna que entre outras qu>~Iída
des seja muito . boa ,de vela, e que não demande 
mai-1 do que oito pés do agua. 

" 5.o Embarcado que seja o director, fará ver 
aos alumnos a hora «.lo estabelecímf.lnt·> das m nrés 
no dia da lua, quanto sobem as mesmas, direc
ção das correntes, sua vel••Cídade ~ tudo mafs· 
que fór concernente á pratü:a, como prumos •. so.n
derezas, m"odo de as f(raduar etc. 

" G.• Logo que se tenha feito de. véla lhes íará·ver 
as marcas da salJida da cida1le, rumo a que corre 
o canal, sonda do mesmo. baixos e suas quali
dades, nomes das ilhas, pontas de terra atá . ao 
lugar dos baixos da .entrada do Pará. 

<I 7.o CltHgados que sejão a este lugar, princi
piará o director a ensinat·"lhes a. hora. do I!Sta~e
lecimento da:~ marés no dia da lua, quanto sobem 
as mesmas, sua direcção, velocidade, e tempo que 
durão, depois as tres sabidas p·•r entre os baixos, 
principiando pelo .· que está mais a sotavento, 
S .. João Jogodss, fazendo·lhbS bem .conhecer as 
pontas da terra que servem do me.rcas para li 
sabida ·deste canal, direcção deste, sondas . e 
qualidade, tudo 1sto nté o lugar en) que .os .navios 
estão fóra dos baixos : depc.ois disto feito tornará 
a entrar pelo mesmo canal, para se verificarem 
as mesmas· sondas e rumo .. Pasdar4õ. depois ao 
2o canal entre S. João e Tejoca, e marca5 da 
sahida deste, sua direcção, sond~>s e qualidade, 
repetindo o mesmo que acima digo, para depoi:~ 
passar ao 3• cana!, e entre Tejoca e Bragança 
(cannl da entrada), pr:lticaP,do·sil o mesmo que 
fica dito. Depois dist_o f<:Jito! o di1·ector. levará. a 
escuna ãs pontas Jos dttos ba1xos pari\ fazt~r ver aos 
alumno!t o mmo ·a quo estas pontas correm com 
as pontas de t<:Jrra que s~rvem de marcas, dírecção 
dos mesmos bailtos. seu compl'imento e aquelles 
que tertio em p11rtes, 

u 8.• Sabidos qun ,;.1jiio tlos baixns, seguiráõ a 
costa at.é Maranhão, Cazendo·lhe~ ver as bahias, 
pontas, marcas dlis mesma~, ~eus nomes, baixos, 
didtancia. «.lestes á terra e sua qualidade, rumos 
a que con·e a costa, montes na mesma, sonda e 
sua qualid.a.de, latitude e longitude das pontas 
mais notaveis, marés, sna direcçlio e ho1·a . da 
mes:na no dia do lua, assim como o modo mais 
vantajoso de se fazer. a navegação para aquelle 
po.rto, tanto no .tempo dus ventantas como no 
Inverno. 

« I). o Chegando áquellc porto, durante os diM 
q\le alli estiverem, o director niio perderá occasi~o 
ge sahida de navios, para. os <llumnos verem . Q 

modo por quo este~:~ se fazem 1\ véla, ~Qrcas de 
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sahidn c nnvc:;(ar,íil) atf: (ÓJ'a do hnixo · tlo meio, 
l'OC•lillcn,Jn.se n;; rnP.Rrno~ 11fl land1a 1h•s pmUc:os. 

" 10. Daqur.llc l'hrt.o s••gn il'f1u p.Ju co~l.a at<í no 
UI) <JI'tll'{l r lO l)lol( 11 (! llllllll'il'l\ .IÍII lll't, tiO, 

"11. 'rrlnrlo :.!li ch,.gnrlo c: tlflroora:to só o tc:mpo 
nc.:csHnrio para se r•.dazerr·m rl11 prcci,;o, RRSÍin 
como nos 111ais portos, SI) ful'l'1 tle véln,. snguindo 
logo n rumo que qualquer navio elevo segui•· para 
Muranlulo, snndas que se encnnlriio, fl qualidndés 
das mnsmas, distancin uavegada nló no lugar (IIIIJ 
se muda de rumo, nome .dos .montr.R que R•: avis· 
ta rem, das bahias, pontas, baixos c distancia 
destes á terra, lugar da,; burros, ele., tudo isto 
até MS mangues verdes, donde sn principiará a 
fazer 11 derrota da entrada pnrn o Maranh:·w, por 
fóra dn. corôa grnnd(l, resguardo que SCl dnvr, dar 
á mesma, fundos qu•J se encontrão e qualidada, 
differenc;~•s Clttl•e P.stes e os I.JUe estão chegtldos á 
corôa até h· dar fundo no lugar onde se devem 
espe;rar os pra ticos. 

" 12 .. Tendo snhido do Maranhão, se iar:í a 
derrota para o Pará da rfu!sma maneira do art. 
11, indo. dar fundo nas salina~, lugar da r6Rirleneia 
dos praticO~; ch1•gaJos f)Ue a!li SPjàn, O uirn.:t.lr 
lhes ensinará o 111odo como devem dar fu,do os 
nnvi(JS em qne vierem, lugar. sonda c qunlillade 
da mesma, n!io .só para mais facilmP.nte rece· 
berem c.s praticns, como parn se livrarem dos 
mãos aucouradout·os, estabelecimento das rnnr•í,.., 
sua direcção e velocidade, nssirn como os $ignacs 
de fogueira de. que u:;ão os praticos pam ~e 
saber se estão ·ou niio ali i. 

11 1:3. c .. mo póo.le muito bem acontecer faltarem 
as amarras ou f<•rros n•:ste lug:tr, antes de terem 
recebido o pratico, o director lhe~ far:í vr.r que 
JHio dt:vem nunca largtll' o ultimo ft-rt·o. fozr:udo·se 
clles irnrnediatamenttJ (je véla na VQlttl do mar, 
e com força da m•!Sma, üi~tancia ató qur, devem 
.ir pat':t virarem na ltJI'rn, couservaud•~o:;c as~irri 
até amanhecer : o mesmo praticaráõ, perdendo 
ainda os Í•!rros de tarde, pois que n:io ha tempo 
de. irem ao canal da entrada, conservt~ndo·se da. 
:mesma maneira até ao outru dia de manhã qnc 
e:;tar1io no mesmo lugar, .ou mais a bnr-lav.-nto, 
se o navio. não fór ct •. : todo mão; mas sempre em 
lngar muito sufficiente para dema11uar a entrada, 
Tudo isto se deve fazer para gue os alumnos 
fiqu..;m certos do· modo e maneira de He praticar. 

« 1-1. Tendo-se largado do . lugat· do. an•:oura· 
douro, se irá demandar a entrada do canal de 
Bragança ; para isto se fará vc:r o rumo que 
primeiramente se f.::z, sondado mesmo, distancia 
á terra, nomes das buhias que appar.,cem e 
pontas mais notaveis, e depoi,. os outros que se 
se~Iuem, tendo bem .em vista o que faz a maré, 
e força do vento ; pois que della e deste é qne 
muito dependem os rumos para a entrada, marcas 
da mesma com as pontas de terra, m<Jtitrando·Se· 
lhes o risc'"' que corr•lm indo mais .no mar ou á 
terra, ainda que tenhiío a mesma sonda e o meio 
de •> I''O'mediar .. Depnis de entrado, derrota para 
a ci.1ade de Santa Maria de Belém do Griio·Pará. 

11 15. Vindo do sul ou do Ceará, e querendo vir para 
o Pará se JJrocurará ulatitude de 30• S. até acharem 
sonda ·de 2S b1·aças, arêa . gross11 ~ coral pouco 
mais ou menos na longitude· de 4:39 30' n· Oeste do 
meridiano de Pariz, afim de se liv,·a.rem do terrível 
baixo de !lhnoel Luiz, situado .. na latitude 52' S. 
lon!(itudt3 44" 15' ponta de leste, o qual corre a 
OSO a milàas, e tem de largo meia dita. Em 
1824 o procurei, . vi;·,do do Hio de Janeiro na 
pe4uena escuna Cw·olina que não demandava 
mais que sete pés d'agun e pela latitude acima, 
e sondas que achei, tivu o gosto de ver que me 
encaminhava a ellc, pas~ando ra!Jidnmente de 15 
~raÇI\ij a 12, logo em 11 pés em cima das pedras, 
Yendo <;listinctamento . o grupo dr1S · pyrumides 
couicas qu., rormiiL), o on.t.1·a d.las ,1 a f• br,nça~. 
aehava·Bt: o·. mar· . ba11tantomente cluio e . m11it•l 
pouco vento, roceinndo comtudo alguu1n 110ntn 

mnis clevn&!a, puchlli pam o NE., mail vi quo não 
tinhu rnais comprirncnlo quo o moncirHiado, e ao 
m~~rn•• rumo o ·ftmclo pasriOil lngo dr1 11 pós a 12 
c 15 hrn•;.ns, n tornan.Jo a puc:har a oc~str. e algltJna 
MrHHI pura o· baixo, foi a mais ; pnl'Óm ri"mpro 
fundn ~ujo c:rm&o U<llll. ::;:ro.;s:o, pntlra, · bagnlluio 
gt'O:iSO N; EstiLIIllO 1111 laLitlldtl ao· s~. cvn~o acima 
digo, r. sonda iloJ 2::l brac;us Hf1 cnn11nharu n oeste 
r.tti so achar :W braç11S, arõa branca fina o prfJtu. 
com ~nn cuscn, qu!l IJIIrcJc., do a1·ro~. H\!ndu 'lsta 
de S. Joiir.: ou 'l'm·iacú, procurando dopots 11 terra 
no rumo d.:; O. ·l~ S. O, pura ir avist~<L' o C~<~rupí 
situado na l11iitude tlo 55' 8., c depois a derrota 
r•ara o Pnr:í, como a traz lica. dito. 

" lG. O direclor sohindo nlgumaR vr:~P,s do 
Maranhão, i1·á procurar o dito baixo do Manncl 
Luiz ; pois que se acha n:•q uella l,ttitude 52' S., 
e no mllrirlíano . dll fttrte. de Santo Antonio. da 
barra do Ma!'anhiio, afim de fflz,•r aos alumnos a 
d<H'fota que devem sc~uír os _navios, s·1hit!do do 
dito púrt•• para o norte e ev1tar este penga. 

" 17. Qrumdo aCJOut~cer que o dil·ector niío 
saiba llldn de q1tP. fai,)O menção, padir:í. um pra· 
tico ao 111m. c E:tm. Sr. presidente da pro· 

· vincia, para lhe fazer ver os lugares que não 
conhece. 

CAI';LTULO lU 

Escola pl'atica ent,·e a Pa1·á c1· a (o;; do l'io 
Ama.::-onas 

" 1.• A !uz do rin Amazonas está situada entre a 
ponta d•J leste f.! e fiO• ::14', a que chumão-i\faguari-, 
e o cabo .<lu n()rtr: na latituLic N. 1• 5:;', longi
tude 5:3• o·: esta·. grande hoca que tem 70 leguas 
de largo ao rumo de NO •,; . O, está retalhada 
Pl•r di!Ycrente:; canaes, causados pelas muitas 
ilha-. e coróas, todos elles impraticaveis, {L ex· 
cepc;;io do cr.ual de leste, situado entre a d!ta 
ilha de Joan11r,:; e a das Frecbn~, como vou a expor. 
Em Maio . tlll 1802, gover11ando esta província 
D. Franci~co de Souza Coutmho, me ordenou 
O. acompanhaSS•:. no bergantim. lle guerra do meu 
commando até á boca do. rio Araguary, situada 
na latitude N,l• 20', a escuna franceza-o~"\fedu:a
para çe1·Las averiguações que alli se devião fazer. 
e w.e deu para este fim .um pratico que passava 
pelo melhor, por ter andado por aq uelles lugares 
em uma barca artilheira. Sahi do Pará e de'man
dando o cabo do norte. só pude avistal·o achan· 
do·mc em 3 braças d'agua e corri ao sul para 
fundear no lugar ordenado, durante só 6 dicts 
que alli pudemos esta•·, a escuna. franceza com 
2 ferros sempre no fundo, nunca se pôde aguentar 
até que pe1·deu quant•lS levara, ubrio agua, rendeu 
o gurupés, e neste .estado partio para Caycnna, 
emquanto o be•·gautim do meu. commando pude 
sustel·o pot· ter levado de prevenção uma amarra 
e um ferro de uma galera. Observ.1i então que 
:1s marés sobem 11 2! pés no. dia de lua; tempo 
em que alli nos achavamos, sua velocidade de 
5 a . 9. milhas; pois. que ella jámais pára, e faz 
o giro· dos r11rnos da agulh:l; o fundo é de boa 
qualidade, mas semp1·e o mar inquieta e grosso 
nas vasa.ntes nas coróas e mesmo .em pouco fundo, 
como em 2 brnças; o mar, quando a maré pl·in· 
cipin a encher se enrola a uma altura. de 12 
pé>!, e. pnrte com urna velocidade qu~ espanta, 
a que chamiio neste paiz..,.,pororóca-e o.s france3es 
-ras de ot:ll'ée-o que tudo observei em outra 
occasião que a estes lugares tornei para este 
fim .. 'r ~tudo chegado dt>sta com missão novamente 
me ordenou foss.e pelo rio Amazonas até á ban··~ 
do rio Negro, .:>ntrando pelo canul do cnbo do 
norte e ilha do Bailique, e na volt!l sahir!l pl:llo 
canal .de lasto, entre a ilha das Frechas e a de 
J!lannes ; t.ol·noi a fazer n derrota que acima digo, 
P••lll. que se nito pôde pt·ocurar tdrra p.Qr menos 
lulltudu [IOL' CtlUI:Iu dt~s muitus coróus que ha 
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anteA dc:lla apparccnr, pMSCÍ mil ri,;cos para ·enlrnr 
110 dito canal, causudo8 pelas col'rcntt>s e f,llta 
de man:n~, pois quo . mul Kfl avistava a terra c 
a dita ilha, e sóu1c:nte rn•• vali llrJ prn.ml); mt~tivos 
estes porque acho ímpl'atico.vel este i:anal, as~irn 
CfJlnO · tnJos os outros, rncnori o ~le que vou 
trntar, quo é o do leste, por onde: me determi· 
nariio snhir. 

cc 2.• 'l'enr.lo~se '!nhiuo da · cidade !lo Pnr{L da 
maneira q110 fica di Lo uoR ltrts. !J• e 7•, utó fóra 
dos bnix•nl Re . prucurnrs\ dobrar a ponta de lest6 
dn ilha ue Jonnne11-Magunri-ao rumo do o~:ste, 
distante desta ilha 2 milhas, e logo que se avis· 
tar a ilha do:-~ .i.\iachndos se porão N S. com ella 
pnra so principiar pelo caual !la ilha da~ Fre
chas, o que . :le fará do modo o .1unneíra do 
art. ·1·:1. 

cc Teu do entrado llslo canal s;egui1·âõ a. villll de 
Chaves, ilha de Jusupari, Saracura, ponta da 
ped•·eira hado ocidental · do . rio . Ama:r.onas e vilb1 
do :Muc•ipá, tudo corno fica explicado uoart. l:.i, 
dP.pois ~ahirão pdo~ mtltHúos lugares, corn•i lietH· 
Uliniio os arts. G• e 7•. . . . 

cc A nnvegaçiio desde a villa . dfl Maca pá até a 
foz da barra do rio Nt!gro é facíl, alia pórle sr;r 
muito. util ao ursenol do Pará pela immensidade 
da madeiras de construcc;iio quo c! c todo o . rio 
Amazona.; o outr.,:; que ndle desaguào, so po. 
dem facilmente tirar, P.mpregando·se para . i~to 
embarcações q~e d•:mande até 16 ou 18 pés .J'agua, 
pelo motivo (la ~ntrada do . canal. das Frechas,· 
nfio ·obstanta ter 5. e () braças de fu11do; O .rio 
Amazonas ·niio tom, ·· alé . {L . barra 'do · rio N~;gro. 
menos quo dfl U a 5 milha" . du largo, c: fuudo 
6 braças nas margens, e para o rnt:ío de 30, .JO 
e mais. · · 

cc Pnrá, 17 de . Abril uP. 18'28.-0 capitão de mar 
e a:uerra reformado Joaquim José da Silva.n 

Foi appi'ovuúo. . · 
cc . A commissfio do commercio consideran•lo quiio 

necessario é 11lliviar os navios mea·can~es ela obrí· 
gação de . trazerem a . seu . b<Jrclo capelliies e 
cirurgiões; ·. obrigaçiio que· nit·) . se cumpre o que 
conl!tal)te:neate se. illude, .· fnzemlo ·ciJ!TIJ.IUI'CCill' ua 
matrícula e me,;mo nas visitas dtt snhic!a a sujcit,Js 
~aqa,alle cst11do o profissão, o~ '!unes niio navegao 

. nas embarcou;ües, o percahem certo P.Stipenúi<> por 
cóncorrcr~m par,ll esta illusi'io, o q11a. se converte) 
em puro · grava mil da navegnr;:io · aliá>~ t:i.o care
cedora de 111livio pnra SUtl prosperidade; prnpõ<~ 
o se:;uinto proj ecto de lei. 

C( A nssembléu gera'! legislativa do imperio de· 
ereta: . . . · 

cc . Art. 1. n T.1do;; o.;; navio;; de propriedade bra· · 
zileira ·podem navegar para os portos de >~nu 
destino sem serem obrigado:~ a levar a se11 bordo 
capelliies nem cirurgiões. 

cc Art. 2.• Ficiio d.,rogatlas, nest., parte sómcute, 
todas as leis que contclll disposir;õcg em coa· 
trnrio. · 

cc Paço d11 camara elos deputados, em 2;; de 
Junho de J830.-i\IanoelZe{e1•ino dos Santos.
J. A. de Lemos.-Ç. de Aguiar. n 

Foi dísptmsJõdo da impressão parll entr&r na 
o1·dem dos · tral)alhos. .·· · . 

o S1•. Vasooncollos:-Sa·. presidente, peço 
a palavra para ler um projecto. 

cc A assembléa geral legislativa di!creta: · 
cc A• t. · 1.• .Ficãu :~bolict3s a . chancellnria-mór 

do · imperio,· e a supel'intt!udencia dos novos di
reitos. 

<c Art~ 2. • Aos empragaüos que · nté . o presentd 
juravü.o na chancellaria mór, deferirá jltrament•> 
o superior do. lugur, e111 que . tem de servir, e 
não havendo se· guar(l3rá o disposto . na lei do 
lq de Outubro de 1S2S. 

" Art. S. o A.s leis ser!!o publicadas nas secretarias 
de estado respectivas pelos seus ofiiciaes e pelos 

. mesmos · remettido~ ~o::. presidentes .das provin· 

cins üR exemplar~~;, qu~ clevllm ser distribuídos 
pel:1s r.amaras " mai; autoridades. 

tc Art. •!. 0 Os P.miJnr~os que até o presente Sll 
opp1tuhi'io na charrcellaria·mor, se1·ão apresentarJos 
rwt·anttl a aütoridade, cujo.),; netos se embargurâõ 
doutro de dQr. dias. 

<c Art. ú.• Pa~s•i.o para a . secretaria de. estado 
da í ustit;a, o ~rande e o paqueuo S•311o. 

« Art. r;,o Fic:io a cargo elo theiour·o; 
« S) 1.• A.~ ro;ceítail dos nov<>s e Vt;lhos Jireito~. 
<t l!!ritas . <.luas r.1coítas sc:rão e;;cr·.ipL!lrRda$ em 

11111 só livro, pautado em rlutH columnu!1 para a 
clBs~iticnção dn;~ dou,; direitos. 

cc Si 2.• As rc:~rJitas rio sello e papel sr.llado. 
«Art. 7. 0 O cocriviiod•.•s novus ·dil'ertosconti· 

nuará no · ~'xercicio deste 9fficio, ao qual fica an. 
nexa a rP.ceíta elos di reítos velhos. 

cc Art. f:i n O esc ri v•io do ílello e papel sellado 
coutin11ará no r.x•::a·cicío dr,~tn officiu. 

cc Art. \J." Fíc:a abolido '' regi~tl·o dos conheci· 
mentos dus JOovos dircitoil. · · . 
. u Art . . 10. O rllccbeclor · d!l chanc.P.llaria·mór con· 
ti11úa no exercício de suas · funcr;ões no Lhesouro 
pniJlico. 

<c Art. 11. O livro da!! . avaliações passará o es
crivão do~ nuvns dirt;itos; o dos registros . das leis 
para a sccrcturia da jus~iça, o dos rl'gi~tros dos 
o1licio~ e mercês, a o das ca1·tas e alvarãs para 
o. archivo dos . n•J~ocios do imperio. 

<< Art .. 19.. Ficii•,) abolidos os registros das leis, 
oflicio.>, m11rcês e r, das C•n·tas .. e &lvarás que se 
!aziiio na ·chancnllll.ria·rnÓI' . · · · 

« Ar·t. 1:3. Os .,tficines dn chancellnriil·mór que 
nii•J .L.ÍVIl.I'IJ!.I.I tügnm o11tro vencimrmto. do thesouro, 
crmtinu1mdo a · pcrc~ber :-~eus crdt!nndos, emquanto 
não tiverem outm emprego, e os que não tiverem . 
ordeuados · fi~ão reclllnmenllados .ao governo parti 
serem empr~:::nJo,; logo 'lUtl ser pos~n. . . · 

« k t. 14. Ficzlo •·c:vogadas lódóls as leis e o1·dens 
em c:nntrua·itJ. · 

cc Paço da cnmara dos depntadüs, 26 de Junho 
de l$3Q, .,..- B. P. ele Vasconcellos. " · 
·· Foi .a im[>ríiuir. 

o Sr. Odo1·lc<> : -Sr. presidente, tenho de 
apre~.mtar . d.1 novo a esta augusta camara um 
project•l que já t1ve a honra de npres.entar na 

· legislatura pnssada, o · qual foi no senado . repro· 
vado por um \·otrJ, e por ·isso o torno :l utrerecer. 
(Lett.)" 

rc . A nssemblén · geral le~islativa decreta: 
rc Art. L° Fie:• prohíbido . o f!Stnbelecimento ele 

morgados, cap~llas e outros algun~ vínculos de 
qual•fuer nnturo·za ou dP.nominaç:lo que· scjão • . 

<c Art. 2.• 'f•>dos o.;; vínculos de qualquer natu· 
reza c denominação, ora existent~s. acnbaráõ com 
os ac:tua~s e l•'gitiruos administradores; .sendo 
pessoas particulares pol' morte destes, sendo cor

. pornr;ões . por virtude . de · alguma lei que as e~-
ting11. . .. · . 

cc At·t. ::1.• 0:3 bens ·que ·. deix1lrdm d!! ser vincu. 
lados por morte dos actuaes · administrfldores , 
passão aos herdeiros . destes na fórm11 das leis que 
regnlfio as .heranç11s, salvo o encarg•• de alimentos, 
se os hoaver, ·dura ate a. . viela dos .llctuaes alimen
tos ; e os que · Jeix·•rem tle set' vinculados por 
r•xtincçi1o de C•'lrpora.ções, ficnr(1Õ . pertencendo á 
fazHnda pnblica. 

" Art. 4. 0 O< vinculirs que . por . ralta da admi· 
· nistmdores lcgitirnos, eotiverl)rn na 11dministi'ac;.io 
de administmdnro!s dativos a que ·11s lds não diio 
lugar, fic:io extiuctos <111 •lata .desta lei e desde · 
logo pertencendo :'1 fazeuda· publica, os .bens que 
deix:io de S•·•· vincnlutlus. 

cc Art. 5,o Ficii.n revogttda~ todas as leis em con-
tr:~río'.-:IIanoel Odo,'ico il:lend~s. » 

F•Ji a imprimir~ 
Veio a mesa o seguinte projecto : 
ccA assembléa gur$1 decreta: 
cc Art. 1. • lo'ica prnhibido o esLabelecimenlo de 
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novas c!lsns religiosns, do qualquer titulo on dono· cc 1.• Anrio: . 
minaçiio que sP.jlto. · . · . . cc Physicn a chymica theoricns e cxperímentaes, 

cc Art. 2.• Por espaço do dez anno!l, contados noções geraes de mineralogia. 
da publicação <lcstr, n;1o so admittiráõ neuhuns cc 2.• Anno: 
noviç .. ~ para as religiões ora existentes de um e cc Chimica e noçõe:> ·geras de mineralogia, bota· 
outro sexo. nicil e noções geraes de zoologia, anatomi11 geral 

cc Art. 3.• Fic11 estabelecido o direito de duientos e discriptivB. 
por cento sobt·e . a qnantí11 de urn conto do réis, cc :3.• Anno: 
em qutJ desde i•\ fica nvaliacto · todo o religioso cc Anatomia geral e discriptiva, pllysio1ogla. 
E:strangeiro que fór importado ctn qualquer parte do cc 4 . • Anno: · 
terrítorin do ímpet'\~. pngaveis nns alfandegas sem ir Pathologill e therapeuticll medicas, pathologia 
so admittir fiança. e therapeutica cirurgícas, clínica medica, cliotca 

cc Art. ·L• Ficiio abnlidns toda11 ali leis etc. cirurgica. 
u Paço da cnmara dn11 dP.put:tdos, Hl de Junho <c 5- 0 Anno: 

de 1830.- Henl'i(IUP,s de Re.:;en(lc. ,, cc I-Iygiene, materia medica e ph1.1rmaeia; clínica 
o sr. HonrJq.uo .. . do Ro>:on<lo:-Sr. prl!· medica, clínica do cirurgia. · · 

c< (i,a Anno: · 
sidentc, não falb•rAi S<Jhre o 1• arLigo, todc.s sabem cc Anatumia topographica o medicina operatoria 
que no Brazil o~ frades são desnecessario:i ; com· obstetrícia, clínica medica, clínica cirurgica. 
tudo não queria desde já dar um golpe nessas « 7 . • Anno: . 
ordens religiosas que temos, porque silo estabelecidas ri Anatomia topo.graphica e medicina Óperato-
leJlalinentcl: ma~ esLes que vem para 0 ll•lSSO terl'i· ria, medici11a l~>,.al, cliuic:t medica, clínica,· ciur'"'ic:l. 
torio mendigar, rnio os pos:;~o sotfrer, quereria A • 0 " d " 
que pagassem .um co. n to dll réis . por cafla um na « · · rt. "· • . curso e pilarmacologiltset•á de trcs 

. d annos preenchidos do modo. seguinte : alfanclega .. (NOo M ouvio mai.9, tendo con•mua o. a " V• A uno : . . 
{allar .o Sr. deputado por mais algum tempo.) <c Physica, chimiea, theorica e expedmentae::c, 

o Sr. F'orrolra da Volga: ..-- Sr - prnsí· noc;õP.s ~eraes de mineralogia. . 
dente, não é arlmissivP.l isto que propõP. o illustre cc 2.• Anno :· 
deputado, porque. um homem não tem preço .... · « Cbimica c noções geraes de mineralogia, bota· 

O Sa. PRESI:OJ:::\TE : - Ni.1o está em discus~ãQ. nica e noções geraes de zoologia. 
cc :) ,o Anno: 

O SR. FEI<REinA. .D.~VEIG,\ :;_ .... é por digni· <c Botanica 6 noçõe;i geraes de zoologia; ma· 
dade d.a · camnra qne r !:'provc• Í$to. t.eria medica e pha.rmacia .com exe.reicio na .bo.tB· 

Pondo-sG n vottlS o p'rojccto, niio se julgou nica durante todos 3 annos. 
objecto de deliberação. cc Art. (j.• O curso para as parteiras será de 2 

Leu-se tambem o seguinte parecer: . annos, e em ambos E=lles frequcntaráõ a nulr& de 
cc A c•,mmissiio àe cstatil<tica vio o aviso do obstetricin da escola, emquanto uilo houver uma 

miriisti-o dos negocias do imperio, datado de 5 do .cadeira propria o independente para· ellas . ·. 
corrente ·mez remettídn á esta augusta camara a Art- 7.• As pessoas que quizerr.m matricular· 
com a repres,ntac;iio do vigario da villa Maria se nos dois Primeiros curs···s deverúõ ter pelo 
da província do 1\'Intto Gosso, que propõe a mu· menos n !Ptnos da idade e fei.to exame de latim, 
dança da séde do r::overnu da mesma p•·ovincía fmncez, inglez, logi.:a, arilhmr:tica, geometria e 
da ci<Ltde do Cnyabá, on.le agora exísLe para a . alge\:!rll- As ql,lO quizercm . matricular-se OQ a• 
sobredita villaJ \Jariu. . · · . curso, deverãõ ter a r;Jcsmll idade e feito P.xame 

" I!!ualmente fxamiuou a iuf.,rma.ção oio vice· de primr:iral? letr~:> e frsmcez . 
presidllnto daquella província, a do ·ouvidor · da · « Art. 8.• Todos os exames em qualquer dos 
co marca, camam nutnic:ipal da cidaJo de Cuyabá 3 cursO!! serrio pub!içQs e vagos. ·. 
e a neta do conselho do governo, e porque todas ct ,Art. 9; o Iiuverá em ç~da escola um direc~or 
S(iO oppostas á pretençii(l da(!uelle vigllrio: é a - U profe!l;,ores ;_. 7 SUb$tjtutos -1. thCSOUreiro 
commiSSliO de purecer que este negocio . fique - 1 secretario -1 preparador de aMtomia ;_ 1 
resenado para quando . se tratar . da organiseçiio preparador de physica- 1 preparador dts chimica 
geral das províncias do imperio~ -1 porteiro- e os serventes que .forem· necessa-

cc Paço da camara dos deputar10s, 13 de l\f!liO rios . · 
·de 183tJ:...;. R. J . da Cunha Mattos. ---Candido a Art. 10. O direetor e o .tltesoureiro soriio doi:> 
Baptista de Olit:eil·a. -A. JJ' • . de P. I-Iollt;m4a doK professare R nomeados pelos antros, de quatro 
Cm;alcanti ele Alóuqt,erque.n annos; e continnar.áõ a r.>ger &s .suas respectivas 

lo'oi. approvado. cadeiras, ficando porém isentos . do~ exames o 
Vierão á mesa os seguintes projectos: theses. O ordenado dos professores e substitutos 

será Igual 110 dos ·professores e substitutos dos 
1< A assembléa geral legi~lntiva resolve : cursos jurídicos. O secretario vencerá aimu·al· 
cc Art. I. o Em lugar das duas cs~olns de cirur- mente 800$1 e as escolas préferírúõ sempre para 

gia que actualm~cnte existem, !Jnverâ . duas escolas este empr11go as pessoas de profissão. Os prepa-
de medicina, uuHI no Rio de Janeiro e outra na rndorcs vencet·áõ 600$ e ·o porteiro lambem 600R, 
Bahia. ficando por sua conta o armnjo o aceio dr&s aulas, 
· cc Art . 2·.• Nellas se concederãõ os grãos e.di· · amphitheatros e !nboratorios etc. . · . 
plomas seguintes : 1•, de doutor em meoicina; 2•, cc Art. 11. Os professores gozaráõ das mc~;mns 
pharmacologista; 3•, de parteira. honras de que gozarem os dos curso:~ juridico~, 

<c Art- :J_ o Cad.n uma dnsescolas terá as seguin- e do mesmo direito de jubilação. Os -substitutos 
te:; cadeiras: 1•, de (Jhysica; 2•, .de chimicn e noções o secretario tnmbem podcráõ jubilar·se com o 
geraes de mineralogia; 3•, de hntanica e noções de ordenado por inteiro depois. d~ 20 annos de ser-

. zoologia .1•.dearú1 tomia geral ediscriptiva;·G•, dephy· · viço _ Tanto um como-outros não poderáõ ser de·s-
siologia; G•, de patholo~ia llth~rapeutica modicas: pojadas dos seus emprego::!' senão nos casos que 
7•, de palhologi •• e therapeutica cirurgicas; S•, n .lei determinar. 
de mntc;l'i~ medica ~ pharmacia; . 9•, de anatomia " Art. 12. Os luga1·es vagos de professores serão 
tnpCigrnphtcll o me.!t~lllll op,.ratt;r;a ; 10, de c)bst~- conferidos aos substitutos · respectivos , sem pre· 
tricin o cufl!r m!Jaclr~ fl dtl mulheres clu pnrto e do ceder · exame . ou concurso; os de substitutos 
meninu11 rcccm·uascidos; 11, de clínica medico; porém, serão rlnoJos por concurso. 
l2, •le clinlcn clrnrglcn. " Art. 13. Os actuaes lent.es das escolas ·de 

rc Art •• L, v O curao dll modlclnll earó do,7 annoa cirurgin p11ssaráõ . a reger nas de medicina as 
prec.nchl~o do modo eosulnto 1 mesmas · cadeiras que naquellas regem. excep~o se 
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as ditas esc~lns de cirurgia julgarem mnis con
veniente haverem algumas mudança~, convindo 
nellas os profot~so·res 11 quem interesst1rnm . .. 

cc Art. 14. Para llX~rceretn os ditos lugares '·de · 
professnres e substítn~o(creados pelu presente ld, 
seriio por esta primeml vez sómonte nomeados os 
cíJ,,dãos formados . em universidades AstrangeiJ·a~ 
ou nas actunes escolas do cil·urgía nacionnes quo Co· 
rem por estaR propostas ao governo COf!!O ídonees, 
sem preceder exume ou concurso ; e mH> havendo 
pessoas . capazes para l'e~ercm ou substituíre. m 
uma ou mais cadeiras, fica o mesmo governo 
autorisado para mandar estudar na Europa as 
matcrias que lhes forem relativaR l!R pea!!oª~ q1le 
forem propostns pelas ditas escolns, marcando· 
se-lhes um prnzo, . e sendo entret!lnto os seus 
lugares interinamente exercidos pelos braziléiros 
ou mesmo estrangeiros que parecerem mais l:l!l· 
beis. 

<c Art . 15. Os cirurgiões formados ou simples- · 
mente approvados nall actuaes escolas de cirurgia, 
e os nlumnos que as frequentão' poderáõ receber 
o grão d•J doutor em medicina fazendo exame 
das materins tanto ·dos annos Jectivos como .dos 
preparatorios, de que ainda .o não tiverem feito, 
ficando os primeiro~ dispensados de toda a fre
queucia, e os segundos de frequentarem aquellas 
aulas que já .tivere~l frequentado. · 

11 Art. 16. Cad11 umn das escolas de médicina, 
logo que f(>r installatla organisará, os estatutos 
ou regulamentos relativos ás attribuiçõe~ dos seus 
empregos, {1 sua policia, ao~ oppositores, con
cursos, · exame:~, matriculas, diplomas ás pessoas 
que tiverem estudado em paizes estrangeiros e 
toC:os os mais que Corem necessarios !I boa· exe
cução da presente lei. · Estes estntutos ou regula· 
mentos serão qu,mto antes apresentad(•s á as:~em· 
bléa geral legisln ti v a, c os que . forem por e !la 
npprovados regeráõ ambas as· escolas. Emguanto 
assim ·não acontecei' serão ellas provisorinmente 
regidas pelos estatutos . qne actualmente regem a 
fnc.uldado de medicina ae l?arie. 

!< .Art. 17. A. assembléa geral legislativa . arbi· 
trará a cada uma das escolas de medicina .uma 

- ~ommll. ·sufficiente para a compra i:las mnchinns, 
in$tr11mentos e .mais cousa.s nccessarias ás expe
riencias pbysícas e chimicas, á~ discussões e 
preparações anntomicas, assi1u como para o ar
ranJo das . cnsas ·onde se e~tabelecerem ·as . ditas 
escolas. · . · 

" Art. 18. Nenhuma autoridnde ou corporaçii(', 
que não sejão as escolas . de medicina, pode rã dar. 
faculdade de curar, ter botica .ou partejar. 

cc Art. 19. Ficão 1evogadas todas as leis e mais 
disposições em contrario. 

" Paço da camara Q.os deputados, 26 ·de .Junho · 
·de 18'28.-F,•útcisco. de Paula de ·A.Nlujo e Al· 
meida, '' 

Foi a imprimir. 
o sr; J"'o.uuno de A.1buquor,-qu~ :

A igualdade de direito entre os cic;lll.dãos ga
rantida pela sabedoria .da nossa coMtituição está 
ainda a muitos respeitos dependente de medidas 
legislativas que a fação effectiva: ha pois ·mister de 
não .perdemos de. vista a necessidade de. acabar com 
essas desigualdad~:s de direito, . que não fazendo 
algum bem real ás classes de pessoas privilegiadas, 
produzem gmves damr.os 1\. sociedade. 

Eu trato por agora da . differença que !ta entre 
os cida•lãos a respeito do rnodll de celebrarem os 
seus contractos ·. e de . se obri;::nt·em : pe~soas ha, 

. a quem é permittido contr!'ctar dando a seus 
cscriptos todt\ a força e . validade, outras que o 
podem fazer sõ até certo ponto, e outra~~ que o 
não . pod~m absoh,1tamente senão . por. n1eio de 
offi.cio publico. · . · · 

· Seria fastidiOI!Io . enumerar as leis em que taes 
privilegio!! l!le !unqiio ; leis que devendo . ter sido 
consideradl!.ª ÇoJJio absolutas desde que a nossa 

!J'O~O 1 

r.onst:tuiçiio foi prcimulj:tada, ainda RO reputüo em 
vigor . par11 f11r,e1' n pnrturbar;ito no fóro; da1· azos 
a clcsappropíar·se o cidacliiu tlaquillo que é · seu; 
e it~troduzir e ·perpetrar muitas vezes odíos entre 
as familias; 

Quanta$ pes.~oas so não vóm reduzidas á ne· 
ce~sidade, depois de haverem ~;ustentado e::m longos 
pleitos a · justiça da aua r~a,,sa, perdendo por tlm 
u cle::manda, só pela falta de um formulario de 
procurnc;ão que niio . podia ser feita . do proprio 
punho, ou porqua um cacripto de obrigação e um 
assign.ndo ali{ls verdadeiro, se diz ser Je pessoa 
qu~ niio tinha privilegio de o fazer por. si. 

A orlíosidade de taes privilogios . pou·ece ter · sido 
reconhecida ha muito por essas tnesmasleis an· 
tigas que iiio pcmco a pnuco ,:teneralisando essa 
faculdade ao~ •Jernais cidAdãos: lêa-se o preambulo 
d11 lei de 30 do Outubro · de 1793, e ver:se-ha 
quanto o legislador conhecia a força . destas ver· 
dndcs, 

Em consequencia pois do que acabo de expór, 
proponho o seguinte . projecto .de resolução. 

" A · assembléa geral legislativa resolve : 
cc Art. 1. o A · faculdade de constituir .procuração 

por sua letra . e de .:elebrar q uaesquer contractos 
por escripto, o assignado particular é geral · a 
todos os cidndãos do imperio. 

tc Art. 2~· Ficlio · revogadas as orderiaçi)es e 
todas .as out1·as .leis e ordens em contrario.-
0 deputado PaulinfJ de Albugue1•gue. )) 
, Foi a imprimir. . 

PROJECTOS. DE. RESOLUÇÃO 

cc A assembléa .gP.ral legislativa resolve : 
(( Al·t. l.o Os serventuarios dos r.ffici!)S de jus

ti~a . ou fazenda, que hnvião sido dados antes da 
lei .de 15 de Setembro de 182i, st,jeitos a pensões 
para a . fazendn publica, pugaráõ aos propríetarios 
ou serventuarios vitalícios a · terç11 parte de seus 
rendimentos segundo a sua lotação, Jepoí!l de 
deduzidas. as ditas. pensões, a que taus officios. 
estão sujeito!!. 

c< Art. 2.• Fica a Cllfl::o dos mesmos proprietarios 
ou serventuariros vitalícios o pagamento de se
melhantes pensões, podendo havei -as dos seus 
serv~ntu11rios, juntamente com as .terças pnrtes 
a que têm direito ua fórrna do artigo antecedente. 

c1 Art. 3.• Nenhum officio da justiça ou fazenda 
será .m-ªi" conferido · sujeito a pensão ou onus 
algum para a fazendn .publica. · 

cc Art .. i,.o Ficiio rev-ogadas quaesquer .· díspo3i~ 
ções em contrario. · 

11 PtiÇO da canuua dos d!:putados, . aos H de 
Junho de 1830.-0 deputado AUI'eliano de Sou;a 
e OZi1:eil·a Coutinho , » 

11 A assembléa geral lt>gislatíva decreta: 
cc Art. 1.• A . an·ecad,lçàu d,, gado d.J evento 

em todas as província::~ do impedu fica a cargo 
das · respectiva~ ca111aras rilUnici paes . como parte 
de seu patrimonio. · 

<c Art. 2. • . O seu rendimento . será . applicado 
exclusivamente a construcções de assudes, fontes 
e estradas, melhoran1ento de pastagens e das raças 
dos gados, promovendo a creaçào _ dos ·bufálos e 
bestas muares. . · 

cc Art. :~.• A. . arrecadação .do dizimo .de gadn 
lanigero em todas a~ províncias, do imperio, onde 
elle se costuma a pngar, fico. n cargo d11s cam11rns 
municipa~s resp•1cLiva~ como . po1rte de ;;eu . paLri· 
monio p ·r t ,•mpo d<> d1!Z l!nnos ; e nesse tempo 
só pa:;:nrá · dizimo o mas<:ulwo. 
· " Art. 4.• O seu rendiluent•l ser:'L npplicado 
.exclusivamente ao mellwrameuto uus l'lu;a,; pela 
introducção dus merino~ . e .provimento de ~ua 
geral cr~ação. . · . · 
· u Art. 5.• As · camar~!il terão escripturnções se' 
parnd&s. dest~s nmdill!6nto!j, cujas contas ~ubmet
teráõ á approvaçiio dQ!! .conselbos geraes. 
.. 11 Art. t3• As lãs proél-uzida!! nQ Brazilpela sua crea· 

. . . G3 
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çiio que sa consumi'l'em nas fabricas do imperio, 
ficlio isentas do dircílos durante o rncsmu prnso, 
embora scjtio conduzida~ do umas p.ua outrn.~ 
províncias. 

<<. Art. 7.• Ficíio rovogadns toJns ns leis o dis· 
posicões em cnnlrnrlo. .. 

cc Paç<l da cnrnnm do11 •leputados, 2(j de JunllO 
de 1830. - O ucptllnd•J Jlow·a. '' 

Foi a imprimir. =·-
cc A assembl éa gernl lcgirilnliva decreta : 
cc Art. 1.• Crotll'·sc·hiin n11 cidude da Parahyba 

tres cadoiras : 1•, do rhotoricn, geographia e hls· 
toria ; 2•, de phllo~ophla o :J• de francez. 

cc Art . . 2. • O governo . ílca nutorfl;ado a nomear 
o~ lentes qun tHrtw de ordenado üOOU. 

(( Art. 3.• cr~llr•!Ul·hi'io . quatro cadeiras de 
grammalica latinB nns villas do Brejo d'Arêa, Cnm· 
pina Grunde , l\1nmnngnnpe o :::iuuza do Rio d.> 
Peixe com o urrlt!:lR•In de •lOOn. . . 

cc Art . .!.• O pn•sidento .da província mandará. 
proced ~r nu c·XUIIIO dn lo i,· · . 

cc Art. 5.• Em todas as villn~ e povon~ões da 
província ser1io providas .te mestres as cadairns . 
de pri111eiras lc trn~ cor1r o ·ordenado da 200$ ª' 
400$, seguníl,, o exnm11 flUI.! fiierem os mt>stres. 

cc Paç" . úa . cnmara, HJ de Junho de 18130• -
Cm·neil'O da Cunha. ,, 

Foi a imprinur. 
A assernbló • ~:ct·nl lP.JZiHiativn decreta : 

muitas das nossas laia qne siio cot·rectot·ias da
qltello uireito, foriio ns;;11n f<S titboiccidns, porque 
os legislnd"res muito at.lverthla o providijntemcnte 
se qnil:crii•J ap<~rtM do direito l'Omclnu, com razões 
fnndamontaes, muitns VE:ZtlS não só divt~rsas, porém 
mcsuto contrarias ás que constituirão o espírito 
das leis romanas: sando que por isso quanto . mais 
as n ossas !~ .i~ P!!trins correctorias do direito roma
no f·•rem restringidas ao mesmo <lireito, mais se 
afnst11ráõ d\l se-q verdadeiro ospirito. Não obtante 
porém todas estas riizões, não obst.ante a sábia in· 
telligl)nçin !\este reRpeito do in~tigne jurisconsulto 
Pascoal Jollé de M~llo, no fim ·da ·nuta ao Si 13 
de) ljv. $•, tit. 8• das suas insti tuiçõe" de dirt~ito 
pntrio, e ttão obstante n mesma mtelligencia de 
outros juriscousultos, tem havido entre os nossos 
julgfldnres a maior . divergencia a tal respeito, 
divergeneia que abrinolo . larga porta á p~c"evnri· 
cação e impunidade, traz vacillantes e mcertas 
as propriedades e fortunas de tanto3 . Cidadãos 
inst1 tuio tós herdeiros e legatnrios ·no hypothese 
em questão. Convém, . pois, senhures , quanto 
antes fechllr a porta ao arbítrio · nesta parte, 
firmando a VArdndeira intelligeneiu · da ordenação 
liv. 4•, tit. 93, qu 11 niio prohibe, como se tem 
entP.ndido, que semelhantett filhos illegitimos 
sejão institui dos herdeiro:~ . por seus pais em 
testament11, não tendo estes, het·deiros neees· 
SRJiOS. 

Reg1•n. ·dos empregos 
cc Art. 1.• TocloH os ~eMro:~ e mercadorias do 

producçíio (lU indnstria brnzileira que forem ex
portados para (órn !lo impcrio, pagardõ 10 por 
cento dll !leu valor para OH cofres nacionae~. cc A assemblén legislativa decreta : 

cc Art. 2;o 0:~ s"brol,litus g.meros e merendarias cc São empreg•JS publicos os que si\o !)&gos pelo 
que hcuver~m d" . s"r c>xportndos para · fóra .:lo dinheiro do povo. 
imperio, fiei\o is!lnlO!I de todos os impostos na cc Todns .se proveráõ por nomeação popular e 
pr~duc~ão, e qune11q~vr outras pensões com · que concurso, e tempo ou vida, .e preço, e . mais. 
erao onerado~. · · circumstnn'cias determinadas . por contracto, em 

cc Art .. 3.• O · tbeeouro nacional e ·as adminis· que se especialisaráõ os deveres recíprocos da~ 
trac;ões d~~os Provinc!!l.>~ providenciaráõ ~obre taes partes . contractllntes. Exceptuados unicame1 .. 1te 
arrecadaçõds, . . . aquelles .que a evidente utilidade do povo jus-
_« .Art. ·~," Fic:~o dcrogadas as leis o disposi· titica haverem . de ser providos sem concurso, 

çqes em contrAriO, e por nomeação de outra pessoa · ou corpo· 
cc Pnco da camora do11 deputados, 16 de Junho ração. 

de 1830 ....... Lui.: Cllvalca71ti. » · u O contracto se apresentará à r.ssem'l:>léa para 
Foi a imprimir. fazer como é de sua .attribuição, sem () que não 
cc A as~embléll r::ernl legiRlativa resolve: valerá. 
cc Art. unico. Não ó prohibido pela ordenação cc O preço não. será menor que a mantença 

do livro · -~.. tit. 0::!, nem por alguma lei patria dece:nte, nem maior que a somma provavel dos 
que os filhos do coito dnmnado sejão instituídos riscos corridos para . a acquisiçiio da habilidade 
lierdeirns por seus puis em testame~oto, não tendo para o emprego, juntos aos tiscos do . ~;xercicio do 
estes herdeiros necessori!ls; emprego. 

" Paço dn. camnra dos . deputados, aos 25 de · .a Se o preço tocar O limite maior, o empre· 
Juubo elo 1830.-AUI'elicmo de Sou.::a e Oliveil'll gado só haverá o preço emquaoto exercitar o 
Coutmho ; » · · emprego. 

cc Ofl'ereço á considcrilçiio desla augusta camara cc Se o preço fOr entre os limites, ·o empregado 
a presente resoluçno c peço a sua urgencia hav~râ o preço ou uma parte delle vitaliciamento; 
pelos motivos ser::uintes: ,apparccem por t oda R e na incapacidBdll provavel do · exercício do 
parte quotidianamente no fôro testamentos de emprego; 
pessoas que, tendo a livre disposição de seus cc Se o preço tocar o limite menor, o empre· 
bens; têm instituido seus lJerdeiro~ ou deixado legR· gado deixará o preço por herança aos seus lier· 
dos n filhos illegitimosdesta esp .. c:e, oureeonhecen- deiros . 
. do·os ou omittindo eRse reconhecimento; e os cc 0 0 contracto conterá explicadamente as limi· 
hol'deiros collateraes dos testadores têm · preten · tações ditas do preço. 
di do a nullidnde do taes instituiç3es e legados, . . cc A carta do emprego será o contracto escripto, 
dizendo serem prohibidas por lei; porqull o di· o qual o governo mandará' registrar e .dará 
reito . romano as. probibe. .· · gratuitamente ao empregado. . . 

« Centenns de causas estiit> pendentes ~obre esta a Os empregados não perderáõ o preÇo dos em· 
bypothese, variando os julgn<lores. 11 cada passo ·. pregos emquanto pelo eontracto ou. sentença não 
ou de boa ou de má fé ; e e!;ta variednde, além . forem desempregados , · · · 
de outros inconveni~ntes , abre a rorta :i. preva: « Camara dos deputados, .19 de Junho de 1830. 
ri cação. Muitos têm até commettido · o abuso do - A71tonio Ferreira França . cc 
bnse~~orem os seu$ julgados no texto da lei romana, Foi a imprimir. . 
fu11clad os sem q\1Vida (mas superficialmente) na · 
carta .de lei de 18 do Agosto .de 1760, a q,ual 
muita pelo contrario no ~ . 10 prohibe expre~· 
snmente restrinAir as leis patrias , quando 
ellas ~iio corroctoriatl do direito romano (como 
acontece ã cercn dn · precitada ordenação), e isto 
Pllla multo eãbia e phlloeophica razão de que 

REQUERIMENTO 

cc Requeiro que se peça com . urgencia ao mi· 
nistro da fazenda, cópia das conta11 que tleu José 
Silvestre Rebello, das despezaa feita11 com o 
fabrico das duas fragatas . que se mandãriio cona· 
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truir nos Estados-Unido& da. America do Norte, 
e que estão na 4• contadoria. 

<< Paço da carnnra dos deputl~dos, 25 de J11nho 
de 1830.- Viei1·a Souto. ,, 

. O Sr. Llno cou tlnb.o :-Parece-me isto 
muito ju~to, porque é preciso saber quanto a 
nação bra:l.illlirl\ g>lStou com essas duas fragatas 
na America Ingleza, porque consta que fõm um 
borrar de dinheiro capaz de f11zer talvez uma 
esquadra. . 

Agora, Sr. presidAnte, agora mesmo, uma fra
gata que se suppõe nova,. que foi. feita o outro 
dia, por assim dizer, na America Ingleza, acaba 
de fazer um despezão em Londres, que me 
pareco que é essa fragata. que foi levar a du
queza de Goyaz á Europa: existem letras sacadas 
para o thesouro que anda. no valor de 180:000H, 
que com o cambio de 22. e 22 ~ tem a nacão 
gast<> perto de 500 mil cruzados ; ora, isto póde 
ser, senhores? Onde. vamos parar com o nosao 
diuheiro '1 Uma fragata nova · que sahio daqui 
o anno. passado, já anda fazendo a olespeza de 
500 n:il cruzados, . perto de meio milhão e tanto I 
Isto não pó de ser, não. sei, a !aliar sincera· 
mente, não sei aonde vamos ·parar com isto, 
não sei onde vão parar os negocias do Brazil, 
não sei aonde h•IVemos de ir buscar dinheiro 
para sustentar essas despezos, apparece um de· 
ficit de 7,000 000$, e eis se não quando appnrece 
ainda uma despeza,- .com a. fragata, de 500 mil 
cruzndos I Cada v,;z vão a mais a:i dllspezas, cad!l 
vez a fazonda publica mais misaravel, e cada vez 
mais nos apertão a corda I E se damos cre
dito, outra fragata nossu anda cruzando nas aguas 
da ilha Terceira, e o Brazil diz. que não se mette 
em cousns de Portugal, e as nossas embarcações 
andão cruzando na Europa.· com immeos>IS des· 
pezas .para o Brazil, o Brazil. que uão póde com 
isto, que não tem, para assim me explicar, o 
pão pa1·a comer I 
· Eu approvo o requerimento, e até accrescentarei . 
que se mande outra conta a esta camara .das 
despez11s que Astá fazendo esta fragata em Lon" 
dres, porque me consta que as letras vindas anda 
em 180 e tantos· contos, ao cambio desgraçado de 
22 ou 22% anda em perto d~ um milhão uma 
fragata feita ha poucos~ dias I 

O Sr. · c:Justodlo Dla.s : - Persuado-me 
que na sessão passada . se fallou sobre este 
objecto, por isso peço que se vej1na secretaria 
se lá se acha esse . requerimento, quando não 
tenha pergunte-se mais alguma causa, não me 
opponho ao requerimento, quizera antes bem 
veutilada e Clara esta materia que é de muita 
importancia : prouvera a Ddus que lá. se. ven. 
desse a tal fragata de . que falla o illustre de· 
putado, e que se . vendesse com tudo quanto ha 
dentro della, livrava-nos de mais incommodos e 
despeza, 

Posto o requerimento á votos, foi approvado. 

BEQUE~IliiEN'fO 

« Requeiro que se peça ao governo cópia do 
contracto de emprestimo de 400,000 lbs. sts., 
feito em Londres em 18~9, e que se Jlergunte 
os fins de tal emprestimo ou sufl apphcação, e 
seu f11ndamento legal. 

« 2.• Que igualmente .se peção informações que 
nos illustrem : 1•, quantas emissões de apolices 
1õem-se feito desde ·a lei que as autorisou até 
hoje; 2o, os fins 011. applicação de cada emissão, 
e 'Seu fundamento legal; 3•, qual a importancia 
nominal de cada uma das . emissões, e qual a 
importancia real,·· isto é, ·qual o preço da cada 
venda dellas.- Paula e Souza·. » 

o Sr. Pa.ul.a. e Sou;.oa.:-Peço essns infor
mações· porque no orçamento que havemos de · 
fazer contém .esse emprestimo de Londres, é preciso 

applicar-se dinheiro para o pagamento do seu 
juro e amortisaçTLo delle, o. parr.co·me que não 
110 podia dar i~to Hem ao saber com que autor i • 
dade ltlgal foi elle contrahido, pois duvido muito 
dn legalidade deste emprastimo, por is~o desejo 
qua o govorno nos illustre, uliá:! me julgo na 
irnpossibilidadB elo votar, iRto é, quanto á 1• 
parte; nilo me estenderei mais para não perder 
mais tempo. 

A 2• porte ó sobre B caixa dn amortisação. No 
orçarMnto que appareceu nos fins de 1829, a 
emissilo de papel monta em lO,O·ll:OOOS, mas 
agorn o~ que se pedem montão a 13,000:000": ora, 
em 29 niio havia orçamento para 1830, logo, o 
governo não podia emittil' papel em 1830, salvo 
pela lei que mandou comprar bilhetes por apo
lices; por este motivo é que exijo as razões dns 
duas causas, tanto dos JUros como· dos preços ; 
tanto mais que em todo o orçamento não apparece 
o fim ·e preço de cada emissão, não sabemos 
julgar do estado deste negocio, nem mesmo pnra 
votar d1nheircs para o seu juro, por isso é que 
me. lembrei fazer este requln'imento que julgo 
de necessidade. 

o Sr. Llno coutlnb.o.:- Pedia a V. Ex. 
queira mandar-me o requerimento do illustre 
deput11do. (Mandou-se-lhe, e leu a 1• pm·te 
delle.) 

Sr. presidente, não me opponho que se peção 
estes esclarecimentos, mas p•>sso já agora d~?;er 
qual ha de ser. a resposta. do goveruo, mesmo 
creio que já a deu no orcnmentll, segundo · as 
tabellas do Sr. deputado H"llanda Cavalcanti, 
que o gove1·no faça para tomar as conta~ · fun· 
dado naqut::lla lei .. do orçamento. que nós fizemos 
aqui ha dous !lnnos: em faltar a 6,000 contos ; 
que mandou que se contrahis~e um emprestimo 
ou dentrtt do paiz ou fóra delle, conforme o gover
no melhor ent~ndesse, afim de se resgatar (i,OOO 
contos de notas do banco, eis-aq1u está o · fun
dnmento, em que o . governu se estriba para 
fazer es~e emprestimo •Ilegalmente feito e . con· 
trahido fóra do imperio, contrahido não sei se 
a 50: portanto eis·aqui está o que o governo 
nos ha de responder, mas o govel'IIO nos ha de 
responder sobre que calcul,,s de conveniencia 
elle o ·fez fóra do imperio, porque a lei não 
mandava que .elle fizesse fóra do imperio, dentro 
ou fóra do imperio, conforme melhor fosse. é 
preciso que elle prove · porque. motivo o con· 
trahio fói'a do imperio, · havemos vêr se desem
penhou o fim que a lei marcou quando disse 
que . os 6,000 contos erão para o resgate das 
notas do banco, . isto . é o que elle não póde 
dizer, porque nós sabemos que nem cinco réis 
deste emprestimo se g:1stuu para comprar uma 
apolice do . banco do Brazil, isto o sabe a ca
Utara toda, que este dinheiro foi gasto a arbítrio 
da legação de Londres, foi. gasto.··eom despezas 
com as tropas luzitanns emigradas, foi gasto por 
cnpricho .da legação de Londres que gastou o 
dinheiro do Brazil como bem lhe pare.ceu, .,assim 
temos gasto todo o n .• sso dinheiro com a tal 
legação de Londres, que por nossa desgraça é o 
nosso sorvedouro. ( Apoiada.) Lá se tem feito 
grande cargn porque eu tenho dito que aquella. 
legação de. Londres deve acabar de uma vez; é 
porque ella tem dado cabo ·do nosso. dinheiro,· 
não sei para onde se emprega o nosso dinheiro, 
tenho visto tantas causas e tantas despezas que 
não me atrevo a repetir: tem gasto tanto di
nheiro esse homem que é visconde não sei de onde, 
como se fosse seu, e tem ostentado de grande 
homem: agora mesmo me consta que s~ e~tá 
dando dinheiro qo Brazil ~ I!l~itos emigrados 
que estão (lm Inglaterra, que. ha indivíduos q11e 
recebem 2 lb. st. por dia, conforme a sua gra
du!lção: até os estudantes de Coin1bra. recebem 
ordenados conforme os annos que estudayão, o 
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que 6 bnchnrcl . tem · mais. nlgnmn consn quo o 
quarto nnnistn, o r.ruc é qnartc: anni ,;tn t~rr1 n•nis nl· 
J;:Uiflfl COURa qUI) O tPI'CeirO .UIIIIiStR, (! MriÍIIl 86 está 
ga•tnnd" o dínhMíru . da naç{Jo, o daR ,100,000 
nem ú réis veio JJnra o Brnzil, em conf,rmicJade 
da lei, e o que hn de respcmder estll governo·? 

Em semelhante ponto. nem ao menos hn de ter a 
franqueza de dizer-peq uci.-ha de vir com rodeios, 
eom nigromancins, com cifras. etc., esttl expre:~· 
são populnr de cifra vale _10, vale n)uito, !lccom: 
moda murta causa, mur~os negociaS, ers-aqur 
está o que ha de vir, r3 ~.:amo é quo estn c11mnra 
lla de poder tomar p& crn . alguma conta dada 
pelo thesnuro du Braz•l? Ainda nté hoje ninguem 
póde tomnr fundu em semelhante pe\ago; porque 
trazem tudo que ninguem perct:be, até par•:ce 
que de .. propnsito imprimio·sc o OFçamfmto com 
umas folhas para cima, outras para ba1xo, para 
perturbar a cabeça da gente, . uma · folha com as 
pernas l.Jara cima, . ou trai! com as . . p.erna. s para. 
baixo, de sorte que aqui me vi com a cabeça 
perdida em virar para ciilla e em virar para 
baixo, ~e estes esclarecimentos se pede pot· esta. 
1• parte do requerimento, parece-me que nenhum 
vem a esta · camara. . . . . 

Quanto á . 2• . parte. (Leu.) ·. Isto é o · mesmo 
que;: a fabrica do cobre, quando se tem precisão 
cunha-se lá tantos mil · contos, quando tem precisão 
de dinheiro, venda-se lá tantas apolíces e o aue 
h li de o ·ministro dizer. ? Farão precisas para· a:> 
despezas do . estado., e que a lei que fundou 
aquella divida do orçamento.· de 1827 mandou 
contrahir esta divida aqui no Brazil paru fazer 
face ·ao · deticit, ainda que o anno passado mio 
houve orçamentiJ, e para que estamos· com caixas 
incoiradas·? N.)s não somos con~titucionaes tienão 
em papel; o governo 6 absoluto , gasta o di~ 
nheiro da nação como b~m lhe apraz, . estas duas 
chaves de liberdade e propl'iedade do cidadrio, 
nós não as temos, o quo temos é lima folhinha; 
nós estamos em um · systema absoluto ; não se 
embaraça com as despezas d;• nâção, com ·a 
receita, não se embaração, se esta camara decretou 
ou não. 

Posto o requerimento a votos, · foi approvatlo. 
o Sr. Ltno Cou't;lnl1o :-A este respeito 

peço a V. Ex. que mande vir um pJ;ojecto meu 
que acaba com a ler:;nc~o de. Loudre!! e estabelece 
uma contadoria brnzileira sujeita no thesouro : 
imprirnio-se o anno passado ; este é um negocio 
muito interessante para a camara porque vamos 
acudir ao nosso tbesouro, porque emquanto não 
acabarmos . com aquella · legação, não . nos · pára 
vintem, desenganemo-nos com . tal le::tação ou 
diplomacia ; e nem sei como um homem diplo.muta 
ba de estar a gastar milhões e milllões de cru
zados a seu bel-prazer? Isto não póde continuai', 
é predso estabelecer u·ma contadoria · sujeita ao 
thesouro nacional e a esta camara, já que pela 
nos$a desgraça temos dado tanto dinheiro a 
tantos,.. que andão passeando pelas cõrtes eu· 
rope11s , 

Veio . á mesa o seg~inte requerimento: 
« Requeiro que Sf' procure ao go 1erno em que 

estado se acha o invental'io dos bens de mão 
m·orta indicado por ellta camara e · adaptado pelo 
governo o anno passado, tendo dito o ex-ministro 
da fazenda que Já o havia. começndo :. outrosim, 
quantos e que bens destes têm cahido em com
missa, e se a fazenda publica já delles se apossou. 
-José Lino.•> . · 

o Sr. Ltri. o cou,tlnho :' -Sr. presidente, 
aqui o ·anno passado, passou não sei · se por uma 
resolução e muito se fal!ou perante S. Ex. o 
ministro da fazenda, que aqui estava como de
putado e . como ministro de estado para ·. que .elle 
mandasse fazer o inventnrio · de todos os bens 
de mão-morta ·e porque tem-se dito que taes . e 
taes corvorações têm ainda vendido e disposto 

do . alguns bens, c que por todas ' as partes se 
·vem os frade; vendendo ·casas, fazendas o en
genhos etc., que 1:st!lo sujdtos ás precisões . do 
elitadll, e tcm·so sabido quo aquolla~ corporações 
do mão-mnrtil nem Um pago aquelles donatarios 
que a · ldi manJa e determino11 e>~ta · augusta 
camarn que o governo maneJasse proceder a um 
inventario · já dtl todos aquelles bens de mão 
morta !'JUO houvessem cah ido em commisso, ·e 
comquanto os bens de m:io·morb tenhiio cadu
cado e o govemo possn lançar m:io dclles como . 
propriedade nacional, e aquelles que pudessem 
ter pago as meias dcmntas, os pudessem conservar, 
o que disse o s.·. ministro da fazenda estando 
sentado .em uma cadeira lá na mesa á esqlferda 
de V. Ex:.? Que o. governo . começou .com este 
trabalho e .estava decidido a Jazer ·isto mesmo 
que a camara lembr{u-a, mas até agora não sei 
se tem progredido <,sse negocio, parece-me que 
P.llr um poder magico, semprP. temos andado 
11ludid:•s c enganndos, sem sabermos do terreno 
em que pisamoo>, o mesmo ministro disse que 
elle pisava em .um terreno . fõfo, e nós nem 
nisto sabemos se pisamo:~ : um ministro disse 
nqúi: toda a tr.>pa elo sul se acha paga, est$ pag!' 
em dia, não se lhe deve . 5 réis e entretantQ 
devia-se-lhe 18 mezes; como se mente . tão des· 
carad.lmcnte ao corpo legislativo é o que não 
sei; c eutretanto tem-se mentido e t~m·!!l) mostrado 
as mentiras; e no entretanto elles ficão muito 
fre>~cos e muito senbore;~ de . si ; não sei se . já 
tínhão mentitlo qtJandJ 13e disse que já tinha 
começado · o . inventB.ric> ; ç~eic> ·que .não, por con-· 
sequencia deve-se saber se o tal inventario ·co
maçou, quaes os bens que . têm cabido em 
commisso. 

Sendo isto de interesse da fazenda nacional, 
o meu requerimento ·deve p••ssar . c~ em a . menor 
discussão. · 

Posto o requerimento á vóttis, foi. approvado. 
O Sr. Custodlo Dias (mandou á .mesa um 

p1·ojecto de lei) : ;_ O objecto parece-me da maior 
· importancia por isso .requeria a urgencia: .é ver· 

dade que por desgraça da humanidade quando 
não ha dinheiro é que se apresenta o luxo com 
a maior extensão ; appareça o luxo . embora ; 
quando não ha dinhe1ro para se pagar as di
vidas, não · ha maior cegueira ; não · ha ·defeito 
maior do que a nação estar jogando quando não 
tem diuheiro ·para pagar as suas dividas; por 
este principio apresento este projecto para de 

.uma vez acabarmos com semelhantes malvadas 
loterias. 

PROJEC~O 

I( A assembléa geral legislativa decreta : . 
<< Artigo unico. Ficão dil ora em diante· .prohi· 

bid11s as loterias a . qualquer pretexto que seja. 
<< Paço da camara dos deputados, em 26 de 

Junho da 1830-- O Pad1·e C. Dias . . » · 
~'oi a imprimir. 
O Sn. to SECRETARio leu o seguinte parecer 

·" A com missão especial deis · conselhos· geraes · 
dcl província tendo ponderado sobre a represen
tação do conselho geral do Espírito Santo de 27 
de Janeiro do presente anno, em que pede . se 
execute tão sómente o lançamento dos· predios 
urbanos naquelles que excederem a 40U por causa 

· da pobreza da . maior parte · dos seus habitantes 
é de parecer, que devendo cada cid,ldão cooperar, · 
com a sua quota·.em razão ·das suas posses para 
as despezas do estado, por isso que elle a todos 
protege igualmente · e qt1e com esta excepção ad
mittiria ·muitos abusos em prejuízo da. fazenda 
nacional, não pôde de maneira alguma concordar 
com os desejos do mesmo conselho · geral. 

" Paço ·da camara (los . depuLados, . ~4. de J!w:1:aiq 
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. doe ~830;- Seõastillo do Rego Ba1•ros.- Bemardo 

Bell::a1'tO Sow·es de Sou::a. 11 · · 

O Sr. Pa.ullno Albuquox•quc:- Sr. 
prcsldent(l, parec11-rnc justo ·o parP.cP.r dll com
Jl)issJio, mas a cornmi~Riio dovia-se lemb•·ar que 
Cidades _ha, onue uma pr.s~fla não t>lrn rnai~ que . 
uma caswha com uma galhuha, etc. Esta ca~inha 
quo valerá. 30 . ou 40H. 11uccr.da . muitas vezes, e 
com possoas a quem é absolutamente impossível 
pagar :Iecima, por consequencia o parecer da 
!Jummissão, posto na apparencia parte par'eça ser 
J!lsto, porque tod~ a r!!nda !laci?nal deve ser uti· 
hsada em . uma JUSta cot1saçao, comtudo não 
posso conr~iderar . como um cidadão possa pagar 
uma quota senão ·dcpois de tirar os seus. meios 
de . subsistencia, e um pequeno prcdio como ai· 
guns ha, não merece a pena· de se tirar 11 decima 
e com justiça não s~ póde tirnr; port11nto veto 
contra o parecer da commíssão. · · 

O Sr. Ernesto:- Sr. presidente, appi'OV.) 
o parecer da commissão com um additamento de· 
clarando no .fim :. cumprindo-se exactamente as 
leis existentes, p.1rque .o antigo regimento de 16:19 
~iz mui clrua e . determin!ldamente . que sejão 
Jscntos do pa:;am(·nto da dee~ma aquelles que vi· 
vem de esmolas, esta Jisposiçiio. tem estado ·em 
perpetuo esquecimento, por isso quero que se· re· 
dija esta resolução com este meu additamento: 
cumprindo exar.tamente as leis existentes. 

o Sr ...•.•.•. - Como membro da commissão 
as~ignei · este parecer · e levanto-me para o sus· 
~entar, ninguem se compaoJece . mais do que cu, 
ninguem .é mais inimigo de impostos e càntri· 
bui~ões: se tosse possível extinguir desde já todos, 
estaria por isto. 

Vendo as immensas despezas da nação, a enorme 
divida publica forçoso é conservar os que hn, eu 
vejo o artigo da constituição 160, ·s; 15 dizer (leu); 
ora, á vista . disto pr~rece .que a com missão seria 
tachada ·de parcial se pr.etendesse propór uma 
medidn. especial para ·esta ou aquella província ou 
mesmo em geral; eujo'L fui magistrado, sei como se 
faz a decima, muitos ha que de certo pagão pelo~ 
pobres, isentava aquelles que a lei i~enta, e quaes 
süo as pessoas muito pobres que a·'.lei · isenta 1 
Sómeute nas províncias interiores raríssimas casas 
chegão ao . rendimento .de 40/J, e então este im· 
posto virá ·recahir sobre . P•Jssoas. ricas, . quando 
todos os· cidadãos devem concorrer com o seu 
contingente para as despezas ·dn nação, e deve-se 
execut.lr este artigo constitucional que ainda se 
acha reforçado por um artigo da lei que deu uma 
fórma para as· arrecadações da decima; portanto 
voto pelo parecer da eommissüo. 

O Sr. Ernes~o:-Eu jã disse, e unicamente Ó 
qUe di.go é, que i~ meu additam_ento não sa oppõe 
ao parecer, eu na o quero · senao . a exacta obser· 
vancia de nossas leis, e que ellas têm sido es• 
quecidas pelo que pertence aos · pobre~, esta ca
mara abolia muito bem .... da decima, porém não 
abolia a . lei existente: esta legislação é que quero 
que s.e cumpra. 

O S~. P!).ula. e Souza. : -Se .acaso . se 
approva o parecer da .commissão comeste addi· 
tamento, o resultado é ... se b~assim o estylo, 
teri•l lugar .o additamento que offereceu. o Sr. 
deputado, cu ententlia, Sr. presidente, que este 
parecer devia ser mand•ldo á commissão de or
çamentn, ·porque no. orçamento La de se declarar 
os .tributos que ficão subsistindo e sendo assim 
quem sabe se a commissão do orçameuto entende 
que de.ve remover estll legislação . ou fazer-se · ao 
mesmo . tempo extensiva ; a nlinha opinião ·é que 

· esta resolução fosse á commissão de orçamento, 
que ha;de declarar quaes os tributns. subsistentes, 
póde ser que a actual lei do orçamento apresente 
a lista dos tributos que ficão subsistindo, ~orque 
~ me~ ver em umas partes, como em S. ~a~lo, 

a gente intlig(lnto ·não paga om . consequencia de 
u.mn r_epres11n.taciio da juntn, . no · tPmpo da pre· 
S1denc1a do v1sconde do Con:;onlins; foi euv1ado 
ao thesouro, e o thesonr•1 riJsolvou quo esta chtsse 
de gente llfi.ll paguRso, talvez fuu•la•Jo na legislnção 
~:uc o honrado membro citou; por con,;equencia, 
com o que se venceu a ostt:l raspeitll, mande-se 
o additamento do bonradn membro o Sr. França 
Filho . á com missão do orçamento. 

o sr; .......... :-Eu julgo que a commissão 
deu muito bem o · seu parecer, tarito peloo prín· 
cipio'l da justiça como economicos, corno pelos 
princípios · constitucionaes; julgo pelos .Princípios 
de justit;a, porque qu11lquer pi:sson nao ha de 
ficar mais KObrecan·egada de impt>Stos do que 
outra quP. nüo está por t~ua nat&treza incumbida 
de. trabnlhar pelos principio!! constitucionaes, por
que se exceptuarmos um cidadão por sua quali
dade pobre, iremo,s a encor&jar . a pobreza, além 
disto é contra us. princípios econornicos e . que 
por este vai-se privilegiar uma classe, o que faz 
não augmentar a riqueza da nação, uma · classe 
industriosa que aliá.s póde ser que· não sirva 
senão. de · consumir, portanto é ·contra os prin~ 
cipios ·economieos dll justir.a e constitucionaes, 
o que é da constituiç1io que todo · e qualquer. 
cidadão deve concorrer par;\ as despezas da naçiio 
com a sua quota, segundo os seus haveres; por
tanto voto pelo .par~:~cer da commissão, t;\1 e 
quaL 

o Sr. Oa.s~ro Alvcs . :-Vo~o pela emeJllla 
do illustrB deputado o Sr . . Ernesto, porque a .Tãi, 
Sr . . presidente, mandou impôr a .todos ·os predios 
urbanos nas princip •le~ ddadBs e villas do Brazil; . 
e . está visto que não se trata de Jazer pagar a 
cada um, · segundo o que tem, mas sim segundo 
o predio que possue : trnta:se da execução da lei 
que impóz decimn sobre os predio;~ urbanos, e 
dém. os . senhores attenção . ao que é predio~ ur
banos e conheceráõ que se têm Ctilto todas as 
violencias aos pobres, principalmente ·róra das 
cidadas e das villas, tem-se atacado o intuito 
da 1ei. Depois disso a decima. é .sobre o rendi· 
mento das cas.1s, e uma casa que está fechada 
não tem rendimento e antretanto .se faz pagar a 
decima: voto portanto pela emenda do nobre 
deputado. 

O SR. AoaELIA..'iO : -A lei manda avaliar as 
Cfl"BS · para saber quanto rende cada . urna · para 
pagarem . a decima e não . distingue as casas 
'}Ue estão fechadas, . portanto faço esta expli~ 
cação. 

o Sa . . c,~sTnO ALVES ;...,.A lei. não .póda . mandar 
senã•> que se pagur, . a declma do rsm\imcnto 4a 
casa, e se ella não tem rendiment.o não p6tlc o 
propriet;lrio pagar decima' · • 

O SR; PA.oLA. DE B.~RR'lS i..:..A.lei diz qufl pagaráõ 
décima as casas habitadas, e uma choupana não · 
é casa llabitada. 

Cerrada a discussão, põz o Sr. presidente 
o parecer á votos, e foi approvadõ com a 
emenda. ·. · 

Leu-se um parecer da commissiio de justiça 
civil, sobre a representação .de ·Antonio José de 
Oliveira Barreiros, que .havia ficado adiado por 
so ter pe..tido a palavra sobre sua mataria na 
sessão de ll de J.unho. 

o Sr. Llno Coutl:nbo : -Eu o que me 
admira é que a comm1sSã•1 julgue que este negocio 
est•\ nas me:~mas circumstancias dos. que haYião 
sofrrido prejuízo:~ . na Bahia ,!lela!j_tropit.s 1u11it~tnas , .. 
por ventura quem com metteu esse estrago . f1H'!~O os 
soldados d:\ tropa de Buenos Ayres, ou !orão 011 
proprios soldados . brazileiros que in\lisciplinados 
a rtlbeldes fizerão um :!aq'ue naqY.!!Ua pQvoação .? 
Este . homem queixa-se e diz que teve uma sen

.tenç~ contr~, e ~rgue o su~remo trib~nal de ~~s• 
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tiça porque lhe negou cstf\ re~ístll, e a meu ver 
net::nu mnít.o bem : qunl ó a 1,.1 ql!o manda que 
a nnr.iio fique re~ponsnvel p.Jos uhns"~ <li! um 
regírn'P.nto índíscíplinndo? <? resr,or!~nvnl d~s ns· 
sas3ínios c roubaR de um re:mnento 1nsnbordmndo 
0 exaltado é o chefe quo devi11 tomar conta na 
conductn do seu rr.gimeuto, que devia dar ouvidos 
ás denuncias quo estes habitantes lho . forãcr dnr 
de que o· seu corpo in dar um Hnque naqu(•lla 
povoação, em razfio de uiio se lhes pagar o seu. 
soldo, mns o commandante n:io fez caso. autos 
o insultou e de~pedío grossciranlento, dizendo qu. o 
sua tropa er11. bem disciplinada, que . não podia 
commetter erros . dessa natureza; continuarão os 
boatos do saque, offereceu·se até dinheiro por 
emprestimo, c que respondeu ocommandnnte dessa 
tropa? "Niio posso controhia· emprestimos, e o que 
vocês . têm . Mito terrores panicos. u Não aconteceu 
porém essim, a tropa rebel~ou -~e, os t:iOlda'!_os 
entl'nriio pelas casas dos . ctdadans, saquecrao, 
fazendo incendiar algumas prnpriedades, e o tal 
commandnute deu graças n Deo11 escopar com 
vida, a'liás o matarião, (l os soldados depois do 
saque entranharão-se pelos mattos para ~e inbi· 
birem. 110 castigo de tã<> ntrnz attentado. E estará 
este caso nas mesmas circnmstnncias pelos pre· 
jui.tos ·que.· ti verão .os cidadíios· da Bnl:ia pela in· 
vasãn do inimigo ? f-elos direitos da · guerrn, o 
inimigo entrando no territorio não deve destruir 
senão o que fór propriedades publicas, e o ~~ue 
faz o govel'nO quando o prnprietnrio s11ffre alguma 
perda pela ~ i"''!siio do inimigo_?· Qnàndo sc.t~nta 
de . índemuasacoes o gov~rno Jnclue o . preJUIZo, 
não só dos edificios publicas mas das propricJdades 
privadas ; a mesma I:oglaterrn quando. manda 
algum cidadão em commis~iio .em tempo de guerra, 
já . está. decretado por lei os uteusilios c baixella 
que . o cidadão .deve Jcvnr, pnra qu~ não faça 
com . o governo contas de griio· capitão . se elle soffre 
algum sinistro; se istf• é assim, como não hão 
de os habitantes da Bahia ser tndemnisado~ dos 
prejuízos que as trnpas lusitana~ fizerão no ajuste 
de contas com a commi~são mixta? Mas pergunto, 
o caso é identico ? De ce:rto que não, Jogo, . a 
indemnisação desses prejuízos, <levc·se hnver 
dos bens d.1 comntandante que tinha n sua tropa 
tão. insubordinad.a, :.r nunca estes prejuizos pod~m 
s er reparados pela fazenda publica • . 

Eu. Sr. presidente, approvo o parecer da com
missão; mas não as razões . que ella expende. 

o Sr. Allncido. Tnrrc'5 :-A. commissiin 
entEndeu pouco mais ou menos o que o i!lustre 
deputado acabou .de expender; assentou que dando 
este pnrP.cer evitava grandes questões, c entre· 
tanto remetteu":;o com . toda a l'Rziio para um 
caso já julgado nesta casa : ainda que ficasse 
adiada sua ultima decisão. 

A · com missão niio di$~~ que o. ~oso P.!õt!IVI\ JHI.I 
n1esmns circumstallCÍB.!! d!!S tropas lusjtunas, l!eria 
o . absurdo o nHiiS extraordinario, uno caberia na 
cabeça de nenhum dos . membros da commissno, 
entretanto aqu~ nesta casa nlguns prejudicado!! 
da Bahia pedindo soccorr<> dos mal~s quo tiuhilo 
so!Trido, . ru\o fi1Ó pclnstropas lusitanas mas . pclus 
mesmas tropas do paiz, o qnc su fez nqui? Fez-se 

-~11)) projeç~n, l'liio sei qunes silo as suns,palavras, 
mais imprimio·se, !nzeudo diMtincçi'io dos pr1•juizos 
causudos pelas tropas lusitnuas, . exigindo . que 

· estes fussem indemnisadc>K no ajuKto de contns 
da commissão mixtn, e sobro ON outros hnvia un1 
parecer da commissiio ou projecto, para que a 
nação indemnizasse taes prt>judicados que esti· 
vessem em taes circumstancias; mas entendendo 
alguns Srs. deputados· de diversas províncias que 
se fizesse a medida extensiva, · ficou o negocio 
adiado: ora, como este negocio está. em pé, parece . 
que este negocio devia correr a mesma sorte, erão 
cidadãos brazileiros que tirahão soffrido prejuízos 
com a. tropa brazileira, e por consequencia jul&ou 

R eommíssão que n presente supplica devia ter 
R ffiP.ll!IIR ~m·te. 

Vr>in {t.mosa · a.SAt:tuinto emenda: 
u Quo o nupplicanto usa dnt~ maios que a lei 

lhe 1:onf1Jrir 1:ontra o damnificador. -Salva a 
rr.dacçiir.•. -Rebouças." · 

o Sr · :c...t no co u tlnh o :-Perdôo o illustre 
deputado, IORH . a redacçiiu do parecer é tal quo 
mP. ·pareceu dizot• que o caso era igual 110 da 
Bahin. Eu achava que ern melhor deferir.so. já 
a nsse lwmem para exigir a indernnisaçfio d~s~e 
commnndunte, e niiu fic~r suepen;,n a dectsao 
deste negocio até que se decida esse pr!lj~cto 
que existe, e sabe Deos .· quando se decrdtró.; 
entretanto esse homem não pôde have1· Mrn de 
uma n•:m de outra pat·te. A minhllo opinillo era 
quo se dissesse que .ficava ·o 4ireito salvo sobre 
e3se commandante. 

Posto a votos foi approvado o parecer, e a 
emcndrt. tendo sido apoiada ficou prejudicada. 

Leu·se o seguinte parece;·: 
c1 A . commi~são . de marinha e guerra vio o· 

projecto · de lei . do Sr. deputado F11rreira Fr~nça, 
sobre o methodn de rcJcrutar para o ex~rctto e 
armada, e é de parecer; que lle imprima junta· 
mente cJm o tit. · lo da · s•)cç:io de .ordenança do 
exercito do imperio do Brazil organisado pelo 
Sr. d!ljnitado Cunha l\{attos, onde se acha · aes~ 
em volvido o systema que n Sr. Ferreira · França 
apeuas esboça:-e que assim unidos, e servindo 
r:ste dB addiçtio áquellc, entre na ordem d.os 
trabalhos. 

· « Paço da.camara dos deput<Jdos, em 3 de Junho 
· de1830.-J.J. Vieira Souto.-J. M.PintoPei

xoto. n 

o Sr. Souto:-:-Quando . a commissão propõz 
·que so fizesse imprimir este projecto do Sr. Fer· 
reirn França, com essa · parte do projecto . do 
Sr. Cu1rha Mattos, não sabia que bàvião exem
plat·e~ suflicientes na casa para se di~tribuirem 
pelos Sl'S. dHput•>dus, portanto essa parte do pare-
cer está prejudicada. . . . · 

O Sn . . · SoAn~:s DA RoéHA:-Esse projecto do 
Sr . . Fen;eira França está .lambem impresso. 

O Sn. CuNHA MATTOS :-Eu cerio que foi reim
presso . este anuo ; achão·se dous projectos um 
unido ao outr·o . · · 

Foi approvado. 
Leu·se um · parr-cer ·da ctrmmissúo . de m3rinha 

e guerra, sobrB representação do chefe de divisão 
James Northon, que havia ficado adiado da 
sessão d~ 4 de Junho. . ·· 

o Sr. Cullito<lio D.t,!S.,;-E$se parecer ficou 
adiad.o porque eu pedi a pahvra ; e com eft'eito 
não sei se a nação · lucraria mais entregando os 
apresodores p~las prezas. (Risadas.) 

Eu voto contrr~ o p11rcçcr; que vem f.tzer a lei? . 
. ella 1uío ba de ter effeito retroativn, por conse
guinte julgo desnecellsaria essa medida lembrada 
pela commisdll.o, 

o Sr. ounb" l'\-I"tto•:.;...Niio me acho as
signado nesse ·pnrecer, mos me conformo com 
olle: . o lei · sobre a distrlbulçilo das prezas ·no 
di11 do hoje estó orn vigor, ó a lei mais absurda 
quo ao pótlo imaginar, e ó indispenaavel uma lei 
sobre este t1bject(), porctu~ pela lei actual aquellea 
que tmbalhito mais siio os que menos recebem, 
e os quo o<~tiio fóru do perigo são ·os que ficilo 
com melhor · quinhão. · . 

o Sr. Lin-.> Ooutl~ho:- O parecer deve 
passar, e ainda que se fizesse uma lei nova . não 
se desmanchava . a velha, .mas nós esperamos com 

·a ajuda de . Deos não . termos guerras tão cedo, 
e não será · mist9L' de fazer já utr.a '. lei sobre 
essas presas, mas · como temos tido até ago1·a 
governo que por uma cousa pequena fez uma 
gue1·ra conshieravel, quem sabe se amanhã não 
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te1·emos uma deelat·ar;iio lle guerra? O caso ó que 
já ouço dizer a na,cessidade do mat·charom tropaf! 
para o sul em razão do tratado de paz que fez 
o . ministerio .tronsuctn e os ngon~es quo vieriio 
a concluir asse .tratado siio os mesmos quo hoje 
dizem que nunca esporarão que o gnverno do 
Brazil fosse tlio ignorante · nem tiio traidnr quo 
lhes entregasse o que elles não pedião, que so 
elles mais pr:dissem mais Sfl · 1hes dava, e ei:~
aqui està uma paz que nós fizemos, '1UO se ra
jeítou com a indemnisação .do vinte o quatro 
milhões, f,,j eAta anno passado concluiria ccun 
uma perda extr110rdinaria d~ vidas, e mais que 
tudo, da honra e . J:llOria nacional, e o credito 
brazileiro fi~ou perdido para sempre com . a pe· 
quena ditrllrenca que a republíca dd B11enos-Ayres 
cabida aos pedaços, esse covil de ladrões, . c•Jmo 
o ministerio fazia declarar . nas suas guzetas, foi 
aquelle que nos impoz a lei, que no~ obrigou a 
nos ·retirarmos com nove mil homens dispomvei!!, . 
quando Lavalhega nlio tinha . mais que do tis· a 
tres niil homens t•eunidos, ctldendo-~e uma pro- · 
vincia pela qual se tinha gasto tanto dinheiro,: 
e pela qual se tinha empenhado a r.lloria naciQn.!l, 
vivem. esses · traidores sem s~Jrem condem11adnl!, 

·· esses perfio:los que assignarão semdbantel! ~ra
tados tão vcrgomhosos, e vivem . pr,r desgraç~~o 
J."epresentllndo ll nação brazileira, mas llrntlm ÍlH9 
não vem para o caso : porém agora nos vemos, 
segundo julgo, na obrigação de socçorrer Mon
tevidéo p:>r esse masmo tratado: ;Fructuoso ftivera 
açl•!!.·s~ fór!!. do ~!!ompo, . e Lllvalht;ga sahio ·de 
Montevidéo para se bater com elle; e pelo tra · 
tado o imperio do Brazil se nbrigava a sustentar · 
o governo que Montevidéo estoibelecesse por C:!· · 
pn~o de · cinco nnnos, e consta· que . ·Lavalhega 
exige o cumpdmP.nto desse t1·atado, porqnail~l o 
governo estabeltcido em. Montevidéo foi sujeito 
á approvação do Brazil e á r&publica de Buenos
Ayres; eJ·go, esse governo existe estnbei•Jcido na · 
conformidadu cjesse .· trat;ido, e se Fl'Uctuo)so · o 
quer deitar abaixo, segue-st: que o Brazil dev.e 
soccorrer Montevid<io, c nós havemos dar pns~os 
e ser incommodados ·em razão de semelhante 
tratado, além das perdas considemveis que temos 
sotrrido ; eu vejo que isto vai a pégar fogo, que 
se ha de c11mprir o tratado ou se ha de faltar 
á sua palavra, mio sei como o governo brnzi
leiro :;e ha de safar, . queira Deos ·não vejoamos 
esquadra· para u Rio da Prata, . commissariado 
estaLbelecido e tropas a lnarcharem; e eis-:nqui estfio 
todas as (unes tas consequencias . de :;emP.Ihnnte 
tratado, e por isso seria bona que . nós . tratassem os 
de fazer essa lei das presas, quem sabe o que 
virã da noite para o dia. · ·. · · · 

Po11to ã votos o parecer. foi approvt~do. 
L6u-se tambem um parecer da conimissíio de 

JZUerrn, sobre o requertmento do cadete Joaquim 
Ferreira Nobre, que . havia ficado adiado das. ses
sões antecedentes. 

O Sr. Cunha. Mottns :-Sr. presidente, 
eu. tenho o . maior . sentimento que nuo se ache! 
presente .o illustre deputado o Sr . . Oliv&ira Al
vares, .talvez elle combatesse os princípios que 
a . commlssiio de ·guerra emittio nesse parecer. 
Todos sabem 9ue o ministro da guerra na qua· 
lidado de admtDistrador geral. do ~xercito tem .a 
alltoridade de remover su.ldadus de un:'l para ou" 
tros corpus; .assim como ofliciaes, mas é por mo· · 
tivc:is que interessão . ao serviço, e ·apreseaotarei 
toda a legislação militar que hu a . esse respeito. 
Quando q1,1!1lqyer :regimento é cli~sCllvido, o mi· 
nistro da gut:rrn . deve . fazer pa>~sar us soldados 
para outros corpos, e quando qualquer J<meral 
de uma provincia .de accordo com u gomeral de 
outra tem .. a autoridaole de o fazer, precisn•se 
accordo dos commandactes. dos corpos .etc. I~to 
é o que se tem pratic•ado até o dia de hoje •. desde 
que temos regulamentos militares, mas os . soldados 

do artilharia não podnm passar nom para os 
regimentos dol infantaria ~Sem ordem axpreRsa do 

· govrmw, mas os soltlndos de infantaria podem 
pasilar para a artilharia com licençn dos goneraeR, 
ei:~-aqui quo a legislação militar não se oppõe ás 
paSiiBgllns, 

Este rapnz que era cadete ll qu'l pretendia 
casar, satisfazendo os deveres da lei, pedia licença 
ao se11 chefe, ni'io entro na questão so o cadete é 
obrigado . a pedir licença, o que é um pouco qucs
tionavel, mas se nó~ nos havemos de cingir á 
lct.ra do regulamento, nenhum soldado· ~e poderá 
casar sem licenr;a do seu coronel, no regulamento 
ha cinco modo:; diversos de rallar : umas vezes diz, 
todo " militar, outra vez diz, .todo aquelle, outra 
vez diz, o~ ()fficiaes . infP.riore$ e soldado!!, outr!!. 
vez diz, o soldado e n legislação, que é empregada 
a respeito de un~, não é a rP.speito de outros, 
neste caso diz a lei, qufl nenhum soldado se po
t;lerá c;asar sem licença; ora, o cad.,te pedi o 
licença; deu-se-lhe e depois .de a· obter, o pai 
suppundo-sr: injuriado a meu ver do. máo casa· 
menta ou da desigualdade das condições de fami· 
lias, · pedio ao governo determinasse que seu filho 
fcJsse removido para fóra da provinc1a, o reque
rimentc> veiu pelo commandante das armas para 
o governo, mas o govt>rno teve a sabedoria de 
dllspresar semelhante requerimento, sendo porém 
ministro da guerra o S~. Oliveira Alyare~, o pai 
tornou a ·fazer um novo requerimento, e foi então 
que este rapaz veiu parll o Rio de Janeiro, aqui 
requereu ao · governo, . e o ministr11 actual em 11 
de Der.embro do anno passado revogou a ordem 
do Sr. Oliveira Alvares, po1·que não era ftmdadn 
em legislação militar, um gcverno aletermina um:1 
cousa, outrn governo rletermin:\ outra c•Jusa; ora, 
isto, ::ir. presidente, é uma miseril'- · · 

o ·. Sr. ·Llno · coutinb.o:-Sr. presidente, 
tenho il faz'lr um requerimento, e é que t•Jdos estes 
negocias em que se ach11r ·cr1mes de responsabi, 
lidada da parte do:~ ministros sejiio enviadas para 
a commissiio .de constituic;•io para em tt!mpo tomar
se conhecimento disto (apoiaàos), om tempo pro
prio, pois .que o enc~tar bto .a.gora é tomar 
tempo á cnmara, como nunca perdemos o direito 
para tomarmos conta; portanto laço este reque· 
rimento á mesa, qun todoJs os negocios no11de 
houver re . .;ponsabilidade do mini~tro vá para a 
chmmissiio ·de consLituiçiio, e fi<jUtl guardado para 
nós tomarmos conta de~tes . negocios ; o anno 
passado nós aqui demos moritras . do . panno, 
queira Deus .t1ue n.ão mostremos . a. peça; por 
coaa~eguinte devemos ir ó.v,mtu com . e~to11 nege>· 
cios, a lei . da responsnbllhlade nilo ha de ficar 
em nomine. . 

Entrou . em discussão o seguinte parecer que 
bavia ficado adiado: · · 

« Em 10 de Junho do annil pBSSBdo queixou-ao 
o ex-brigadeiro Lubatut . da .. prepotoncu& do mi· 
nisn·o du guerra, em h11vel-o demittido sem aen· 
lflnça, o sem ao ménos dcclnrnr·lhe os motivos 
para poder-se justificnr ; o que or;lem\ra ao 
intend~nte da policia que dentro t~m 6 dias fizesse· 
o snhir para fórn do impe1~io, o que se realisou. 
O .ministro em 2·b de Junho informou á camara. 
que, sendo esttl official admittido ·no serviço em· · 
quanto Sua Magllstada o houyessa por bem, 
desde que niio merec(lu a confiança do governo 
foi demittido .e calou-se ióteirament~:~ sobre a 
depurtação. · · 

« Apezar de qu~ n c amara reconhece no · ministro 
uin · fundn de injustiç,L que revolta · dt:mittindo 
·uau official estrangeh·o, quol volulltariamênte se 
otrerecen e servia no exercito na · crise mais me
lindrosa da nossa independenci:~ . com manifesto 
perigo de vida: serviço que foi em muito ava· 
liauo pelo guveruo, como · provão os documentos 
juntus, e isto sem motivo justificado, e só por 
::apricho ou méras suspeitas; comtudo não en-: 
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contra violado o art. 14.9 dn constituição, porque 
não podoudu o aHtrnugciro SP.r emprP~ndo publico 
no impedo, ntio pôde gozar do~ dirciLos " gll· 
rnutias concedidas ads brnzileiros Pmpregados. 
O min1stro em demittil·o fez· o qua deveria fazer 
irnmPdiatamente clissatla R ~ucrra, n qual sómAnte : 
justificaria a admissão do me~mo, mas a justiça 
e a gratíd1io pellião, c ainda hoje recla111ilo pHla 
indemnisaçii.o e recomponsn . de t1io r~levnntes 
serviços, cuja falta acarretará sobre a generosn 
nação braziieira o indelevel ferrete de injustll e 
ingrata. . · . •• 

<I Quanto porém (l precipitada dnportaç1io de 
um bon1em que hatantos annos reside M Brazil 
com filhr~s e propriedade, o sem saber·so o 
motivo é um procediJn.,nto arllitrario, (iesp~;~Lico e 
insupportavel. Parece que n ~overno ligado p•lla 
constiluiçi'io para poder praticar taes netos con· 
tra os brazileiro!l, quer virgnr-se · na pessoa dos 
estrangeiros, como . :;e o direito .da hospitalidade, 
a franc•• admiss:io dos me11mos, 11 as leis . da 
natu•·e~a n1io so · oppuzessem irresistivelmente a · 
tão ~rande injustiça. Desde quo o e~trang~íro é 
admittido no solo brazileiro, gozn nece~sariamente 
de todas as garantias consLitucionnes, quo prot~· 
gem os direitos civis que n constituição niio dà, 
mas reconhece e .1.oroclnrna; e seria deshumnni' 
dade sujfliLar o · estrangeiro ás leis penaes . e 
negar-lhe . protecção aos seus direitos. A' ví~tn 
do exposto . a c.ommissiio é de parecer.: 

<I Que adiando-se a accusação para tempo con· 
veníente, se recomflWlnde ao governo a reparação 
da injustiça feita ão ex-brigadeiro Pedro Labatut 
com a cessação das vantagens que. percebia, em 
con~equencia do poRto de que foi demittido; e 
a necessaria permissão' de continuar a viver . no 
imperio ·debaixo: da protecção das le is, do · quo . 
foi espoliado contra o direito · das gentes, e costu· 
mes da nação. brazileira; persuadida a com missão 
que o actu•ll ministerio se esforça em reparar os 
males pt·atícados por seus · antecessores; ·. 

<I Paço da: ca1ilara dos deputados, to de Junho 
de .1830.-D . . A. Feiió.- E. F. França, com 
restricções.-J. M. de Alencar. » 

o Sr. R.cbouça.R:=Sr. presidente, pelo qne 
tenho ouvido do parecer da illustre commíssão 
me . parece · que . a queixa consta de tres partes: 
ta, destituição do posto ; 2•, violPr.cin em . mandar 
sahir o quéixoso para fóm do imncr!o : 3•, abS?' 
luta negação de audiencia e meios êle def,.za eju>Jtitl· 
caçã.>. Parece-me que et>ses são os tres _pontos car· 
deaes da cau~a que estâ em discussiio. Eu~ quanto 
ao lo,mostrarei que o supplicante é militar do exer· 
cito brazildr••, no que sou com raziio controrío ao 
par~cer du illustre commissiio. Em quanto ao 2°, 
mostram: i que ~e Ih~ fez noto ria violencia; e .R mnior 
injustiça possível: emquoncJo ao ;Jo, negandl!•sc· 
lbe todos os meios . de defezn e justificaçiio a 
que se proporrhn· 

Diz R con~tituiçiio no nrt. 14!). (Leu.) Os C>ffi
cines do exercito nii9 p~;~q~m !HH' privndos das 
suas patentes sepão por . sentl!nça prorerida em 
juizo competente . Pergunto, era :J?eãro J..nbatut 
officiol do exerci to brazileiro? Era, . e brigadeiro 
e benemerito . . {Apoiados. 1 Benemcrito . e muito 
benemerito. Se pois Pedro Labatut é brigadeiro 

. do exercito do Braz i! e . o considero b~nemerito, 
.pois r .. levantemente defe11deu minha patria, como 
podia ser d.;slltuido de sua patente sem sentença 
profnridu . em jui:eo .:ompetente? Mesmo quR>•dO 
o gen.:ral Labatut estava a colher os rouros do 
nncimento {que a ineic.periencía e simplicidade 
de uns .. consen tírão . ~~ue fussem roubados . pela 
aleivo:;ia o pel'lidia de . outros), e da Babia veio 
remettido aqui. para o Rio de Janeiro, nlio deixou 
de ser considerado . militar brazileiro, justicando. 
se em um conselho de guerra e cuntinu>mdo no 
gozo ·de sun ·patente e dos premias, que o chefe 
da nação lhe conferiu. 

Nunca ouvi dizer que o general Labatut acei· 
tasso cnndicionalmen te o P•JSto do brigadeiro, ou 
que viOnli•' servir por onjtajllmento; nem o go· 
ve1·no lirguido como tem sido, jámais se defendeu 
com · al:;:uma deF>tiiR .ou semelhantes razões. E ' 
poi11 o geuel'l'l Lnbatut um brigadeiro do nosso 
oXOI'Cito, que se proMtou benemeritamente á nossa 
patrin na conjunctura em que por mais u1·gente 
se lho conflou o commando do nos,o exercito? 
E duvidar-se póde que elle foi espoliado do seu 
posto contra a constituição do imperio, e quo nós 
em conformidade da mesma constituição o deve. 
mcs cont!lmplar como bl'igadeiro do exercito do 
Brnzil? · · 
N~o só o general Labatut é ·como brigadeiro 

(lo nosso exercrto, ~arantido pelo art. 149 da 
constituição, como · pelo ~ 29 do . nrt. 179 da 
mesma lei fundamental, · uma vez ·que prestou · 
relt!vantes serviços ao Brnzil, e ahi são ~arantídas 
as rc·compensc." conf~ridus pelos serviços feitos 
ao estado, quer civis, quer militares; assim como 
o direito adquirido a · ellas. Quizera que alguem 
me ·quizesse contestar os serviços prestodus pelo 
genel·al Lnbatut na Bahia para dar-me a satisfação 
de conveucel-o. · 

Tenho vP.rificado a 1• pnrte respectiva á espo• 
liaçiio do posto de brigadeiro . sem sentençn, e 
por conseg>1inte contm o art. H9 da constituição. 

Quanto á 2• parte sobra ser violent11mente lan· 
çado fóra do BraziL Neste caso ponho. de. parte 
a patente de. bt•igadeiro do exerc1to brazileiro ; e 
quero considerar ao general Labatut como estrnn· 
geiro. E' evidente que o governo conculcou o 
direito eommum das n:ações em geral e em .esp.o· 
cial o direito convencional. entre. ·. o Brszil e a 
França, · se o governo .considera a Pedro ·Labatut · 
subdito frnncez. l\:tas o Bruzil não ~6 deve consi· 
dernr, e tem considerado a Pedro Labatut como 
subditrJ do Brazil, quanto o g~verno mesmo · do 
Bruzil já o . considerou seu · subdito em relação á 

. Frnnça; quando lhe concedeu licença tempora1·in 
·para ir de via.gem a Marselha, o r••grossar á sul\ 
praça immediatamente findo o tempo concedido. 
Mas a França, não só considerou e tem conside.rad(l 
a Pedro. J..abatut subdito brazile.iro, quanto não 
consta que impugnasse ao . passaporte que devc;lria 
acompanhar aquella licença a Marselbn ; nem 
mesmo agora tem rechmado contra uma violaciio 
de trata\Jo que aliás teria lugar se Labatut 
fosse um franc<·Z !lubdito da França. 

Com tudo o governo do Brazil quiz que o general 
Labatut fosse · estrangeiro para . obrar . como · elle 
despútican:ente, e niio · considerou que dava o 
pe:~símo . exemplo du atacar de rronte o · dlrolto 
das gente~, o nindn mais o tratado da Franç11 na 
pessua de um Cruncflz, que; dada 11 mi:srnn hypo-

. these; ddveria ser respeitado neste pulz, ·e gnrnn~ 
tido nlim de 110S niio comprollllltter, pois, Hogundo 
minha lembrança, foi co••tractado entre o Bra:dl e 
a Fr!lnça, que 11in.Ja mesmo que houvesse alguma 
dissensão de governo · 1\ governo, sempre os fran· 
I!C:I;C!I !I•Jrião conservados neste paiz commollnmente 
e que só no caso de ha.ver guerl'a, e se fazerem 
os francezee suspeitos poder-se-hia mandai-os 
sahir. no espaço de 6 . mezcs. O general Labatut 
acaso teria . pat'a sahir, ao menos 6 dias? E', pois 
evidente que · nem me~mo. no negado. casó. de qne 

· o gent!ra1 Labatut fosse estrangeiro do ·. Brazíl, 
fõra dado ·ao governo maudal-o sahir, do. ch•Jfre, 
qttP. . se lhe fez ' r. isto a mait~ raotoria ' violencia. 

Emquanto n negar-se. absolutamente todos os 
meios . de dereza e jústill.caçiio ·ás imputações . 
que se lhe fizessem é . o requinte do depotismo, 
e eu desmereceria o horror que se deve a esta 
arbitrariedade famosa se· me propuzesse mais . a 
dem onstral·a. 

Sr. presidente. E' tristíssimo que os agenteil 
do pod~r, não satisfeit~s do ter espezinhado a todo~, 
ou pelo . menos á . ma1or parte . de todos os brazl· 
leiros benemeritos da patria, ainda levem o seu 
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subversivo Óxcesso ao ponto tlo pratico.!' o.s mesmas 
ingrntidões p,1ra · <:om um estrangeiro quo prestou 

· serviços ·ao . Brazil, como o generul P1Jdro Labatut: 
ao mesmo tempo que se procligalisão as graças da 
naçiin, não tanto u cstrangeil·os dllvidosos, indif· 
fe1·entes ou suspeitos, como a inimigos desco· 
b~;rt?s? .... 

Voto contra o .Pareco1· . da illllStre cr,mmissãn, 
emquanto desconhece 1111e Pedrll Luhatut é liri 
gadeiro do exercito .do Brazil. Elle o é pela nossa . 
constituição: uma sentença con<.lemuatorili só· 
mente o poderia destitui•·· Deve Her respeit.ILdo A 
reconhecido como bdgadciro'd'' exercito do Brazíl 
e benemerito. 

As mai3 violencias que a · íllustro commiss:!o 
reconhece, em vPrdnde valem 1nuito bem para se 
responsabilisar~fi'ectivl:lmente o rnínistm ern temp.1 
consentane11. Até se não c.-,bibio de deprimir a 
nação considerando que o bl'igndeiro Labntut em 
tão terrivel .ao Brazil; que destituitlo do. cnmmaudo 
de al~uma !'orça não puàf)sse Mer aS!lfiZ vigiado 
e pumdo, se por acaso de~enerassc de C•t:I•lncta 
e perpetrasse. algum crime t 

. Voto pelo parecer da i Ilustre com missão rins 
demais partes :; . e tnnto me compraz de pronunci1tr 
este voto, qunnto esta é uma das Vllze~> em que 
mais me pago de se1· reprcst~ntante d•• Bahia, para 
defen·ler c••m justiça manifesta a causa de um 
llomllm, que bllm. servindo M Brn~il, m~Jito hGm 
servio 4 minha patria. ( Apoi(!dO$.) 

O .Sr. Cun1U:a. l\J:,l.ttos :-O pr,.,cr.dimento 
do governo conh·a o . g~noral L'lbntut .Co i i11jutito 
e impolitíco : injustrl por ser opposto aeil ·us,;s, 
costumes e legislação a respeiLo 'dos officiaes 
estra11geiros quo têm 'se1·vído entro 'nó:~; e impo· 
litic•> pelas consequencins que de tal procedimento 
podem para o futuro resultar. 

Eu . provarei as minhns duas proposições, c 
rogo á can:'ara. que me nttenda, e compare aquillo 
gue eu d1go com os exemplos e as leis .· qlle 
liei de apontar, o r1egocia é d~ muito .interesse, 
porque . envolve mataria .de direito. publico con: 
11titucional. · · · . · 

Não me proponho trazer á memoria .os antigos 
exemplos tirados Ull historia portugueza . a res· 
peito dos officiaes estran~eiros, que; vierão servir 
entre nós em varios seculos •la mor.nrchia, .· tra
t~rei unicnmente do que . aconteceu depois da 
VJndll do mnrochal Je" S~bombeq~ 110 t~mpo .da 
guerra da restauração. E~te cel•Jhre general que 
alcançou no Alemtejo muitas e brilhantes victorias 
11obrs · as tropas h espanholas, recolheu·se á sutl 
palrin com o Litulo dcl conde de Mertola, e uma 
pen~ilo de 20 mil cruzauo>~. O governo f,,j g1·ato 
e reconbecedor dos set-viços deste grande ~:e· 
neral até ao dia da sua morte na clllcb•·c ba· 
talha de Boyno . na Irlanda, .ã testa daR tro1•ns 
do .• príncipe de O range contra Jaques II de. lu· 
glaterr•'· 

Oil. officiaes . estrangeiros que . vicrão SP.rvir a ' 
Portugal n•1 tempo da . guerra da grande-alliança, 
e desejárão ficar entre nós, tiverào us seus res· 
pectiVOS soldos, e o mesmo direito dos portl,lg:U<lZO;i 
ao ·. ac.cesso doil postos • . · · 

_ ·Quando llm 1762 o conde YB Lippe v~io çom· 
mandar-: ·o,, exercito .. de PurLugal, trouxe . comsigo 
mu1tos .. o_fficiaes ingleze!l, franctlzes e allemàe:~ , 
e todoa ~:aquelles que desejavão ficar .eutre 11ós 
conservArão QS !HlU!! postos, o direito ao .acccs:;o 
regular; e de mais a mais .. tive1·ão soldo dobrado. 

Quando no mesmo anrao se organisárõo os dous 
·regimentos . suissos, . capitulou·se que os officines 
·que, ·acabado o ten.po de englljam•mto, quizes,;em 
ficar ent Portugal ·conservtuiàu . os seu~ postos, 
e teriiio meio soldo até . serem empre~;tlldo:~ ;· 
e uquell~s que desej••ssem retil'Br·~e rt:cébtll'it1o 
tres . mezes de soldo para .. as despezas d:t viagem, 
e os transporte!! gratuitos . pa1·a a Hollanda ou. 
Genova~ 

'1'~:1&0 1 

• 
To~ ,Já s ~alio:11 q·1c um dos COJ'On ois sl.líssos f~o~í 

fuz ilado por mo ti vus que ainda. s:io rnysteríosos, · 
. ni'ir> obstauto a sent•mça que se npplicou, e o uu 
o . governo descontente tlaquetles corpos r•:f,,r
mon•OS ou licenciou-os e m·eou o regimento rios 
realls estrangeiros. o qunl t•tmbem foi · deban· . 
f'la,ht, . e os t~eus ollicínes •1uo descjárão fir.at• em 
Portugal f•Jriio ndr.tittid,ls nos corpos uacionaes 
Cllln aR 1nesmas premgativas e o.cc~s~ 'JS dos seus 
camaradas portugue~es, c alám disto cvm u s~.t!lo 
dobrado. 

O conde de · Lippe .IJuandJ se r~tir,Ju para os 
s eus est11dos do Atlemanha, .11em por isso doixou 
de conUnuar a teL' " posto rlo murechal·general, 
e 11. commnndar o exerdt.u du Portugal cuuw sa 
mostm pela~ ordens expeJít.ln~ .te ll•;genhurgo e 
ri'l Bucheburgo, e se ach:in unidas ;aot! l'llgulaluen- . 
tos mílit~&res; e o seullor rd . D- Josti J.>lll'n 
mosta·ar a este ~eucral a estimnr;<io em quo tinha · 
os seus serviços, fez-lhA ·o. fumoso pn::~cntc de 
um parque utl · artilharia rlc OUI'tl com qutl o mesmo 
condfl sulvavl\ fi'> dia rlos annoJS duqncllo 'mo· 
narcha. 

Tal era, senho•·r:s, a gratiJã<J do anlig<l govtlrno 
pnra com os .olliciaes esll'ílngeit·ns que vinhiio 
servir a Portugal ; gratidiio que se acha cunhada 
na qoclantç'iio primeira subseqn~:ntfl ao art . 10 
do alvará dd lü Je l)&zembro d<J 17!l0, tanto nu 
q_.e respdtu aos S'lU3 S•Jidos comu aos :Jcus ncces
S•Is : :~•.•Idos dubr:ados, nccesS·):i como os dos :leU3 
can•acada:; purt.ugu~zo:;. 

Eu poderia aporstuL' o~ nomo:s de muitos centos 
de officiaes Cl)trangeiro:; qutJ fi~•lr iio, ou ss rdi· · . 
rárão de s erviço ·de p .,rlugal.· Todos . e llns .fti.J'iiO . 
mais ou menos premaadus. O conde : de Goltz, o 
mnrquc:z do 111 Rositirc, o cüliü<;:::!:J Viomenil, u 
príncipe .•le Lax:emburg e illlfncnsos outros pode111 
attestar qull o governo.J scmprd l'<Jcompensou os 
seus serviços militares. 

Pas3•1 ag0ra a ve1· quem era n g,;nerul Labntut, 
os scrvi.;os que prestou ao Bruzit, e o proce· 
dimento que houve para com elle. Eu niio tenho 
O.IJiizade com o . general Labntut : · uma unicn vez 
fallou commígo relativamente aos SAIIS · negucios: 
con3ta-me qtle era militaL' na França e qutl 
servira no exercit•l ua Colombia, e do:feud.eru a 
praç·1 de Mn,·acuhib,, ou a U•l Cartugcna: o sú 
'}llt! no. qualidade de general de brigarin für·a 
elogin.lo pelos s eus am<g~o~s o d~sacreditado pdos 
seu:~ adv"et·.;;ar·ios _ S ei igualu.cnte qutl vei•l )' l'(Jcut·ar . 
um a•ylo ao Rio 'dtl Jundro, c que occupuoltl nus 
tl·nbnlhos de um p~quoM est•Lllelecimontv J'usLi..:tJ, 
vivia em paz outro nó~, qU·IIldO p.-.1· utolivo Ja 
gut:na dtl iudllpund~ncia ,J,J inlpe.J·io fC:.n1 hllnbt·ado 
ao govet'IIO pelo C1llltiO de U .. gt!ndorf QUO. tinha 
Sltl, ,, , iuistr,, de 11111 .dos irmãos . \lu Napoleão, e 
tambem vivia l'lltimJo cu& um sitio pouc.o distunto 
dt! Ritl do Jtlneiro. · . . 

Em. consoqU.encia d>IS ro.:~mmendaçõ~s dlli}Uelle 
conde ·. fui u got)eral [.,aba L ut · couviJu,Jo ,.para 
tf)rnar o commando do exe1·cito brazileiro, que 
havia d\l eX:Pli!Sfl!' a .s tropa,; portuguez11s quo 
occupavfio a província J11 Buhia. Nrio houve 
att~ntõ~s . e respe:to<J que ontiio ~c . niio pr,1dí· 
galiS>lssem . a fnvC>r tlo g'lneml Lu.bntut : che· 
·ga[lio a praticar-se bnixesas e netos de servi· 
li~il10 para com o gtlnen~l : houvet·ão ridic!ll<I'Íil;', 
c leva~atáriio -o ao ~ ·cornos da· lua. pa1·a llllliS f 1ctl· 
u1ente o augaria1·em. O genernl aceitou o convilo :· 
embarcou pura , a Bahi11. Ot•ganisou . o . ex~rcito, 
segu1·ou a pt·ovincia, . e. estava em . v esperas de 
l'eceber glorioso s fructos de sua actividade quando 
umn .... I I ponhamo::! prlJra em cima," sepultemos 
cem braças abnb:•> da superflcie ·d'n ten·,, os .fata
lissimos · dcsastt·c~s quo cvaaduz.1r;lo o . geuerbl L 1-. 
bt1tut I O geuer..tl Jnstifieou-sts em um co.~uselh o de 
guerra de todas as tlccusaç'ü~s contra clle propostas, 
foi declarnJo IJenamel'ito da p .. tria ; embarcqu 
para a França com licença do governo, é reco· 
lheiHltJ·Se uo .Bmzil com a esperança de colller cs 

. Gi 
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frur-tos 49 seus brilhnntes serviços, incorreu no 
desagra·lo do ministerio por motivos que absolu
tamente ignoro, foi tlestitniJo !lo seu posto . do 
brigadeiro, com mauifest11 vinlaçiio da constituição 
politicu do impol'io, contra os usos e co;;tnmcs do 
Portugal, e coutm ns leis existentes o quo :>o 
achiio <llll vigor entre uós. 

O genernl niio podia. se•· c~bulhado !ln sna pa· 
tente, não podia KeL' dculitt.i!lo do seu posto, nntes 
de ser julAad•) em t••ibunnl compQtonto se hrJ•JVOSS•l 
commetthlo ulgnm cl'ime contm ns leis civis 011 
militn•·es; a sua pu tente ora tiio pura como a mín!lr\ 
não tinha clausula de engnjunllmto qutJ o sujeitass•} 
a demissão arbitraria, nelle foriio vwladus aB leis 
da hospitalidade ú a constituic:io do imperio, os 
seus relevantes serviços merecilio . uma · recom· 
pensa mui· div.:rsa; e bem semelhante a olll.ros 
officiaes estrangeiros quo tem militado entro 
nós, ello tinha dit•oito á consideraçiio muitu ho· 
not·ífica. pela ac:tividaúo, zelo c denodo com que 
se awpt·egou na causa do Bt•,•zil. 

Agom most!'llrci que o proc~dimento haviJo 
contra o gunr.ra!Lab:Ltul, pódt1 ter con8eqnencias 
mui funestas, c. 11ue ·a ingratidiif> com que elle fi) i 
tratado produzirá algum dia .eiTeitos m11itos des
agrudaveis, Ett j{l fui ·;. esto respeito prevenido 
pelo nobre tleput<~do o S1·. Liur, Coutinho, elle <.las
t:nvolveu bem a m;tLcria de quo uunoderia tratar. 

Nós, St·. presidente, estamo:~ env,iJvi•.los em nu
vens muito espessas, e ninguem sabe se utl estado 
de paz em que nos achamos passaremos dfl re
penttl para o esta tio ele guerrn .. ~upponhnmos 
portanto, que v Btazil tem precisão da um general 
estrangeil·o para comtnanda1· a~ nossas ,tropas; 
quet·erá acc:it.-.r partido entro nós aquelle official 
que soubct' qual foi o. tmtnment•J pt·aticadr) com o 
general Lnbatut? Nã•• uos fiemos em ltlrmos grnnda 
numero de gencraes brazileiros. Outras naçõc:1 I'JUe 
se nchilo em melhot·es circumstant:ias do· que as 
nossas, chamarão gcnerac:; estrangeiros 110 s~:~u 
servic;o I So com eiTt:ito o nossogúverno um dia 
se vir obdgudo a .convidar um general e~tran
geiro, este lhe 'responderá- niio qttero o vosso 
convite, niio aceito . as. vossas .;,ffertas para que 
não pratiqueis commigo nquillo mesmo qtte deter· 
minastes contra o genot•tll Labatut-! Sabe Deus, 
Sr. presidente, o que seria da província da Bahia 
por mais alguns mezes se o.;te genet·al niio fos~o 
escolhido para o commanJo <.lo exercito; talvez 
a salvação da Bahia dos hon·ortlS da anarchia fosse 
devida úquellc geneml. 

Eu já disse que ignoi'O absolutamente os mo· 
tivos da domissiio llo brigadeiro Labatut. Ouvi 
dizer que o governo tiverususto dtl algumas in
trigas desta general I E' por de~gt·nr;a tiio fraco 
o nosso gov.erno que tema as int1·igas de um 
ofiieial estrangeiro, e que pt·r.suma.. qne ·por tnes 
intrigas venha o Br.uil a anuinar-se? E não tinha 
o ·governo força o cnet·gia para prendel-o, proccs· 
sal-o a punil·o por sentença c.! e. um tribunal '? E 
não existiiio fortalezas onde o oncen·assem, até que 
fossejnlgndo cJ sentenciado '!E tev<J o go~et·no fot·ç • 
para demittil-o e expulsai-o do Br.Jzil e não tinlm 
par!L envinl-o .a um conselh.> de guerra ? Sr. pre· 
sidente, fossem quaes fo•sem os crimes !lo general 
Labatut, não se pó<le I)egar Qtte çontr~L ~Ut;~ s~ 
violou a constituiçtio e esquecerão as lcJis antigas 
a respeito dos officiaes estrangeiros que servem 
no exercito. Eu considero a Pedro Labatut cu mo 
brigadeiro do exercito. Elle era brigadeiro muito 
tempo .antes de. se· jurar a constituição ; goz 1 das 
mesmas garantias dos officiaes nactonnes, e nüo 
entra no numero Jos officiaes engajndcs que como 
estrangeit·os e admittido:; · no exercit•l depois do 
juramento da constituição, talvez .não c.levão gozat· 
das garanti ai!. dos militares uacionaos. A respeito 
destes officiaes estran~teiros engajados depois Jo 
juramento da cJnstituição, cumpt·e decidir-se quaes 
são as garantias de que elles devem gozar, e 
convém saber se elles podetn arbitrariamente e 

som processo o sentença, ·ser privados dos seu 
postos. 

Niio se di~a, St·. presilontr., que em outros 
prlizes os officiacs estrangeiros ndmitlidos ao ser
viço são arbitrariamente privados •l•J suns paten, 
t~Js. Esses paizes não podem comparar-se com o 
Brazil ; ell reconheço· que c:om ciToito tal é o cos· 
tu me em nl~uns dr:llt1S o Lambem não ignoro quo no 
reino constitucÍ\11lal. de Inglntcrra, ·variO!! om•:iaes 
nncionaes furão arhitraria111ento d•:mittidos d•J !>1;11'· 
vi•;o por ordem do govctno, eu sei do cinco factos 
desta n11tnreza, o Jnais celebro dos qunes foi o 
major genernl Sir Rol;lor~o Wilson, por motivo 
tlot; tumqltos do enterro da rainha. Este facto 
foi det;appt'<lvado por todoii ()S .. pllblieistas dt\ In
~tlaterra, os I'JUnes o reputaviio um ataque á con
stitniç•io e uma expressa violação dos artigos de 
guerr •• , lambem se "ponta•·~\ um on outro exemplo 
desta unturczn em Portugal ; clles foriio mui raros, 
for1io obras do ministros absolutos ; o mesmn 
mnr(Juez cl•1 Pombal praticou muit.o poucos •l não 
tenho noticia de nenhum durante. o longo reinado 
da .Sra. D. Maria I. Se· mo disserem que o ge
noral Labatut consph·ou contra o governo ou 
contm a naçi~·> que ultrajou algum ministro , 
responderei que existi<io lois o forças para . o 
jul,:tarem c punirem, o qne .do modo nenhum 
devêra ser ' arbitmriamente demittido o expulso do 
imperio. Os merecimentos do genernl e os releva.t
tes serviços que elle p1·estou ao' Brazil mereciíio 
uma melho•· correspondencia o ainda mesmo quando 
elle commettosse. alguns erros, .doveráõ pôr-se em 

. urna . das concha~ ela balança da razão e na outra 
concha pôr-se os seus serviços para á vista destes 
muito· mrds p~sados aturarem-se. os seus desn
ce•·to~ (se é •lUfl os hnnve), o niitl s~ eclipsarem 
absolutamente fórn do Brazil os rolovnnt~s ser· 
viços desta g•meral prestados á nação á testa do 
exe•·cito qne llalvou uma .das mais importantes 
pr\Jvincias do imperio. 

C(llno tenlw de votar a favor do general La
batut, foi~me preciso, senhot·es, motivar por este 
modo a miuha l'Otaçri:o, sentindo comtudo nüo ter 
m•liot· habilidade para advo~tnr uma causa quo 
me parece ch.,ia de Justiça e fundada em principio3 
condtitucion.les. 

o Sr. Lino Coutinho:- Sr. presidente, 
parece-me qua a I'JUestão su reduz a este ponto, 
reintegrnr o brigadeiro Labatut na patente que 
lhe f,,i tirad11 c indemni:mt·-se u. perda que tem 
suiTridopor esta suspensão, e acaso o ministro da 
guerra •lUtl praticott semelhante injustiça. deve ser 
respousavel'/ gis-aqni, isto é o quo a illustro com
mis~iio dt~ve•·in ter dect.wn.Jo. Sr. presidenLc, o ge
nerul.LalJatut não fiJi destfls o!licio1es engajados por 
vil p;·e.;o, pat'd viL· det•t•amar s11u snngue, ni'io, elle 
não •i deatas, veio sim dermma•· o seu sangue por 
pt•ofessar o.mor á. naçiio, e 111io ó dcst~s morce
nn•·ios que tomà<) anmts a favor de qualquer 
nação qlle lhe pag .•• O general Labatut não esta 
ncsuts circum~tancia . .;, !!lle já est!IVa no Brazil 
domicilia•IO com propriedade rnstica, com ·filhos 
nn!!cidos no Brazil, até com praça !LSsentr&da, preci
sou-se de um generalpat·a mandar-se para a guerra 
4ª Bahia,· veio-se ter com o general ;I:.abatut, qual 
outro Cincinnato; estava cultivando a terra·; em
punhou 11 espada P••ra defenJer. as liberdades 
IJrazileiras, largou a sua propriedade e lhe foi 
offdrecido ·como espada da honra uma .espada q_ue 
se lhe clett antes <.lelle marchar para a Bahia. Foi 
o .general Labatut para a Babi•L e co1uo. a achou? 
Em um e5t11do perfeito dcJ annrchia, as tropas 
não reconhecido disciplina, as tropas em bandos, 
etc., e com essa tt·opa assim era impossível vencer. 
Ora, o que 6 que fez o general L•1batut? Torno11 
o exercito subordinado, o com esta tropa foi com 
quo. ello f~z frente aos· lusitanos ; fot com ella 
que os bahianos vencet·do o grande ataque do 
Pirajá. 
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Honras sAjão dadas taml>am ás tropas d•L pro · 

vinci1L de Perna~uuco quo ajudarii:o ás tia Bnhio, 
mns a vil iutriga que fizoriio 'deste liomnm, fez 
com ·quo um oillcinl dn mesmo exercito o . foJS5e 
prender ; cllri rmfim !vi víctima ·da discipl'ína 
mesma que ensinrou aos seus solda.dos.Orn, sonho· 
re~, estes homens que estão á testa do governo 
não querem tomar lições do exemplos tiio desgra. 
çados que nós temos tido, ellcs devem sab~1· que 
um governo que manda f•1zer ass11ssinatos, é mais 
bojo ou mnis .amanhã victima dos mesmos assas· 
si natos. Veio prezo o. genernl Labutu.t e foi remet
tido a um conselho de guerra para dar contas da. 
sua conducta, declarou-s.e que ello tinhn sidoum 
cbefe corajoso e . em conseqnencia .ficou tranf!uillo 
ua posse do seu emprcll'o no . exercite •. 

Eu, Sr •• presidente, smto que esse ministro da 
guerra não . eatejn aqui presente, e que .elle res
pondesse a mim e a todos os meus colleg•1s, mas 
elle Re safou vendo qutt hoje se diRcutia este 
negócio . . O que fez o general Labatut paril elle 
o deportar e tirar-lhe o posto confirmado por uma 
patente? Dirá por ventura que elle é estrangeiro, . 
·a que o governo . podia demitLir :. nunca nm os
t.l'aogeiro . engajado pôde ser demittido com as 
condições que o mesmo ongn~nmento marca, mas 
aquelle não engajou pelo ·. vil interesse de ganhar 
dinheiro, o porque é que e:;so ministro não apre
senta o t.ratado do .engajamento do general Laba. 
tut? . E' porque não h a tal tratado. Logo, e. lle 
tambem é l>razileiro como outro qualquer. 

O ministro da guerra Sr. presidente, passou a 
.d.ernia.s.ã.o de.st.e .rn.ilita.r com· .an.t.edata e o mandou 
d6portar · dentro de 24 horas, e mandou que o 
intendente geral da policia o fizesse ~xecut.:ar, 
quando elle . já pat'•l escapar ás hot·riveis perse
guições que se lhe.podíão fazet·, já se tinha mettido 
á · bordo .de urna embarcac;ii.o franceza· ;. cubrio -se · 
com a bandeira branca, mf'smo tal ve?. para se 
livrar de algum assassinato, como fizerão com um 
deput(!.do de!lt!! Çl!ol!!!, e porque, Sr. pre~idente ? 
Por lilerem a~r~jgos da . con!iltituição e homens libe
rael!, é . por ei!S!! mesma razão que o . illustra 
dep11tado que hoje com tnnta honra occupa um 
}ug111: na meza come;> secret!lrio, foi deportalo 
para a ilha de Ftlrnando a fazet· fortificações aérells 
naquel!a ilha, e provou"se-lhe algum crime 1 Isto 
não era maltratar a tudo q11anto oüo er11 escravo, 
nem servil? Elles bem vião, Sr .. presi·lonte, que 
para levarem o seu plano de t•ecolonisação áva.ote, 
ern necessario qur. nno houvessem no Brazil homens 
11ue fossem . alrtlctos ao systema constitucional. · 
Por conseg11into,. ellas começarão ·a favor~cer a · 
tudo . quanto viüo que ora bom para o . seu pnrtido, 
e a atacar a . todos aquelles que t>rão constitucio-
naes e independente;; . . · 

O ministro .ta gue1·ra; Srs., além de commetter 
attentados desta naLureza, vio)lou o trato1do. com 
a Fmnça, porque, supponhamos que o . general 
Labatutiião fosse da classtl dos cidadãos pacificos, 
mas sim estrangeiro, eu leio um at·tigo do tratado 
feito com a França p11ra se ver em que o ministro 
da g11erra o vtolou. (Leu.) 

Ora, Sr. presidente, suppondo mesmo que o 
brigadeiro:~ Labat11t fosse francez, poderia elle 
dentro . do 24 horas set· lançado · pelt1 barra 
fôra como réo de · polícia sem ella dispór daquillo 
que era seu? Se elle fosse cidadão francez o gover· 
no francez ·havia de tomar conta . do governo do 
Brazil, digo tooiar conta; porque o govenio do 
Brazilé o peior de todos os gove rnos. (Apoiaaos . ) 
Entretanto . isto passou e este . ministro estú hoje 
sentado entre nós, e eu o que desejllva é quu elle 
respondesse a tudo isto. Ningucm poi~ pôde du· 
vidar q11o se atacou a constituição quando se 
tirou a patentl) do general L11>atut. E~te general 
plldio um CODIUllhu . paa·a ser julgado, ni\o se lhe 
âe·u·· e . . o .... df;l&.pac.bú q. ue .. teve foi-seja deportado . 
Quo nome · tu\o vai ter o Braz:! enLro os estran-
geiros 'l O Brazil que só .se nprovoita desses 

molsmos ostrangdros qu•1ndo Ü1e convém o quandol 
niio llw convém tlá-lh ·3 pontapé3. M:t!; pa1·a 1'(110 
111io dem itLiil es~o minist1·o a outi"Oll officiaos 
!ranc~zes . quo · pelo contrario orfio inimigos da 
causa o tlcmlttio immediatamrmte a e~ tn que ora 
nmigo do DrtlZil? Isto prova quo elle prnt<Jgia 
a tu.Jo . q11anto podi11 fa~vorcce r n absr:lutismo, 
porém alies .estão enganados, não hão de levar a 
bnrbas enxutas, nem 9 pão a bocados (apoiaàos) ; 
e quando qlleirão que istl) ac0ntoça, elle~ . hão 
de vêr . o~ liberaes, os . homens brazi\eit•os, os 
amigos da patria . pegarem . em armas n susten· 
tat·em os seus direitos. (Apoiaàos .) l'orno poi:> 
a repetir, .vá este parecer á commissão como 
acabo de pedir ncsto requerimento. 

Veio á mesa o seguinte requerimento: 
cc Art.. uriico. O brigadeiro . Lnbatut é briga- . 

deiro do . exercito, ainda . que estrnngeiro seja, 
·visto quo já era · official · do exercito antes Ja· 
constituição . .;..;,Jose I,íno . J>. 

o sr, A 'lenc;.lr:...:..sr ; presidente, o Sr. de
putado que fnllou a favor do general Labatut, 
sa perslladirá talvez que. o parecer da commiss:io 
é todo contrario ao general Labatut. Sr. pre· 
sidcnte, · q11al sert'i. o brazi!eiro amigo) da sua 
patl'in quo .uiio sympathisasse com o Labatut? 
Qllnl será o brazíleiro, que s::~be apreciar (I 

amor da . patria, · q11e niin ·. co>nsir!ore grandes 
os serviços que . esse general fez ao Brazil, ser· 
vit;os que talvez fossem aquelles que vierão con· 
solidar a c<~ usa do Braz i!? · Todos nós sabemos 
qual .é .o crime desse homem , foi , digo, 
intriga que lhe armarão, por elle ser amigo d!t 
independoncia ·; to!los sab~mos qne .não tem sido 
só o general · Labatut victima des~a intriga o 
especialmente nas províncias do norte, todos . 
aquelles · homens, quo pegarão llm armns ou sus· 
tentarão a inolependencia .do Brazil, · toJos ·têm 
ido ao cadafalso, presos, allrílhoados etc., isto 
é uma verdade eterna, f".i isso me.smo que se 
praticou com o g.:n~ral Labatut. (Apoiados.) A 
commiss/io, Sr. presidente, deixou de expender 
a inju>tiça q11e se pratico11 .;om este homem o 
os mqstres flopqt~dos q~e nc.nbiio .de fallar, 
tnlvez, talvez não ,:lizem tudo quanto se fez com 
e$ te genera~l. . A.lguns íllu~tres . deputado~ querem 
que elle seja ciJad1io .br&lz.il.e.iro ; .i. sto. á um. a q.u. estr.'o 

. de direito o. os prínc!piQs da çommissiio · são 
contrarias . a isto. · · · · 

A. constituição brazlloira dá com efteito a lodos 
os estrangeiros que estão addidos dentro do Braz i!' 
as garantias que t•)das as constituições promcttem 
a Lodos os pavos, porém a constitllição brazilein 
não dá garantias pa1·a um estrai1geiro mandar 11 
brazileiros. .. 
· Citou-se um artigo da constituição, nenhumc. 
patente .será tirada . sem passar pela lei, os artig ... s 
da constituição diz.::m respeito aos cidadãos bra~ 
zileiros, . e alli estão garantias . dos brazileiros 
o não de estrangeiros; . porém até aqui já . so 
disse que elle é cidadão pacifico, Sr. presidentf', 
elle não é cidadão brazileiro, a commtssão rec,·o
nheceu a . injustiça · que se . fez .. com o gene1·al 
Labatut, e n comrilissão reconheceu que se devião 
abrir os cofres . das graças pa,·a com este .homamo 
a commissão propõe e reconhece mesmo a neces
sidade da ·accusaçiio do ministro,. e nisso obra 
como todos aqui já têm · obr1\do, porém conheco ·. 
que ainda não é tempo. ·se pois a · commissão 
reconheceu todas as injustiças que se .fizerão ao· 
goneral . L1batut, apenas ellu · discrepn ·. contra 
alguns ·. Srs~ deputados na qne.stão · de direito, 
porque diz a constituição. (Leu.) Isto . é .parn 
1)8 bruzileh·os . . Portanto di~to que eu mmca vi 
ao .Lab.ltut, porém . aimpathiso com elle, maa 
esto11 convenc.ldo por um caso que é mosmo 
hnpolltico que em tampo do paz existiiio cstran· 
geh·os nas fileiras brazileirns, o . so acaso se 
concede isto por um favor ao Labatut, o mesmo 
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poder{, c11tiio nc .. nt.Jcc:t•. C(•m outros. !J:m tampo 
do ~:ncl'l'n chnmcm·so :;rm .llii estrangerros, porém 
11111 tnlllp•J do pnz, n:io: temos muítns gnnernes 
brnziloiros que s:i11' c.• pazes J,J mandar as tropas 
hrav.ilciras. Dê ·so·lhe pois, p~n'lõ.;~. honms h!!no· 

· rilica~, dó-se·lhu mesmo dinheiro, porém go\•crnar 
a lJr.•zilnirus é o. qu.1 n nossa cunstitu:çíio niio 
permitte, e ó o qui: não quet' a commiss:io. 

o Sr. Odorlcr> :\lon<lcs:-~r. presidont•~, 
en em parte . sou da opíníiin do illnstre depu· 
taclo qu11 ncnba de rnllar. Attnntlr:ndo f1 qucst•i•l 
em g•Jral cu cston coin etf~ito pm'Rundido que 
nó:; n:'io devemo~ qner·er qne us o:strnugoiros no.s 
venh:in gov•)r•nar, porém cu admiro quo csso minis· 
terío trnnsncto, IJII•J tem sitio tiio facil ern ndmittir 
estrAngeirOS e n governar-nos ntó tllll C(lUSll:l do 
mai:; con:>ider•lçiio·, como commandante~ •l'ut•mns 
do ·proviucins, ~strangciros '}uenos tl:111 feito mui· 
to;; males com suppostns revolu<,,ões etc. nu miro 
dig•l qu~ esse g11verno se quizesse agora mostrar 
tiao brnzilei,·o, tão con~titncivnnl pRr.a de~titait•· 
do seu emprego a mn estrangeiro, mas 11111 cstrnn· 
griro que alcançou a victor·in pnrn o Brazil, que 
fez a nossR glori.:t c a nossa constituição. Sou 
do parecer elo illn5trc deputado, torno a dizer, 
11té •:orle') ponto, porém, o. estrangeiro de quo se 
trnta, pnrrce-me . .,ne .IJStavn em caso muito pru·
ticular. Ellc j:\ u:mva do seit p;,sto antes dn cr•n
stitllíçãn, e ningucm lhi! tinha disputado até tmttiG, 
~ quando outros muito:; ninda estã.-, gnzando dos 
seus postos, porque elloniio havia de gozat"! Ainda 
mesmo que nós Julgassemos quo . e !lo niio devia 
SP.r bri:;:adeiro quern é qne havia de julgar? Havia 
de · sermos nós·? N:'io; havia de St!r julgado pm· um 
tribunal compet.mt•l porque diz . a \:onstJtuiçfl<!. 
(Let~.\ NP.stc tribunal é que compete os direitos de 
ver se elle dGvia 011 mio ser brigaJeíro, mas 
Pmqunnto niio se tratn~;~so ·.disse o miroisterio r.1ão 
devia dcmittir a esse f:>meral e . esse miuisterio, 
on a maior parto delle não nos queriu. ·estrange!_rar 
ern . tudo, ·e com este ~cneral é que era a excepçno '? 
Sr. presidente, e!Ie era estrangeiro, mas servia 
mui . bem os . brnzildrol'l, e h a muitos otíicines nu. 
armada nacio11nl quo não . s1io brozileiros, e Q 
mimstel'io os niio · tem d.emitLido, e qual! tO a esta 
pnr·te . cu sou do votr, J.!o illu~tre députado que 
mandou .uma emenda, ma:; . pat·eciHIHl · que ess~ 
emenda ainda não est:\ l.Jem concebida: eu q\lCria 
que niio se fal!asse na palavra-militar-;. quer in 
que sa dissesse qno a cnm.lra · dos deputados 
recl•mmcndl\ qu·e . se niio devo desLituir do postoJ 
de brigadeiro ao Labntut, mas na segnnda parte 
cn sou de voto do pareCet' (1!1 commissfio. 

Todos têm dito que o ministro da guet·ra deve ser 
accusado, e o parcr.er Ja. · con11uissiio diz que 
ainda não . sejn accnsado, cu sou de~ ta . opini:\o, 
o · parece-me que niio · couv~m pot· ·or.a · tratar· se 
desta · accusa<;tio . temos 7 ou S armes . parn ac
cusarmos dentro dclles: porém trntnt·-se disto jã, 
acho que vni interromper os trab11lhos dn camara, 
!:1 $0~ <lo parecer do Sr . . Rebour,as quanto ;\s 
emendas. 
. O Sn. SEcn.ETARIO SvUTv:-Sr. presi.lente, não 
nos resta . ma1s do que reparat• os males do g.J
v~rno. tmn~acto; portan.to proponho esta /':;solu-
çao: (Leu., . 

" A assemb!Ja geral logislativa resolve: 
cr O. gover1h1 . concederá cart-1 de . naturalisnção 

a Pedro Labatut, . natm·al de 1\lnrseille. 
<< p,,çn da calnnra dos daputados, 2!3 de Junho 

de 1830.-J. J. Vieil•a .Souto. 11 

Veio li mesa a seguinte emenda: 
<l · Que se rccommnnde no . governo a reintegra.· 

çi\o do brigndeii·o Labatut por ser sua demissão 
contt·nria no nrt. UO 1ln constituiçi'io, o porque 
IIUI\ pllloutc lho r,.i conferida untes d11 consti· 
tui~du, ll&llim corno llto soj-1 pormittiJo o voltar 
olle no Drn~ll pu r lilll' 111111 ·. duput·taçiio conlt'Bria 
ao art • . 170 ~ ll9 1\11 conwUtulç1\0 ln<llllnnl~•uHlo·•H' 

do tod.,s os prcjttir.os rosnltr.nt~s l]cfHia \leportnçiio. 
-S d v a n l'euacç:1o. -Castl·o e Silva. » 

o Sl". ounlla 1\J:.~tto,.,:-Sr. prr.sidonte, 
ainda que ou niio seja homem muito instruido, 
sou um · ptlUC·J curioso, tllrnbam sei alguma cou~l\ 
do quo h11 ~obre 011 o~trnngniros. · A lei do 27 
elo Duv.oml>ro dr. 171:3 permitLo que os estran
geir·os etc. (J.eu.) E o nlvxriÍ de 172l diz. (Leu.) 
O genornl L11bntut achnvil-;;e 11qui antes de haver 
cnJJ:sLitui~~ii·•, ell~ era ~ener1\l do exercito bra
:.:il•:irn ; pot· r.onsequRncia não era daquelles que 
:ltt'· cht\lnri•>.. tl:ilran~r,íros . para s~1·virem nas ·li
uhns l>raziltlirns. Ma~ di~so·se, não compete por 
nenhuma llllliJeir,l .que em tempo de paz os. officiaes 
ostrang.dJ·r~s venluto . ter as gara11tios qne têm 
em ter11pv de gur)rra, pergunto eu, haver1\ algum 
ostrangP.iro tliLJ infeliz; u quem se proponha isto, 
e ulles qu~i,·,io? QLtereriiiJ elles vir para o Bral'.il 
com esta cl.,usula ·? . Ella veio. pedi I' um asylo 
no Brnzil, e foi o governo que o :;olicitou e andou 
ntraz rlelle. E11 já disse, não conheço o general 
Labatnt, mas o estimo. . . ·. 

Agora fu.llar·ei a rr.speito dos generaes; quAntos 
existem estrangeiro3 t:)ntre nó.;? A província, talvez 
uma das mais intet·essantes do Brazil, niio está 
ontregue a um estrangeiro? Será o gemera! La
batrtt de m~nor. qnalidndll do que este? . Pr·esente 
est!Í urn illustre depntn•Jo· qnt1 podia mui bem 
dizer a qualidade dt! um ll outro,". o entiio havemos 
1ttJ ser: túo indulgentes pat·a uns e tiio sevet•os 
para outro . .;? · 

Sr. presrdentc, é nr.cessario que a assembléa 
gHrnl declal'tJ .se cDm t:fflliLo os officiaes eHrangei~ 
ros tê ·ll as mesmas garantias que os officiaes lJra
zileiros; porém fuzer-se engajamentos para tempo 
do gu"'rra a em tempo de paz dnr-so um pontapé 
e rnand.ar-.se c•nbora, é o que .é inju§tís~imo; 

- niio se dúvia dar grandes . premios a homens 
COII!I) o. geuerel Labatut, que servem ber>..) . aq 
Br.tzil '? Eu creio que o mesmo illustre deputado 
Q\lc açnboq •!e f11!!ar s~m <lqvidrt netihurnn ha 
c! c ;wr da minha opinião ; clle, Sr • . presidente·, 
ha de estar .convenei_<lo que . o;; brnzileiros· não 
qLtcrem ser tngrat•)S p:lra aquellcs estrangeiros 
quç bem servem á patria. · 

O Sll", Pauuno <lo Albuquerque (Pela 
OJ'!lem): - Sr. prcsiJentt:>, quando s.: propóz . a 
prorognção, quast todvs . os Srs. deputado:~ que 
tível'iio a palavra c~derão.n'a par;l votar-so, e 
creio que a prorogaçiio n:io. foi para urna questão 
destas, e s,, f11i ent1i.o .pr·oponho que se marque 
até quando dura a pro rogação. 

Leu·:>e um:-~ emenda. · 
O Sn. HExtÚQuEs m: REi ~.o::-~ o& C~z ~m pequeno · 

discurso qu~ não se ouvia e concluio · votando 
pela emenda do Sr. Rebouças . . 

o SIC'. Luh: cuvurcantl :.;..Sr. presidente 
o go'-:erno U'!ou. uma ingratitliio com oLabatut: 
e o tllust~o . deputado entendeu gratuitamente. 
A CO;tStitUICiio mui claramente disLingue OS ci
dad;ios br:tzileiros e os o&traugeii'Os; no art. 149 
Si 6~ está ~I!Cluicll) . o general Labatut. · (Leu.) 
Aqllt C\rz-qualquer- e não-qualquer cidadüo
~. qualquer pel[lsoa, e o govel'no ·. obrou conf,,rme 
n constituição. O ~ 16 diz. (Leu.) O C(lr"•o militar 
é para todos os cidadãos e 11iio para "'todos os 
homens. (Leu.) Todos os brazilciros siio obrigados 
a pegat· em armas a favor do Bra:.:il, não são 
todus os .. homens, . siio todos eis .brazileiros ; não 
vamos decidir que todos os estraugeíros militàres 
têm es~-3 direito. Nada de estrangeirismo no exer· 
cito, os brazileiros s1io muito cap'!Zcs de defende!' o 
BraziL (Apoiados.) E uma nação que não . tiver 
hon!.ens capazes de a defender, . nunca póde;\ser 
naçao. 

Portanto eu voto pela indicação do illustre 
deput:tllo por·quo é . muito lonvnval, é muito hon" 
rou da nssembl!l1 .ger111, mns nuo· conformo~mQ 
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com cnt~ · O!ltra em~llda e !lnt~o Approvaria o 
parecer da commissão salva a .redaeçiio. 

O Sr. R<lbouça., :-Sr. presidente, eu níio 
pretendia .f•tllar mais .neste negocio pelo que 
toca (, doutrina que aLioptou o parecc1· da com· 
missão, porque os illustres . deputados que tem 
fal!ado no~ta mesmo s~ntido, têm esgotado t()da 
esta materia, mas agora eu me vcj•> na necessi
dade de turnur a Rustcntar o que acabei do dizer 
e de combater · algumas razões que . o íllustre 
deputado.quiz trazer a este negocio que não 'e3tá na 
raziio geral. 

Era e.vidente que o g~neral Labatut cri\ do 
exercito brazileiro e a constituição diz-os offi
ciacs do exercito. (Leu. )-Não define de maneira 
nenhuma; elle era do exercito brazíleiro, e entiio 
como é que se ha de excluir da doutrina deste · 
artigo? Diz o illustrd deputado -não . convém 
isso, e a constituição é para os cidadãos brazileiros 
e não de. vem ser admittiâos estrangeiros.-Concordo 
e eu sou dessa opinião, mas depois da consti· 
tuição, convém muito fazer uma lei paru isso, 
concodo nisso, torno a dizo;r, mas esse · militar 
de que so .trata· niio entrou para o exerci tu . bra
zileiro em virtude de alguma lei, elle entrou 
para o exercito para defendar a c:lnsa geral do 
Brazil, porque a cau~a niio foi particulal' da Bahia, 
a cau-a . foi geral. Ora, . dizendo . a constituição 
claramentc....;.todos os ·. militares-etc. (Leu.) Como 
nós poderemos dizer que . não são e.stes . nem 
aquelle:~ .? Q1,1em nos autorisa para extremarmos 
se siiu . aquelles ou não? os · que t~ão, e o qQe . 
devemos .f!!~er . I) estª~!l!eçgr . r~~ou·,,s P.~ra j!l!ilo. 
· Demais, não · temos nós em algumas provincins 

estrangeiros com mandando as · armas, bem C:'lmo 
na Babi••· Pianhy, etc., e outros estrangeii'Oll 
que não prestarão serviços ·alguns no . Brazil? 
Ternos sim, porém . este que prestou muito::J ser· 
viços á patria está destituído do seu posto. 
· Pelo que respeita á. minha . emenda, eu não in· · 
sisto n,;llo, o meu fim .é que o brigadeiro Labatut 
continue a ser militar do . exercito brazileiro. · 

Não sou de parecer porém que passe essa 
resolução propot~ta . pelo illustre deputado. o 
.SI'. Souto, . porque ella suppõe que ha necessi· 
dade que o geueral Labatut . seja .considerado 
militar brazileir.,, para gozar daqnillo . que a 
constituição lhe dá; vin!ia-lhe a dar o direito 
para eUe conc•>ra-er om .todas . as funcções e corn, 
pe.tir aos cidadiioil brazileiros, e assim elle não 
só tira o ·direito mi.litar para entrar nas pro· 
postas, como tarnbem entrar nos outros direitos 
políticos. Etita questão pois fica parn quando o 
Labatut requerer isso em remuneração dos seus 
serviços. . 

O illuslro deputado pugnou pelo art. 179 da 
conatitulçllo · que diz-todos os. brazileiros .têrn 
direito, etc. (Leu.)- Isto é indubitavel, é uma 
·bnae que nó~ _:acvcmoa udoptn1· para quando o 
governo queira admittir · estrangeh·oa no nosso 
exercito, mas isto nllo. scrv·o para .este caso. Voto 
pois pela minha emenda. 

Veio 4 mesa a segulnta emenda: 
11 Qua o bri:;nilairo Pedro Lnbatut seja recllnhei:ldo 

. como militar do exercito b1·a~llelro, etc.- Stllva a 
redacção.- Rebouças. » . . . . · . 

o Sr. Alcnoa.r :-Sr. p~eaide~te, . nito sou 
aindR . do 'parecer . do illustr<J deputlldo· que acaba 
de fallar; estou ainda certo que o . artigo citndo 
não ·~á direito algum ao · estrangeiro igual aos 
cidadãos· brazileiros . . O codigo f111uJamental é 
est~&belecido, primeiro, para marcar os direitos 
políticos do cidaüiio, segundo, os direi.tos da me.~rna 
nação, e depois · os · di .reitos· dos cidadãos LI!! todo 
o mundo, !I por mais que. se diga que o geoer!!l 
Labatut ·tem feito grandes . $erviÇ91l M llr11zil, 
comtud!l {l!le. n~o póde !!e~ çon(lid~rado como 
cidadão br!lzileil;c;~, ulle nqo· está cCJmp1·obeudido 
nesse artí~c;~, e o get!er\ll L!!.batut 11ão pôde so..:ar 

de outro direito seniio nquello que · pódo gozar 
torl() e qualquer cidadão de t•1dns as nações; é 
por isso que a commi>~,;ilo rec11nh ocon toda a 
injustiça qlie o governo lhe fez, e essa ingratid1io 
deve com e:fl'eitn 11er acabada pela a~setnbléa geral, 
porém nunca pódfl a carnara dos deputados dizer 
por si que Labtüut é otlicial do exercito brnzi
leiru, e como elle foi engajado como estrangeiro 
o governo o podia demitttr quando . acabasse o 
engajamento. · Se acaso porém se most.rar que elle · · 
tem motivos para ser cidadão brazileiro.;~ então · 
deve existir uma resolução da assernbléa geral 
e nunca só pela . camat·a dos deputado~. 

Portanto, . se ac:1so se quer propOr alguma cousl\ 
para o · genet·al Labatut (o r1ue eu estou prüm{>to 
a concordar; dev'l ser por um11 resolução da 
assembléa geraL Isto. :vem aqui muito ao caso, 
e torno a . dizer qM as injustiças é . do governo 
e não nossas; a nó~ compete unicamen to reparnr 
essas injustiças por "~Ama medida legislativa. Esta 
é .a minha opinião. 

os..-; Pol.ula. e Sou"'a: - .Sr. presidPnte, 
eu mui pouco vou dizer porque já e!lta dito tudo, 
eu · sóm~nte vou mostrar que todos uós estamos 
conc<:mJes. Ninguem duvid11, · a· o motivo porque · 
se fe:z: injustiç11s all . Labatut não foi por ser 
estrangeiro, mas sim p.,r ser amigo da causa. 
e todos ::;abemos mui bem que o governo . tra
mava; mas a qucsLão deve ser sobl'e qual é o 
mciu de reparar as injustiças fdtas ao Labatut, 
.e o meio é o proposto . . Eu uão quero entrar na 
analyse do pat·ecer da coiumissão, o que dit a 
conclusiio · do parecer ? · Diz: (Leu .) Diz mai:1 qu'.l 
não se accuse por ora " '' ministro; isto mesmo 
é o qu·o .a camar.\ quer. A com missão diz- re
com:neude·se ao governo, etc. (Leu.) E11 entendo, 
Sr. presidente, que era abrirmos um exemplo 
terrível se nós quizessemos estender esse art•g•> 
constitucional aos. milita1·es estrangeiros quo, estão 

· no exercito do Brazil: porém o geneml Labatut 
é brigadeiro desde 1829 por um decreto que esta . 
appro'vado pela constituinte, e eu quero que se 
convide ao . governo a ftlzcr todo o bem ao 
Labatut, porque a:camara reconhece-o brigadeiro 
por um decreto sanccionndo pela constituinte; 
deste modo é .que eu que1•o quo se officie · ao 
governo, e o Sr. aecretrario . apresentará o officio 
a .. esta camnrn pnra ella o npprovar, se o governo 
actual tornar a se·l' .nnli·constitucional, · se · niio 
reparar os males ·dos seus s.ntecessores recaião 
sobre eue· todos estes crinies, e eu ·até quereria 
que se convidasse . ao governo para propOr pri
meiro a este homem. 

Quanto á res•1luçiio, eu tambem sou de voto 
que . seja objecto de deliberação; vote-se, se o 
homem · qnizcr ·sllr cidadão bmzilciro que . seja; 
porque eu parece-me que elle. no. seu ultimo 

· requerimento explica-se por · esta manf)ira-diz . o 
cidadão francez, etc. ,-qttem sabe . se >llle quererá 
ser cidadão brazileiro ?- Por isso voto ·que se 
addicione na emenda do Sr. Rebouças, salva .a . 
redncçào, que so,~ officie ao governo ·. e que este 
oOlcio seja apprc;~~ado pela camara. · . . 

Esta . é R minha opinião, · voto pela emenda. 
do Sr. Rebouças, snlva .a redacção . · · · 

o llill". Fo&"r.-otra Fr;nça :....;Sr. presidente, · 
ylljllmOA una doia artigos uqui citados; .um é o 
ar.t .. 1·15 du constHuiç"o que diz (leu), e o outro 
é. o art. lUO Q\le cllz. (l:,eu.) ,E.:stas artigos farão 
pruferiLILl& umllu11 ·no rn~amo tempo ou em tempos 
di versos 'l Forllo no 111~11110 tampo, por conae
quencia um davll·llll Bntendttr aobru 01 brazileiroa 
e . Q o!lt~o lliiO p~Je uttixar dll Incluir t•unbem 
\l!! of&oiaea eatr~&nlleiroil gua u•&ttjr\o .no aervloo 
do Brazil, e a palavra-un\~iaes-hr1 de aonuorrlar 
tllnto OffiCilleS brazileiros CUUIO OI traUI(IIlrOII. iaO 
menos os oillciaes. estran(ltliro• LJUtl ~to t11mpo 
da proferição destes dois artiHo• eriLIIVI\o . 11m 
serviço, e esses olllci~~es eijtnugalroll 1!1\ll JIQUIIIII 
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da modo algum,, pola l~tl'a. lln _c:onsl.ituiç}to serem 
privndiJS doH seus postos SPnao pnr cruncs quo 
tonhiio commetticln, mas· esse o1Tlcial J"nbatut 
niio os tem a está rio caso cln cr•nstí lniçiio, prH'· 
qun n constituiçiio diz. (Leu.) Log.,, este nrligo 
está claro quo nii•l reHpeíta ·FÕ os d iro itos d;1s · 
officíneR brnzílciros, como tombam respeita . os 
direitos do lwmem, o podem ser só po1· sentenças 
r•n juizos competentes privnelo~ do~ seus posto5. 
Por consequencín torno a dizer aquillo qne sempre 
disse, e muito mo accommodo com a proposição 
do S1·. Paula e Souzn. 

O Sn. Pnlí:SJDENTE poz á votos o parecer, e foi 
approvado salva a redacção. 

o sr~. 0ASTRO E SILVA :-Eu pcelin a V. Ex. 
que se dllclorasse nn llctn que isto foi approvado 
unnnimemcnte. 

Foi tambtm approvada n . emenda do Sr. Re· 
bouça~. 

O Sa.· LtNO CouTiliHo.: .-Eu retiro a minha 
emenda, porque e11 . a mandei para quo se niio 
peR"asso uma cousa, peg·1r · outrn. . · · 

Foi julgada tambem objecto · ~ie deliberação a 
proposta do S1·. Souto, ficando prejudicada a 
emenda do Sr. deputado Castro e Sílvn. 

0 SR. PRESIDENTE d"n para ordem do dia . 28 
rlo corrente : 1" discussão . do projecto n. 67. 
:Resolução que extingue o juizo da alrnotaceria. 
2• discussão· do projecto de lei n. 2. Rcsoluçno 
lJ, 66 ncerca das pensões.-Ao mP.io . dia qunndo 
chegflr . o ministro da marinha, 2a dit~cussão do 
proj.t:.ct.o d.e lei que fixa as forças .navaes. Se 
houver tempo, continn&çiin da clillcnssiiodiJ pare· 
cer da mesa ·sobre o modo de .discutir as pro· 
postas dos . CClnselhos geraes de · provin.:ia. 

Levantou-se . a · sessão ás 3 horas e meia da 
tarde. · 

Ses11~9 em 28 de Junho 

PaESIPENÇ:t.\ PO S!l. COSTA CARVALHO 

Pouco· depoí!! das 10 horas, f:.:zend9·Se a cha· 
mada, achárão-so presentes 77 Srs. deputados, 
faltando com participação os Srs. ArauJo Lima, 
Silva Tavares, ·Ornellas, Feijõ e Deos P. Silva; 
c ·sem ella os Srs. Mnia, Miranda Ribeh·o, Lessa, 
Duarte Silva e Sá Ribàs. · 

O Sn. P.RF.sJDE!\"TE ·declarou aberta a sessão, e 
lida a acta da antecedente pelo Sr. secretario 
Souto, foi approvado. · · 

0 Sn. 'SECRil.TARlO MARCELLINO DE BRITO leu OS 
seguintes officios ; 

Do · ministro de e~tado . elos ncgocios do im ·. 
perio Enviando cópia da circular dirigida Ros 
presidentes das províncias ácerca <:la civilisaçiio dos 
indios.-Foi á commissão do eateche;;e e eiv.ili· 
sacão dos indi.os. 

Do mesmo ministro enviando um requerimento 
do substituto elas eadeit·as de g•·ammatien latina 
e rhetorica da cidade de S. Paulo quo pede 
IHlgmento de ordP.nadD . ..:.. Foi á commissiio de 
iostrucçiio .. publica. . . . . · · 
· Do mt~smo ministro enviando uma . reprt!senta

·ção da camara municipal da cidade de Cabo Frio 
QUE! lembra a approvação de suas posturas.- Foi · 
á commissão . da> .·camaras municipaes. · 

Do ministrn da guerra restit11indo o rcqueri · 
mento de · Antonio de Bar.ros · ·Falcão . de Albtt· 
querque Maranhão e participando qud ·são juf1111· 
dadas as queixas do supplicante.'-foi á commiss~o 
da guerra. . . . . . . 

Do mesmo .ministro sobre o destino dos papeis 
e trabalhos da commíssão extemn ácerca .do 
projccto de ordenança militar . ..:.. Foi á comm issiio aa ~uerrr~ . . . 

. Foi á imprimir com as reapoctív,Js tabellns o 
segttínte artigo . apresentado pala commissfio de 
fsumtla em contínu·•ciio elo projecto de lei para 
a fixnt; iio das dcsp~?.ns nnnnnr.11: 

" Art. 3.u A dnAptza do mínisterio da justiçà, 
· comprehendida a da cathedral e imperial capella 
é fixada. ern 520:07liH986, que serão distribuídos 
na fõrina 1la tnbella n. 2, feitas a~ rcducções o 
suppressÕt'S snguintes : 

A 

Reducç'ões e ,çupp1•ess'ões · feitas .pela commissi!o 
?tOOI'Çamento do ministe1•io da justi.,:a pa1·a p 
annn f!rzancei,•o .do .1o t!e Julho de 183L a . 30 
de Jun7w de 1832. 

Rio de Janei1·o, tabella n. I. 

cc Sll'pprima·so as gratifl· · 
caçõe~< ao official-maior 
c 8 officiaes ordínarios · 
da secretaria de estado . 200~000 

cc Reducção do ordenado de 
a juizes do sapremo tri· 
bunr~l de jnstiça que siiq 
senndores, nos 4 mezes 
da sessão ............. . 

cc Supprima-se o ordenado 
elo regedor dns justiças. 

cc RGclueção do ordenado do 
bnriio · do Jtnpoã como 
procurador da cor.ón, que 
é senador; nos . 4 mezes 
ela sessão ... · ........ . .... . 

· cc Reducção do ordenado 
do desembargador Maia 
como ajudante do procu·· 
rado1· da corôa que é de~ 
putado, nos 4 mezes da 
sessão .... ............. .. 

cc Reducção . do ordenado 
elo d~·sembnrgador Q,u . 
neiro de Campos que é 
senador, nos 4 mezes da 
sessão ............... . . . 

cc Reducção do · ordenado 
do desembargador Cio· 
mente Pereira que é de-
putado, nos 4 mezes da 
sessão ••••••• ; ••••• • •• • • 

a Red11cçiio do ordenado 
do juiz de f~ra do Rio de . 
;Janeiro Manoel · Alves 
Branco, que é deputado, 
nos ·1 n1czes dR · sessão •• 

cc Reducçiio do ordonndo 
do juiz de .fórn das villas 
da ilha Grande o Parnty 
Pinto ja Gama que é de· 
putndo, nos 4 mezea da 
sessão •..•....•.•..•••. 

<c Reducçãu do ordenado · 
do jiJiZ de fóra das villas 
de Magé e Mncacú Muniz 
Barreto, que é deputado·, 

·nos 4 meze;; da sessão •• 
· cc Stipprima~se o ordenado 

do deSt'lmbargador du · 
paço aposentado, po.r 
ostar empregado em pro· 
curador da corOa ••.•••. 

cc Supprimão·se os orde
uados de desembargado· · 
res do paço aposentados, · 
dos marquezes de Inham· 
bupe e de Queluz por ..• 

« Supprim!l·$e o 9rc:len~do 
do de:;>cmbargador da 
mesl\ aa consci!mci~ e 

l:SOOROOO 

3:9n9H999 

4,ooonooo 

716$666 

5i0$000 

550$000 

450fi000 

BSH888 

133$333 

1:600HOOO 

3:200$000 
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ordens, do monsenhor · 
Piz,trro por ter fKllecídn. 

« Supprima-se ·o ordenado) 
d~ procurndor geraL das 
ordens, do meHrn•J mon· 
senhor, pela me!ima ra• 
Ziiü, •• ~ ~ •.. , , •• • •, .- • • · · 

«- Supprimüo-sc todos os 
ordenados dos emP.r·cgn· 
dos do extincto trruunal 
da bulia da cruzada ...• 

« Supprima-sc t(•du a dcs
peza da intendoncia da 
pnlicin feila por esta re-
.parLiç•io t\ cxccpçiio do 
ordenado do í:~tendente. · 

'' N. B. Dos ordenados 
com que no orçamenLçJ 
vêm co11templados os 
olllciaes das secretarias 
dn~ mesas •lo desem· 
b;ugo do J.l"ço o conscicn· 
cia e ordens, alguns se 
devem ainda supprlmir 
por constar que alguns· 
deases officioes estão em-
pr~gados .. com -outros or· 
de1rados pola . t·epnt·tiç~.o · 
da fazenda. · 

1:000#000 

r.oonooo 

·1: 132HOOO 

27: ()'J8~6(J 1 

P1~ovincía do Espi1'ito Santo, talJella n. 2. 

« Nenhuma reducçiio .• ; .. 

Pro'tinda da Bahia, tabella _ n. 3. 

« Reducção· dos orJP.nados · 
dos 6 dosembar~,,dords 
da relação daquella pro
víncia (Limpo de Abreu, 
Almeida e Albuquerque, 
Cnrneiro Leão, Paim, 
Mello Mattos e M•trtins 
Vallusquc~) 'que são d!l· 
putudos, nos •! mezes da 
sessão................. 2:_4908000 

cr Reducçiio · do ordenado 
do con11go Soares da 
Roclm que é ·deputado. 
nas 4 mezes da sessão.. 100/iOOO 

H 

2:500$000 

Próvincia de Sergipr!; tabella n. 4. 

« Nenhuma reducção.... S 

P1·ovincia elas Alagdas1 talJella n; 5. 

a Nenhuma reducção..... fi 

Província de Pernambuco, tabella n. 6. 

« Reducçiio dos orde_nados 
dos 3 desembargadores 
da relaÇão daquella pro
víncia (Tiburcio, Oaval-

,canti e Brito), .que são 
deputados, nos 4 mezes 
de sessão .. · ......... ; ... · 1:200/iOOO 

« Reducçiio . do ordenado 
do ouvidor da comarca 
do Recife Ernesto · Fer· 
r6ir·n França que é clepu
tado, nos · 4 mezes da 
sessão.. . .. . .. .. .. . .. • . • 133#333 

!:333$333 

província da ParahJilla, tabella n. 7. 

.«Nenhuma reducção... •• . H 

Província do Rio G1•ande do No1•t6, tobella n, S. 

" Nenhuma roJducçiirJ.. •. H 

Província do Cem·d, tabella n. 9. 

"· Neuhume. reducção..... fi 

·Pro-víncia elo Píauhv, tai:lella n. 10. 

u Nenhuma rcducção. .. . . /l 

P1·ovincia elo ;.V:aranhão, tabella n. 11. 

" Nenhum~ reducçiio..... H 

Prr·vítlcia do Pa1·á; tabella · n. 12. 

" Reducçiin do orden;.dol 
do ouvidnr da coimarca 
Araujo Franco, que é de· 
putndo, no:; 4 mllzes da 
sessão ................ . 200/iOOO 

Pro":'incia de S. Paulo; tabella n. 13. 

11 Nenhuma rcducção..... S 

P1·ovincia de Santa_ Catha1•ina, tabella n. 14. 

" Nenbuma reducçiio •..•. 

PI'OVincia do Rio Gl·cmde do Sul; ta(Jella n: lá. 

" Rcdncçüo da congrua do 
vig•uio geraL (SoleJade), 
quo ésenado1·, nos 4 me· 
zes da sessão: ......... . 33S333 

. p,·ovincia. de Minas G11•aes, tabella n. 16: 

" Reducção do Ot'denado 
do ouvidor da comarca 
do ·· Ouro Preto (Aure· 
Hano), que é deputado, 
nos 4 mezes da sess:1o •. 

« Reducção da congma do 
vi gari o de S. Gonçalo da 
Campanh<~o (Ferreira . de 
Mello), quo .é dup!ltado, 
nos 4 mezes da sessão •. 

166fiG66 

GG/i66G 
233S332 

P1•ovincia de Goya;, tabella n. 17. 

« Suppl'imn-se a quantia 
pedida para as visitas do 
bi~po diocesano .•..••.•• 1:000/iOOO 

P1·ovíncia de Matto,Grosso, tabélla n. 18~ 

" .,Redu.::ção · do ordenado 
d~L.íuvidot· . da comarca 
(Veiga), que é deputado, 
nos ,fmezes da sessão •. 

« Reducções e suppressões 

TADELLA N. 2 

4008000 

56:8728821 

Despe::as que se Mio de (a:ze1• pelo ministe1jo da 
justiça em o ann9 (i.nancei1•o do · primeiro de 

· Julho de 183l .a 30 de Julho de 1832. 

· << Secretaria de estado e 
seu expediente ......... . 

" Supremo tribunaldejus· 
tiça. ; .. · ................ · 

« Relação do. Rio de Ja~ 
DelrO .....•.... . 37:581/i33i 

18:954$800 

68:600/iOOÓ 
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« Relaçiio da BahiR . . . . . 38:2-108000 

>> de Pernambuco Hl.872HOOO 
do Marnuluio.. 17: ·19'.2"000 . 

- . --· 110: 13GH:331 

J ui::es terl'ito1·íaes 

« Da província do Rio de 
Jnneiro ...... 
do Espírito 
Santo ...... 
da Bahtll' ..•. 
de Ser~ípe .•. 
de Alagó:1s •.. 
de Pernam
buco .. , ..... 
da Parnhyba. 
do Rio Gran
de · do Norte. 
do Ceará •••• 

,, do Piauhy .• 
,, do Mnranhiio 
,, do Pará ..... 

de S. Paulo .. 
de Santa Ca
tharina .•... 
do Rio Grnn
dQ do Sul .. 
de MinasGe· 
raes ....•..•• 

,, de-Goyaz .... 
, de 1\:IaUo-Gr. • 

« lntendencia da policia. 

. 3: 1-Hfl·M;:; 

!l33H333 
·l:701SOOO 

400HOOO 
1:()00~000 

1 :702~607 
S20HOOO 

lHO,~OOO 
1:88;:16000 
1 : 683fi:333 
1:200$000 
2:7GSS570 
5:07DH!l!JS 

1: 14.0HOOO 

l:D90H000 . 

15:63BH33t 
1:7GOHOOO · 
1:700SOOO 
--- 49:002~680 

l:!:SOOHOOO 

Juntas de justiça, despezas 1:om processos, con· 
ducções e alimentos de p1·esos, galés, etc. 

'' Na província .do Rio de 
· Janeiro ..... 

" do Espírito 
Santo ....... . 

" . da Bahia .. . 
» de Sergipe .. 
,, de Alagóas .. 
,, de Pcrnnm· 

buco ....... .. 
» du Parabyba. 
,, do Rio Gran-

de do Norte. 
» do Cearâ; ... 
" do Piauby •• 
,, do Maranh~io 
, do Pará ..... 
, ele S. Paulo. 
" ·de Santa Ca

thadna ..•. : . 
" do Rio Gran; 

de do Sul ... 
» de Minas Ge-

)l 

)) 

rnes ..... ." ... 
de Goyaz ••.. 
de Matto-G1·; 

« Empregados dos extin· 
ctos tribunaes da mes:1 
do dese1nbargo do paço 
e da consciencia e ordens. 

· « .Empregados da cxtincta 
chnncellaria das tres or-
dens .............. . .... . 

<I Santa igreja catiHidral e 
capella imperiaL ...... . 

li 
!44$000 

. .~ 

li 

li 
fi 

H 
8111440 

.~ · 
li 

2:2218:320 
30011000 

385H400 

1:277~WO 
6401!000 

li 
l3:049flGGO 

15:085$000 . 

520$000 

58: OoOHOOO 

Oathecl.mes, par:ocho$, capellães, . guisamentos, etc. 

"Na província do Rio de · 
Janeiro..... 17:400$820 

,, do Espírito 
Santo ..... ;. 3:641$~80 

Na provinciadn Buhío •... 
do St!rgipe .. 
do Alugúns .. 
de Pernam-
bncl) .....•.. 
dn Par11hyba. 
do Rio Grnn~ 
do .do Norte • 
do Cear·á .... 
do Piuuhy .. 
do Mnranbão 

,, do · Parâ. , .. 
" do S. Paulo. 
.,, de Santa Ca· 
,, tharin!l , ...• 
" do Rio Gran-
" d!l do Sul. .. 

de Minas Ge· 
·raeR ........ . 
de Goyaz .. . 
de Matto-Gt·. 

2!l:Gl!l/i220 
1 :!J29,'1200 
l:789/i5UO 

15:085/i!JSlr 
2:480fi880 

1: 9HiS200 
2:946/i·HIO 

75011000 
1:ldí90H:J3ú 
33:255/1900 
2~:M3fi3ü0 

l :857H4-l0 

l'>:02011007 

28:011821-l 
4:7858000 
:!:79-.211000 

« Na província á" Riu de 
Janeiro ..•.• 
do Espírito 
Santo ......• 
da Bahia .... 
de Sergipe; .. 
de Alagôas .. 
de Pernam· 

---- 196:463filll 

buco ....... . 
" da Ptuabybn . 
" d" Rio Gran

de do Norte. 
do Ceará ..•. 

" do Pialthy •.• 
" do Maranhão 
,, do Pará ..•.. 

·" de . S. Pnulo. 
" de Santa· Ca· 

tharína . .... 
do RioGran· 
de elo Sul ... 

" de Minas Ge· 
r:1es .. : .... . 
de Goyaz .. .. 
de Matto ,Gr. 

'' Despeza fixada ..••...•• 

fi 

H 
fi 
fi 
11 

S. 
H 
11 
H s 
11 

266114.00 

H 
li 

li 
SOO/iOOO 

11 
1:0668400 

" Be1·na1·do Pe.·ei1·a de Vas<:oncellos.~JoOo 
Mendes Via·11na.-B. L. de Sou:a.-G. P. FeJ·
,·eí,·a. ,. 

Leu-se o seguinte . requerimento : 
"Roque:iro . que ·se. pergunte no C"•lverno pelo 

minislerio competente quem. é e onlo existe · o 
,::eral ou vigario geral dos religiosos de S:mta 
'fhereza, que residem no Brazil. 
' '' Onde se . faz o capita1lo desta ordem. Se nella 
ainda profcssão e seguem o principio de não 
admittirem brazileiros.-Henriques de Re.:ende. 11 

.Foi approvado, 
O Sa. LJNO CouTiNHO mandou á mesa o seguinte 

requerimento : . 
!' Que todos os negocios onde as diversus com· 

missõP.s .acharem crimes de responsabilidade dos 
ministros, depois de se tomarem os providencias 
precisas, sejão remettidos á commissão de consli· 
tuição, .onde deve haver uma relação da todos 
estes casos de . J"esponsabilidade, afim de que a 
camara, quando · conveni~nte seja, lançar miio 
delles para formar a accusaçiio.- Jo$é Lino. ,, 

Foi apJ>rovado. 
·O SR. CASTRO E SILVA mandou á mesa e foi lido 

o se~uinte requerimento : . . . 
'' Requeiro se pergunte no governo se já for:'io 

arrecadados para a Jazenda os direito~ que devem 
pagar os novos titulares e .os do conselho, pela 
e)Cpedição de. suns cartas, e quando .o não tenhão 
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feito se proceda na fórma clns loíR. O meHmo se 
observe com os agraciados nas tres ordens mi· 
lita1·et~, obrigando·os a profeflriar em . prazo1 deter· 

·.minado nu 11 perderem as graÇas . quando o níio 
laçiio.-Cast,·o e Silva . " · · · · 

Acabada a leitura, pedío a pnlavm e díss~ 
O Sr. C;...,.tro c Sllv~ : -Sr. presidor.tn·, 

a matel'i•1 deata minha indicação é de trmta 
justiça que não . precisa eu d~monstral·a pnrn 
merecer a atteno;~o dn camora ; mas tenho de rogar 
á commissão de . fa~endll por esta occnfiiliO que 
se lembre de um projet:to meu sobre o imposto 
dos titulnrP.s todos do Brazil, porque silo crenções 
de novos titulcos e dev~m pagar tambem alguma 
causa para a naçiio. Todas. as mais classes j{L 
estão muito .tributadAs, guand•> esta quasi nada 
paga · para as despezas do estado, visto que está 
tão carecido de rendas para o thesouro poder 
descmpenhar-:~e. 

o Sr. x~J:rio Coutinho :-S1·. presidente, 
emquanto á primeira parte assim deve ser por· 
que são rt!ndas nacíonaes que este~ ·meus senhores 
não · querem pagar . por tereru mudado o nome de 
condes para marquezeM. Aqui .ba dous nonos houve 
uma indicação que o. governo fizesse arrecadar 
esse dinheiro, e. não se tem feito isso nas se
cretarias de estado, umas dão títulos, outras não 
dão títulos ; na ccirte todos vão sendo Srs. condes, 
Srs. visconcle.~, Srs. marqnezes ; portanto a prí· 
meira parte vá, mas a sPgundn mio. Pnrn que é 
professar? E professar o que? Aonde se vio um 
homem que niio) é frade professar? Um cavalleiro 
de Aviz não é frAde como . ha de professar e 
fãzer juramentos que nunca ha ·de cumprir? Só 
se é para dar mais emol11mentos aos ofiiciaes 
das secretarias e fazer .mais alguma~ despezns 
.inuteis, ·como o irem. para a igreja de caj)nc(:te 
e espora feitos anjv de comedia (risadas) ; Je~ 
mais não se paga nada á · nação. ·. 
·.UMA Voz :-Paga·se. 
0 ·Sa. LINO . COOTINHO .:-Se ·se pag11 é uma ba· 

gatella, o mais tudoJ é para o mestre das cere
monias, para ··os sachristães; a ,primeira . parte 
approvo, a segunda não, senhor. 

o Sr. Dia,. :-:-(Nilo se ouvio o pl·incipio.)Eu 
não me opponho ; •l•IIS quando as grn.;a-. são em 
·remuneração de ser.,iços feito~ ã n11ção, não de~ 
veríão pagar; porém essas que se têm feitfl Je 
títulos, outras · de ~raça, por serdes vós . quem 
sois, essas de7em pagar ; portanto approvo o 
requerimento. 

O Sr. cur:D.eiro da . Cunha :-Sr. pre-· 
sidente, ·eu desej~va sabAr. se as ordens do S. Banto . 
de Aviz,. S. Thiago, Chisto e . Cruzeiro ji\ fo1·ão 
reconhecid•lB pela assembléa constituinte? s~ f11riio, 
es:>as pôde o governo Ja.r ; mas aquellas que 
não estão ainda . reconhecidas . pela a~sembléa 
devia-se prohibit' que o governo. contínúe a dar ; 
em quanto não forem ·. reconhecidas pela assembléa 
ger!!.l como ordens do imperio : eu farei. uma 
indicação para isso. 

O mesmo . s~nhor mandou á mesa a seguinte 
indicação : · · 

<<~Que 9 gc;>ver~o niio continúe a dar habitas 
das ordens de Christo, .. de S. Bento de Aviz e 
de · S. Thiago, em quanto · não forem reconhecidas 
pelanssemb\éa,_:carnei,·o da Cunha. 1> · . · 
. Foi apoiada. · · 
o Sr. Houanda.: -Sr. presidente, é ne

cessarío vermos os inconveni~ntes que pórlc ter 
essa .tJegunda parte do requerimento; quanto. á 
primair'tl parte, é. mui . justa, porquanto os agra
ciados com esses títulos, é justo que niio u,;em 
delles sem .. p ·•g8i'em · o que devem · !Í~ dirP.ítos ã 
fazenda. Quanto porém . ás ordens m1htares, ess:rs 
existem, a ordem de Christo, de Aviz, .de S. 
Thiago e Cruzeiro, são. brazileiras; a constituição 

TOMO .l 

' falln em orolons milítarcR e graças, estas l10.nras 
miliLares não devtJm pagar, . as !11is auteriores já 
tinhiio marcado · lll! sua11 olcl!pczus ; ·nu o é porC!m 
o urflsmo com aH ordenA qull se. têm . CL'eado de 
novo, como a ordonr da Rozu que não é .bruzileira. 
Mesmo no tempo olo absolutismo •· s~a11 ordens 
eriio crendas por uma lei (apoiada) , e agora 
essas leis s:io (eituR pela os~embléa geral (apoiado), 
e sem so1· feita esta lei para a . sua croação pela 
assembléa, não hn ordem creada, é nulla ; tam· 
bl.'m estas profissões nlio servem de nada ; qun 
vai um militar jurar naquelln occasiiio ? Aquillo 
que nunca ha de fazer : 1renhum professo executa 
o que. promette no juramento. E' melhor deixar 
essas grac;as das ordr-:ns militares como estão, 
esses que as têm tido é por serviços feitos ; 
oxalá que todas as graç11s fol:!~Cm dadas como 
são as dos habitas do Aviz I (Apoiado.) A camara 
quer isentar de . pagar urna pensão que tínhão 
esses habítos, porém hoje · jú níio recoJbem, por 
um .aviso ou decreto d'el·rei p , João VI q11e 
isentava tambem de fazQrem os militares agra· 
ciados essns despezas, o ·essas profissões eriio 
irrisorias ; porque dava-se a · u111 capitão · que 
tinll!l . 20 :mnos de serviço, um habito, e isto não 
erll · grande . causa, não se ttim dado mais essas 
pem;ões, . agol'a esses emo\um.:ont()!> · ,;ão pan1 os 
otliciaP,s das secretarias, nlio pertencem á nnção : 
por consequencia a primeira parte .póJe ser ap· 
provadll ; a .segundd parte nãn deve ser appro
yada, e o governo executará aquillo que ti 
JLtsto. .,. 

o SJ:". Ba.1>tista. · PEn•oira: '-Sr. presi-
. dente; . eu pedi a palavt·a para Cazel' uma expli
cação. Como se disse . qne já h a do.ís annos esta 
camQra tinha dado ordem . para o governo cobrar 
esses direitos, e que esta ordem niio tinha sido 
cumprida : . direi 'JUU é preciso niio . fallar tão de 
leve; e nüo fazerem-se est•1s nccusaçües vagas, 
porque no meu tempo. quando era ministro da 
f>~zenda, serri receber . ordem alguma mandei f,Lzer 
uma lista de .. todos . os titulares ·que fot·üo agra· 
ciados e estavão devondo os direitos, u depois 
dei . ordem para se fazer . n cobrança, e elle;~ 
farão. obl'ig•Ldus a . tirar os ·seus titulo~. e quasi 
todo~ tírar:io títulos e pagarii•J, á excepção. de 
um ou dois •JUe niio . pngnriio de prompto, 1sto 
po"so eu dizer que é uma .ver·dade. 

Foi o requ~1·imonto, e a índí•Jao;olo remcttidos 
pam ll · comriiissiio de constituição. · · . 
. Leu-se o seguinte pnrecêl' : 

f< A' torcdra commiss:'io> dol fazenda f.rrão pre • 
s •:ntP.s trcs pi·ojectos dll l ei. ele. tres .Srs. tlrtputados, 
Oli:cnP.ntu P<:rcini, . z~fo!rino u•>s Snntus e Li no 
Coutinho, ácerca rio d•!Stin•J qll•i devem ter os 
emp1·egaJos destítttid o ~ de s r·tis iugat·e~ pela ex~ 
tincçüo já fdta do algun.; tnLuua~s ou otlicios; 
e .por aquella que ainda se podcr{l fazer; e 
depois de bem attentar sobre suns dift'drentes 
bypotheses e soluções convi!nientes, colhendo o que 
nalles lhe parece bom e justo, apresenta ã esta 
augusta camara a refusão dos ditos tres projectos, 
no seguinte 

PROJECTO DE LEI 

(( A assembÍéa geral legislátivil decreta: 
a ·1.• Os individuas das· estações, tribunaes . e 

.officios, que forão ou houverem de ser abolidos, 
e que estão ou bouvero~m de estar: perce:t>endo 
ordouatlo, seL'!lO com preferencia despachados para 
os ·empregos, quo ll•Ju\'er~m de vagar. . 

<f 2.• Emquanto tacs empregados não foren1 
de novo despilchlldos, servirúõ comQ addidos nas 
estações, tribunacs e officios que . houverem nO!I 
lugares de sua residencia, em empregos · compa
tivP.is com a categoria daquelles que d'antes 
tinhão. 

« 3.• Quando por alguma reforma, algum tri· 
65 
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bunal supcriot• ou rolaçiio judiciarin, houver de 
ficnr com · menor numero de membros do . quo 
aquelles quo d'antes tinhi'io, os fJUe houve•·om de 
sahir, quo devem Sllr os mais u•rvos, stl!'ão cbn· 
siderndos corno suuplentcs ganhando n~ Hens 
respectivo~ vrdenndos para servirorn nos impedi· 
mentos . dos vogacs etrectivos o lhes succederclll 
nas vacancias. · 

<< 4.• Os empregos para que houverem de sr.r 
de$pacl:l!ldos os indivíduos de que trata a pre· 
sen~e lei, nuuca seJ·iio do menor .:>rdcnnc.lo do que 
aquelle que se acharem percebendo, c . quando 
sendo nomeados para o servirem no .lugar de sua 
re~idencia o.u vismhanças, nito aceitarem rt dita 
nomeação perderáõ o ordenado que percobiiio. 

<< 5.• . Quando forem ·uomeados para lugares lon• 
ginquos e muito distantes daquelles em que a·e· 
sidião, será. preciso que pelo menos o oa·denado 
seja o dobro daquelle que pt;rcebiiio, para cmtão, 
rejeitando, inco1rrerem no mesmo perdimento do 
at·ti~to ant~ocedente. 

« 6.• A prt:fercncia do art. 1• desta lei se en
tenderá. sempre rt~gulada }>ela . capacidade e írlo· 
neidada dos indivíduos par~< os lugar~s que se 
pretender preencher, e segundo a categoria dos 
empregos em que houverem sorvido. 

rr 7.• Paro. pleno conhecimenlt) do governo e 
cumprimento da Jll'eseute lei; luwerá na !lecretaria 
do imperio uma folha particulaJ·, onde. se iuscre· 
vão os nomes de todos os individuo:~ que assim 
desempregados . continuiio a ganhar antigos urde· 
nados, os ·quaes para serem · receLidtis é mister 
que . cada um apresente nas estações ela f•tzendu , 
certidão de :que · !!Ctt . nome s .e acha inscrlpto na 
sobredita folha. · . · · 

. <c s,o Nas províncias pnrém esta f,,Uaa · existirá 
na S•lcretaria do governo ; e os presidontes, 
quando lJouverem de preencher interinamente 
algum emprego vago ·assim o farão . na confot·· · 
midade . desta lei ·, particípau·do ao. ministro de 
estado competente que o individuo nomeado se 
acha nestas circumstancias, afim de receb~r !l 
confirmação competente. . · . . . 

c< 9.• O · beneficio das leis que tf)on mandado! 
ccnstlrvar ordenndos a empregados viLa!rcio~ das 
estuçõe.s, tribunae:; ou nffi~ios tixtindos, só f,, 
vorece ó.quelles que ni'io têm otttro empro>go de 
igual ou superior lotaçiio ; e euoqna!ltO o não oi.JLi· 
verem. 
, " 10. Ficão revognr)as toda$ as leis em con· 
ta·ario.~J. Lino.-Fmnr.içco elo Tt~go . L'al'l'Os.
Jaaguim Manoel Ca1·nei,·o da Cunha.-G. Gett,lio 
Montei1·o de Mendonça. ,, · · 

Foi approvado. 
Leu-se m1\1s o seguinte p·1recea· : 
<< A' commissiio ole · pen~ões c ordenados foi 

preser.te o requerimento do conselho supremo 
militar em que este pede p.u·a . cada um de seus 
memot·os o mesmo vencimento . annual, que Pfll·) 
!lrt. 1• da carta i! e lei de 18 de Seten"ll>ro Je 18·~ 
foi declarado nos conselhtliros do supremo tri
bU!l(ll de justiça, dando como argumentos em 
favor. da r.ua supplica : 1•, que o conselho su
premo militar goza da singular prt!rm:;stlva de tet· 
8 . . M. Imperial por preidente nato : 2•, qUe os 
membros desse consP.lho . não podem ser tirados 
senão dn classe dos officiaes generaes, e finalmente 
a honrosa representação que siio · obrigados a . 
sustentar, e pat·s que nãoJ chega a grr1tificação 
de guarenta ·mil. réis mensaes, além do simples 
soldo das su•,s patentes. 

rc A commissão acredita que no caso de se 
attender ao que 1'equerem os supplicantes fóra 
mister primeiro· tratar da sorte muito mais la
mentavel de outros P.lilpregados publicas, que não 
vencem soldos ·avulta•los de patente'> · subidas; 
como · tambeut suppõe que o conselho supremo 
milit:\r é uma daquellas instituições an11malas, 
que .ainda subsistem .. depois da nova ordem. de . 
cousas, e que devem · merecer quanto antes a 

attençiio do Cr)J'po legislativo para decretar a sua 
aboli•;lio : é port>lntt> de parecer que a pratenção 
dos ~11pplicantes niio póde ter lugar. . . 

<c Paço da carnara dos deputados, em 28 de 
Junho tle 18'!0.-Eval'isto Fe•·,.ei1•a clà Veiga.
José Paulino de Almeida e Albuque,·que . ...;..H. Il 
Oa,•nei,•o Leao. ,, 

Ficou adiado por opposicão , 
Acnbado o expediente entrou-se na ordem do dia, 

eutrllndo em pl'imelrl\ discussão o projecto de lei 
· n. ü7 do Sr. deputado Lino Coutiuho, . sobre os 
impostos de exportação e 'importaçiio dos generoa 
do Bru;~,il. 

Pedindo n. palavra disse 
o SJ:". Manoel A1narai :-Sr. presidente, 

eu me parece que este· projecto deve ser por uma 
resolução para que se forme um systema ~era! 
de commercio, pnl'que .da maneira que está re· 
digido ó prP.judicial â:1 nossa!! finanças, e prín·· 
cipalmenta . á província da .. Bahia; eu. peço . o 
adiamento desta mateJ•ía e que vá á commíssão 
de . f•zenda. 

o Sr. Lino Coutinbo :~Sr. presidente, 
pareci) que é. uma desgrnça quando se apresentão 
projectos de sP.melhnnte natureza · nesta c!l.!:!a • . H11 
dous anoos que fiz rlste projecto, elle desappar~ceu 
ou ficou em m·ortlrio não sei aonde : JloJe (lpre· 
sento outro, todo. '' camarn reconhece qUtl é 
util, e t}is quo se pede o ac.Hamento Qa prin1eira 

, discussã<J. Ora, Sr. p. res. i.do.nte, não sei por que 
motivo s~ · ped11 o adiamento de uma .mataria 
t;io llirnples e tiio peq11ena, mas o illustre de· 
pu~a•l<> faz della Ym negocio . . de alta monta e 
que vai transtornar todo .o systema de nossas 
finanças ; oh I Sr. presidente, desgraç,ldas serão 
ns fiuanças . do Brazil se ellas consistirem ne:~ses 
pequerfos · clireHos que . se extra hem contra todos 
os princípios d~ ju:~tiça e economia .era preciso 
qu6 nós Ít1Sdemos mnito miseraveis para qne ,um 

· pa·oject•> desta .. naturezn fosse ter uma grande 
mtluencia sobre as nossas l'endas. 

Ora, · vamos . vêr .. qual é o ga·ande commercio que 
ha entre uma · província e outra, quaes os ge· 
ne•·os. brutos e manufacturados que passiio de uma 
provin::ia para a outra, o CJUe va1 fazer esta grande 

. altera•;ã,> nas rendas publicas do imperio. suppo. 
nharnos da província da Bahia com a do Rio · 
do Janeiro, que s~io as duns províncias maiores 
do imp~rio. O. que é que vem da Bahia? Louça 
mui g•·ossa, e esta livre de direitos segundo as 
leis exist..,ntes, telhas e tijolos, o . que . tambem 
não P''giio direitos ; as amarras creio tambem que 
não pagão dit•eitos; e se pagã1> são. mui dimi
nutos: mas o que é que. vem de amarras dt:~ 
piassaba? Uma pequena·q11anthtade que não vale 

· cousa . nenhuma, , e que ' ·nno póde lazer deficit. 
Vamos vêr o . mais : chapéos de palha que lá 

custão meia pataca e é trabalho dos pretos afri· 
canos, e que niio võm · sentio ern grande .-quan" = 

, tidado para aqui, eis-aqui já uma cousa que paga 
15% como se fOS$'.1 um grande genero estrangoiro, 
e não .parece que é .um gener\l manufacturado 
no Brazil, e o que é mais, pagando .direitos quan\io 
viio de · uma província para a outra, mas !los 
que vão do Rio de Janeiro para . a Bahia !liio 
pagão h\ direitos, e os que vêm da Bahia pagão 
15 <v,. O d.:>ce t\Valiou·se a pataca, . quando custa 
doz~ vintcms, qu ~mdo aqui n1esmo uma libra de 
doce custa dozo ou quatorze ·viutens e paga lõ % 
como se fos~e genero estrangeiro. 

Vamos a · ouLI'o trabnlbo qua são as flóres · de 
pennas, e que só ha um convento · de religiosas 
que as fazem em maior quantidade,. e vêm gran
des fióres df:l penn!ls para o Rio de Janeiro para 
fazer gl'ande deficit no systema de , nossas fi· 
nanças .? E' o valor dt~ . SOOH ou 1:000$ 'l 1ll isto 
vale a pen:l 4e impót• uma taxa sobre este pe
queno t~abªlllo que nós devemos f<lVOrecer, por
q~e ~ ªmª induatria, . e àté uma induatria deli-
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cada i"JUO pôde trazer alguns bens ao pBiZ, e ha 
de e~;tar pagando 15 •/•. comn se f<lSse uma ma
nufactura estraugeira rJUO viesse de longA? 

O . qna digo da Bahia, digo em relação las ou· 
tras . províncias, como se vai fuzer · e~to grrwd.~ 
transtorno . daR rendas geraos? Perdóo-me que 
diga, o i !lustro deputado quiz fazer ele um nrgneil·n 
um cavalllliro; então .diga, as rendas elo Brazil 
são as mais pequP.nas e !lS mais indignas que 

. podem hnver. 
Depois, Sr. pre~idente, o economista político 

leva-se só por .nquillo quq ao primeiro golpe do 
vista se apresenta diante dos olhos? ·Não vê 
que se. fazem certas despezas · com. vistos de 
futuros lucros ? Se nos favoJ'P.cermos a nossa 
industria, não l111verá grande exportnção para o~ 
paízes estrangeiros? Se acaso na Bahia a in· 
itustl'ia de flóre:> de pen nns fór a mais; se acaso 
os commarciantes comprarem grande qunntídado 
dellas parn as levarem ao estrangeiro, .)S dirAitos 
que pagão de exportação para os paizes e~tran· 
geiros, não. vai indemnisar muito mais? Isso é 
o mesmo que não querer plantar para colher. 
Nós vamos agora plantar e iremos depois colhei'. 

Todos os tributos que se puzerem sobre a 
industria brazileíra são>. em prejuízo nosso; tudo 
gila11to .tender em augmentar · n. índustría brazi. 
leira .é em beneficio nosso. Como .pois se diz 
que isto vni fazer um grande transtorno nas rendas 
nacionaes? Oh I Senhores I Eu não o vejo. De· 
mais, se o · íllustre. deputado quer pó r algum~t 
emenda, porque é que não e~pera para a segunda 
discussão ? Táo · complicado é este .pr.oj.e.cto que 
é . composto de um. sõ artigo ? Espere . o íllnstre 
deputado para a ~egundtt discussão, otfereça então 
as emendas gue quizer; mas querer que elle vá 
par~ a con1m1ssão é querer que elle morra, é o 
mesmo, não me embaraça, o publico bem sabe 
que tenho por umas poucas de vezes tratado 
deste negocio, e se acaso a camara não quizer, 
estou. livre porque tenho punido pelo direito dQ 
publico. 

O SR. Lmz CAVALClANTI: - O pro]ecto é sobre 
a exportação de . província para províncirL, . mas 
isto ilão é o que está aqui, o projecto é muito 
mais amplo. O Sr. deputado bem entendeu quaes 
devião · ser os direitos mas niio escreveu isso no 
seu projecto. 

O Sn. LINO CouTINHo : - Creio que no meu 
manuscripto disse : entre os ditferentes portos e 
província~ do Brazil, isto é uma redacção sim· 
plesmente em lug!lr de-nas-por-entre. 

o Sr. 'Manoel Am.ara~:-0 que tinha a 
dizer é isto mesmo que acaba de dizer o Sr .deputado, 
porque com etfeito âizer.se como estava o projecto 
âe lei, ora muito ruim. O illustre deputado autor 
do projecto acabou de. fallar ein exportaçiiopal'll 
paiz estrangeiro, para essa. não o posso admittir, 
ite província á· província o projecto. é justo e 

· deve passar; 
o Sr. castro e Snva:- (Nll.o o ouvio o 

tachygrapho.) 
O Sa. Lmo · CouTINHO :- O que M!lbei. á pouco 

de fallar? Não disse que se fizesse as emendns 
de redacção I Não sei os senhores para que estão 
gastnndo ma.is tempo.com isto···· fa.ça.·se .. aemenda 
de redacção e· .escusa-se de gastar mais ·tempo. 

O Sa. C.lSTRO E SILVA. :~(Nilo o ouvio o ta. 
chygrapho.) 

Q ~r. ;M:a:n.oel. do A.:m..aral. :-Sr. presi· 
dente, qu11,ndo eu disse que fosse á commissão 
de .fazendll, não o disse .porque o projecto do 
illustre deputado· o S1'. LiM Coutinho não seja 
util, 11Qtei que elle precisava ser redigido de 
novo, porque redigido pela maneira em que estava 
vai bolir com o systema de finanças em todo o itn • 
perio. 

Dízllm qur, nadB valP.m tndoR esses tributos 
na província cln Bahia, aqui csU1 o qundro da 
sua lll'l'llCfLda~iio, a província dn 131lhia pnga 
pelos obj~ctos exporto1dos para afl provincins .do 
imperio 10 P•lr cento d11 11ízírnn, o vP.m ~~ste tl'ibuto 
a cm;ar entra trinta a triuta e cinco contos, pouco 
mais 011 menos. Ora, pelo projecLo llca nnllo 
esto tributo porrpw falia em ·l!eral sob•·o direito,; 
de exportação'? Pc1·~tmto : o Sr. deputndo fallou 
em.dírllítos dr, exportaçiio rbs outras provinciasque 
vem pr1ra o 'Rin de Jan~iro ou dos gen~ros que vêm 
das .tnllsmas prcvineins para o Hío de Janeiro.? 
Porquo essa exportncito impnrtfl em 25 po1' cento~ isto 
é, 10 dfl ex.porta•;~o e 15 de importaç/ir), Nós 
p11gamos vinte e cinco q1.1.andr) o estrangeiro tem 
a regalia 1!" pa~ar 15 por cento, por canse· 
quencia ínfallivelmente ha da produzi•· um deficit 
no rendimento de todas . ns proviucia~ de perto 
de. oitenta contos, e por isso é quil eu disse que 
ia balir na orga.,isnç;'io rla:~ finanças e por este 
motivo é que qqeri!~ fnzer outr•J . pr<>jecto, pe· 
dindo para is~o licença ao illustre depu tndo, indo 
á commi11siio para ella o redigir melhor conforme 
as localiuaileii; Não tenho conhecimento. da orga· 
ni~nr;ão. de tinnnças de trJdas as províncias do 
imperio e Qen~o qlle a camara tambem o não tem, 
cad!!. um (los. Srs. deputados tem de suas res
pectivas províncias; por .isso queria que fosse á 
com missão para redigir melhor, e eis-aqui n rllzão 
porque peço o adiamento. 

o Sr. õa,.tro Alves :~.(Não se ouvio ao 
p1•incipio) •.• ha n•ll direito separado que se paga 
na occasião da snhi.ia, direito ch.am.ad.o de cog'
sulado, direito que . se mandou· pagar. pelo aví$0 
de 5 de Abríl de 1828, e no anno de. 21 a tantos 
de Fevereiro se d~tP.rminou qu., o dizimo fosse 
arrecadado na occasião ·da sabida. 

O Sr. :a:oua.ri.da Cava.loa.:n.ti.: -Não 
quereria fallar contra as ídéas . do autor deste 
projecto que se nchiio inteiramente con(orme8 áa 
minhas, quanto á natureza delle, mas sajiHne 
permittído pedir alguma attenção. Nii.o é ernel)da 
de redacçlio, Sr. presidente, ·quo fste projecto 
precisa, elle não pó la deixar de ir {~ commiEI!IiiO 
de fazenda, e11 não quero senão a letra da 
constituição n11 marcha dos no~sos trabalhos. 
Ella nos tem prellcrípto duas especie:il de con
tribuições, ·ou duas esphcies do impostos ; um 
imposto dura tanto tempo quanto .existe a divid'' 
publica, este imposto tem determinado tempo, 
a outra espccie de imposto é un·a imposto annual, 
as leis dos impostos não excedo de. um anno, 
todos os annos se revoga esta lei, . isto é o que 
a constituição nos presereve, quando nos mauda 
annualmente estabelecer a receita que ba de 
supprir despeza~; des~raçadamente ainda niio 
esta·mos nesta época. Desgraçadnmente as nossas 
leis, os chamado:~ nossos budgets, têm sido 
bem defeituosos, mas a experiencia nos ensinará; 
peço aos. Srs. deputados que ~vejão os budgets 
de todas as nações, vejão se lá niio. vêm clas
sificadas essas duas cnntribuições. No termo da 
cunstituição deve-se extremar . a divida. publica 
das despezas ordinarias, as contribuições appli
cadas á· divida publica não acabão, durão tanto 
tempo quanto dura a divida; as contribuições appli
cadas ás ..tespezas ordinarias durão um anuo, 
por isso essa lei de fixação. de despezas annuaes 
e de despezas eventuaes .tem uma regra certa 
para sufpl'ir taes e taes despezas, um imposto 
sobre ta , etc., eis-aqui como estou conforme com 
as idéas do honrado membro .. Na occasião de 
orçar os· meios para supprir as despezas annuaes 
deli!igna-se .os impostos; todos os annos nós de
vemos fazer a . lei de impostos, ne.sta lei nós 
podemos rev-ogar, alterar e fazer tudo quanto 
entendsrmos sobre impostos, e é o lugar em que 
nós devemos aproveitar essas idéas do honrado 
membro. Não sou contra ellas, sou contra as for, 
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• mulas. Fazando umn lei pnrticu\ar n esse rnspnjto, 

consumimos · um trunpo c••n~ideravd. Po1·t·•ntn, 
repito, eilsns idéns de flxnr o~ meios hiio d11 
ser envolvidas com 1111 d•:• honrnrlo mernbt·o, a 
enmnrn dig•• l1 t:onunimliio que torn~ 0111 t:Onrii. 
dernciio e~tas idóas, qnu niio quero quo se illcluá 
em uma lei particular, mas sim . em uma .. lei 
geral. 

o Sr. Rcbo1.1c:a"' :-Sr. presíd.;nle, os 
!undnmento:1 qun 11e lént aqui apontado para 
obst11r a que este projccto. pas:1e 1\ 2• rliscuss:io, 
consistem · em . qn•J !!lle é Amo,Hlavel, uinguern 
veda qne se cmen,Jo n•·ssn 2n discussão. Os :IO· 
nhore;; que S•J up)l .. ern {1. poss"g•,m •lest,. pmjP.cto 
de resoluc:lo, siio os mui i conhecoldoms . lia ma-

. teria, apres~:nt•Hn as suas . ern.mdas qufl pn·:o <l~ 
cbendo a falta que r.·lle!! ach;io no pr •• jec~" . fica 
tudo preveniuo c; . melhor e11tão p11s~ará o pro
jacto. 

Out.·o . Sr . . • lepnta;lo griLou pela tabelln elos 
rendimentos da Ba.hin, é pqr Í$SO mllsmo sobre 
que fallou o Sr. deputado, que eu ·,.,uero:ria que 
passasse . este projecto, muito principalmente P•'r 
causa da dizima. A dizima arrecadada como se 
arrecada, . é um terrível obstaeuiP · 3 industria do 
Brazi! .; a dizima [,)j estabelecida subre a expor
tação d11 costa d'A.fríca, aetuulmento acabadc. o 
negocio da. costn d'Africa recahiu sQbrn os ha
bitantes das duas villas d•l sul· do!! Ilhéos e 
Porto Seguro, dé maneira que, por . exemplo, 
fabriC:a·se um alambique, cujo cobre' ji~ .. pag,>u 
direitc.s na alfandega, é · despachado e~te ·alam
bique para alguma villr. do Reconcav(), çgja im
portaçao é muito facíl, não paga direitos, . mas 
se v:li, por exemplo, ·. para villa distante como 
Valença, Porto Se~ut·o, Ilhévs ·ou outra qllalquer 
vilJa, cujo importação é muito difficil e 01)(10 a 
industria está muit•> atrazado, paga direitos . . 

Ora, uma cousa que é fabricada o.u no Reeoncavo 
ou na capitr.J, uma vez que . vá para um lugar 
fóra do burra, ainda que mllito perto seja, p~gll 
direitos, paga esta dizima que foi estabelecida 
'!)ara a costa d'Africa; por isso ·o meu voto ó 
que este project•.• pa:;se á :>•1gunlla discussão, os 

· (!enhores qne conhecem da m•lt~ria emendal-a-hão, 
eu tambem offerece:·ei as minhas ·emendas o:on
forma o conhecimento quo tenbo do negocio; 
· Pnrt!l~to \'Oto contra o adiamento . . · 

O Sr. Carneiro du. Cnn'IJ.~:- Julgava 
que não se tivesse tomado tant. o. tempo com e~ ta 
discu:;:são ; porque a passar este projecto os il
lustres membros da commissíio niio poderião com 
effdto estabelecer um plano muito mais . nmplo; 
porque a minha opinião c· que .se devem dimi
nuir ou abolir esses tributos quo mais pezão 
sobre a agricultura, JlOrque lia provi .. r.' .. ci···as quo 
não exportiio para a Europa. O Rio Grande .ex
porta quasi loda a sua fazonda para aqui, . a 
pro\•incia · do Rio Grande do Norte export11 o seu 
assucar pttra Pernambuco; a província da Par•l· 
hyba Lambem eJCporta, o os illu:;tres membros d.a 
commiss1iO de fazenda podião apresentar urn plano 
mttis amplo. . . . · . · · ·. 

Um illustre membro da commi's~ãn já pedio i nfor; 
mações ao governo . sobre a dízima, P•lrec~·me 
que foi o Sr. Ribeir.o de .Andrada, é . o tributo 
mais oneroso, elle sõ bastari•~ para . desanimar, 
ver a multidão de empregados que o governo 
nelle traz e que não dão con.la de nada. · Na 
França os empregados na· dizima montão a 
duzentas mil e tantas pessoas, .todos Alies não 
cumprem com os seus deveres, brigão com os 
conductores, poem-lhes demanda, etc· . . Não seri :1 
melhor . simpliear o modo como . se poderá. . fazer 
esta arrecadação? Não, seria· melhor fazer-se nos 
portos de embarque ? - · . 

Posto o adiamento á votação, foi rejeitado, e 
continuando a di!lcussão sobre o projecto disse 

I() Sr. GerTao:io: -Sr. president.e, muitas 

cousas se têm dito muito bons; · porém tem-se 
dL,svairndo muito da I'Jllestão primord ial: o questão 
tí, :o;u ó 11tíl a coss,LÇitO dos direitos de exportaçfio 
dlls gflfrnros do uma provlneia para outm ; se ó 
elita a questão , Htltl ·de · opinião contraria ; todo 
o mundo L•:rn rocnnhecírlo quo os direitos sobre o 
consnrno :1fio os direitos que melhor se repartem 
com jusli<;ll ; d.;paiJCo deste principio pergunto: 
ql!!ll será melhor tirnr . estes impostos, que 
recuhorn í!obre o consu111o, ou aq11elles que recnhem 
sobrll ll propria prodUCijlio ? Quando me respon
derem . 11 esta pergunta cntiio resolverei ; por orll 
díJ:(o q~o os (lireitos sobre o consumo sl'io os que 
mel!)or se repartem por . todos ns cc.ntribuintel!, 
e pu~fi ·J·$e sem sentir na occasião em que se 
prcci:;u cJ,, gencro para o seu consumo ; se todos 
os g.mc:ro;z ppssão de uma província para outra, 
o qu~ se segue.? Qu~ não ha esta receita, qu:; 
quando uma província mais· favorecida . pelas 
su1tS localidacles ou outra qualquer circumstanc.ín 
vai Í11troJuzir para outra os seus productos sem 
direit•JS, atraz;, a intlustria des~c producto nessa 
onde fl introdu?. ; exempli gratia, a província de 
Santa Catharina .que é f,,rtil em grão~. Se a 
p1·ovincia de . ::$~!lt~ Catharina importar a sua 
farinha para as prôvincias · do norte livres do 
diraitos de consumo, segue-se · que . o a~ricultor 
da mandioca dessa província do norte · fica pre
jud:cado. 

Já o Sr. deputado Cavalcanti mostrou que a 
lei de Abril de 1818 relativamente nos direitos da 
expórtaçlio ·igualou os gc:nerOs da .. propria pro
duc<;à!) braziteira aos gcneros do estrange1ro ; 
mas esta nã" é a questão, a que;tão é se os 
generos de urna província exportados para outra, 
dcvetn riBI' .livres de todo:1 os ·. impostos . . Ora, nós 
ternos ímpo . .;tos · que · ataciio as . produccões e · os. 
capit•1e;; ·; tal é. t:sta siza -ou . cs::ie· subsidio do 
algodão, assucar, etc., os quae::~ não recahern nem 
sobre o con.'lumidor nem sobre o comprador, 
recah9Pl !IObN o capital, sobre o agricultor, Í!!to 
ê que é necessario crnen•Jar, e não o negocio de 
qa·J · trll,t:t o iUustre deputado que; posto que de . 
reconhecida justiça, comtudo a camara não deve 
tomar um~ medida parcial sobre el\e, 

Ora, se .é Dflce..,sario n1anter a ordem publica 
que nlio se mantem sem .a receita, resta võr . os 
canaes ·ou os meios . que melhor podem · traz6r a 
receita nece;jsarla pare& ns despezas, neste . caso 
á camara compete espalha1· as suas vistas sobt e di· 
versos ramos, e evitar aquellos que ataciio as pro· 
ducções e os Cllpitaes, e conser.var aquelles que ata, 
eiio ::~imple~mente as rendas dos capítae11. Portanto 
eu julgo muito necessario quo~ tal projecto vá á com
missão de fazenda . para examinar as despezas 
necessnrias, e calcula,· . a receita, e so puder alli· 
viar algum imposto, sejiio prcfet·iveis os que atacão 
Q;~ producções e os capitaes. · 

o.sr. ~lno ooui:lnbo :-Trata-se da uti· 
lidade ou não utilid.Lde deste prc.jecto para poqe;r 
poss~1· a segunda discussão; ora, Sr. presidente, 
creio que mio haverá alguem que .duvide dauti~ 
lidada dest11 materia: será crível que os generos 

· que têm as divel,~as províncias do Bt•azil, a pouca 
índustria ·que ellas têm, sahindo do lugar onde 
se fazem ou unde nascem, e passando para. outras 
provincir1S de vão . pagar .mais do gue pagão .as 
producções inglezas o francezas ? Ora, isto póde 
alguem .duvidar gue niio seja uma injustiça ma
nifesta, que aquillo que o nosso p.liz. produz, que a;; 
mãos · brazileiras fazem, . pague no seu · proprio 
terri ,orio . mais contribuiçõe::J do que ·pagão os 
generos manufacturadai! . em paiz estrangeiro? ·E 
se diz que este prajeçta não .tem utilida.Je, que 
vni fazer mal a .nação, que é uma injustiça? 
Nunca pôde ·produ?.ir bem. Sr. presidente, o que 
é contra :\ razão, nunca pôde ;;er provelto::~o; por 
consequencia é preciso lauçar Mssas vistas sobre 
uma cottsa tão (o~ia, tão J:Qá, para o Brazil. Mas 
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disso-se, ha outras contribuitíÕes , outros im· 
postos quo atacão a prodrtcçúo, u.i capitaes u 
que é proci~o quo esta carnara lance a11 s;uu• vístaH, 
quem Juvid;• rlisto? Pois p11rque ha outras cousas 
que prcr:is1io de re!orrna, s~gun-sc que não sa deve 
reformat· esta que nó~ ucbarnos quo é pessirna? 
Que estranho modo de argumentar é ostc? O 
qu~ o íllustre depntado poderia dizer ó, tratemos 
agora desta e depois . tratarr•mos de outras cousas, 
e porque· não havemos tratar disto?. Uma cous-a 
tão prejudicial ao Brazil não póde ser adrnittida 
poruma pessoa que é amiga da prosperidnde do 
Brnzíl. 

Mas tambem l'e diRso que este imposto não ataca 
tanto a riqueza nacional, como ontros que atacão 
directamenta::~::::p::-cducção, porque os .tribut?s que 
ziio'::;pOí!tos sobre n consumi,.lo mais facílmrwte 
se distribuem, oiio sei qual seja aquell~ que não 
recáe sobre o consumidor, cá pela economia po· 
litica todos. os tribntos recahem S11bre o eonsu. 
midor; . o consumidor é ·o uni co que paga todas 
as contribuiçih1s. 

UM: Sa. DEI'OTAOI) :-Não. 
O Sa. LINO. CouTINIIO :-Não?. Eu lbe provarei 

que .sim. -
O lavt·ador que faz o assucar vende este gtml'rO 

sem contar com o. tributo que paga? Não, salvo 
se .é um tolo; vai vendei-o ao commerciaute, o 
comme.rciante paga e avalia·o de novo sobre aquel
les tributos fJUe . o proprietario ou o· primeiro 
agricultor que pagou. Vai este eommerciante 
vende a outros. negociantes, mas ha de vender a 
out1·os sem contar com nquelles tributos quo 
pagou? Este ·vende a outros que o vendem a rc· 
talho e. que pagão certos tributos, e este homem 
que vende a retalhr>, . paga 11em ·contar com . os 
tributos quo paga? E quando o chega a vender 
a um homem que precisa delle, este hom_em não 
só paga o valor do genero, mas todas as despezas 
que as diversas mric•s ·por onde passou têm feito; 
quem pagn tutlo. isto é· o ·consumidor, o con· 
sumi dor pois ó o que paga todos os tributos; 
por consequencin niio cabe aqui dístincçiio de 
dizer que c tributo .. poli tO sobre a- producçiio é 
muito mais oneroso que aquelle que recáe sobre 
o consumidor,. porque· sempra em ultimo re:lul· 
tado é o consumidor quem vem a pagar •. De· 
J>Ois parece·me qtto se quer admittir o tal· sy~terna 
de · prohibiçiio ou coarctaçiio do comrnerciu. de 
uma província para outra, quando nó~ tomos 
consentido a liberdade do. commercio a todos os 
povos do mundo. 

Disse o illustre deputado : a província de Santa 
CAtharina .que é abund.mte. em farinha, passa a 
veuder por melhor mercado nas provincias. do 
norte, e os roce1ros .do norte. não venderáõ a 
sua farinha, Quando é pois que ha de deixar o 
roceiro de vender a sua farinha, quando a que 
vem.de fóra está mais barata ·1 Como é que um 
senhor de engenho ha. de ir plautar a mandioca, 
quando tem de plantar· a canua, se a .canoa não 
só lhe dá. com que .comprar a farinha, mas que 
lhe vem a. dar mais lucros do que se .. se occu
passe em 9utr~ plrmtação ? Por ven.tura uma ilha 
poderá ser .agricultora se não tiver terreno ·1 Não; 
os seus habitanto:Js dedicar-se-hão .a outro modo 
de vida; hão de se empregar no commercio ou na 
navegação, .lev!l.r QS gt:lneros de um porto para 
outro ; cada uma terr!' tem a sna industria, se
gundo . a . natureza de se11 terreno a que pôde 
plantar farinha, faça farinha para todo o .imperio, 
aquelle que pôde. plantar ussu(Jar f~ça assucnr 
para todo o Brazil; a que tiver ou1·o .cJI) ouro 
p~ra todo o Brazil; de outra sorte é '!Uerer obJ•igar 
a cada província a ter. todos. os generos ,de ma· 
nuractaras, logo9 se nós temos admittido~ a fran· 
queza de commercio · entre todas as naçÕ•JS. es~ 
trang•liras, como .não havemus de admittir assa 
fra~queza entre os diversas províncias tio Brazil ? 

1 • Por que nüo havemos de .tirar esse imposto, essa 
corrtrltlltiçiin h1Jrrorosa que so p:rga com escan
dalo publicn; istiJ. é, quo o estr:rngeiro possa 
t~az,.-r para aqui ~odos os. srms gen,Jros, p~gando 
VJ % de trnpor·tr&çao, o os goneros do Braztl, sa· 
hindo de urna provinc:ín p rra. outra, pagltllm ainda 
mais da lt'• •f• ? Ers·a'!ui e!ltá o fim do meu 
projectv : e por conseq twncia crnio que I)ão haver~} 
11inguern que duvido da sua ulílíduda. 

o Sr. Gorva,.io:-Primeiramente responderl!i 
n ilous argumentos qno rne lembro do illustre 
deoutado. 

Disse o illttstrc deputado que todos cs impostos 
rec!wrn sobre o con;;umidor : ora, ha generos 
que não srlo consumido~ no Bruzil ; ergo, o prin
cipio de que todos os impostos recáem sobre o 
consumidot• não é verdarleiro. 2.• Que tendo 
nós adrnittido a fl'anqueza dos portos a todos os 
e:;trangeirod, não ns devemos feclmr ás próvincias 
do Bl'!lzil ; quem falluu •le ft!char os porrtos ás pro· 
vincias do Brazil? Aqui ni.i,., se trata senão.de libertar 
os generos de uma província para outra desses 
direito:~. de consumo. 

Etl rli .. se que sendo_ os direitos sobre. o consu
midor os que mais se repartem com igualdade, 
a nação deve laiJtíar mão delles; .é uma wjustit;a, 
não ha duvida que os gener"s de producção de 
industria nacional pagu<Jm tantos dir.eitos quantos 
os genet·os. estrangeiros, não ha duvida que se 
devem diminuir, mas não extinguil-os absoluta
mente, pois que então era prr:ciso que o illustt·e 
agtor dr) projecto nos m.o.s.tr.asse os meios quo 
n&s havemos de . dar . no governo para· as suas 
despezas, que niio são tão pequenas como isto ; 
port.mto como ninda o orçamento niio está feito, 
aind~ não se sabe da receitt.L ; é preciso r(!servar 
esta materia pam qttando a commi~são apre~entar 
o .. seu parecer para apresentar algum proj ecto de 
JeJ. "· 

O Sr •. Lhio Ooutlnho:-O.illustredepn· 
tado quiz negat· as . minhas. razões, e pr1ra isso 
trouxe um cx.,mplo que mail'l comprova o que digo; 
supponharnos o. subriidio do. al~odiio GUe se vende 
para o estrangeil'o, quem paga essa tributo são 
os habitantes das provincius du norte : mas quem 
vender esse algodão, Vdllde pelo valor de algodão? 
Nt\o; o ioglez que o comprar na Inglaterra niio 
paga sô o valor. intrínseco do algodtio, hn de 
levar em conta o tributo qu11 :lO tem pugo, em 
ultimo resultado todo:i ns tributos l'ecahHm !!Obro 
o consumidor, siio pagos pelo consurnitlur. 

Au meio.dia fui interrompida a. discussão. pela 
chogtldll dn ministro da mariuha que foi recebido 
com 11s. fot·malidnde:l do regimento. 

Entrou em discussão o art. I• do projecto de 
lei para a fixaçtlo .da força naval. 

<< Art. 1.• As força:~ navaes, etc.» 
Pedindo a palavra,· disstJ 
o Sr. va.soonccllos .-DesejtlVa quo o Sr. 

ministro informassa se a nossa tnarinba admitte 
alguma relação entre soldados da marinha e os 
marinheir,s quo deve haver em cada embar· 
cação? 

O Sa. 1\:IlNISTRO DA 1\IIARINII.\. : -Não se. pó de 
guardar relação alguma, e agora. digo mais á 
camara .que em con.;tlquencia da falta que lia de 
marinheiros sou obrigado a pree11cher a lotação 
com soldados, e póde-se dizer que fazem metade 
da despeza, redunda .. do em pr"veito da fazenda 
publica, porque niio ba marinheiros. 

O Sa. VASCONCELLOS: - Queria· mandar uma 
emenda ; mas sendrJ certo que o Sr. ministro da 
marinha não põtle .assistir a discussão.... . 

O Sn.. Pnr.:siDI!:NTE: - O Sr. ministro póde 
assistir e dar os esclllrecimentos· uecessarios, o 
que n!io pó de. é discutir. 

O Sa. v ... scoNcEr..Los : - M&uuarei a eu1enda 
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se~>.lpr•J cnm · slgnm escrup]IIO : a con_:;Litnir;ii~ di r. 
que CJfl Srd. ministros nao podcrt\o ass;stu· ;\ 
rliscns,fio, snlv,, quando su tratar elas suru:1 pr11 · 
postas; mas dn. minha parte d•:sisto dessa for
mnlídnilc, Hohro que é neceR:'arin quo a cnuw~·a 
tomo alguma pi'Ovi<l•mcia. Sr. pl't:Hi•lente, nno 
me r.oufnrmn pela· mnneil'a que a ClH111liÍS~:i•' do 
mnrinha tixn ns forças · navaPs, parcce·mO quQ 
so niio devo dcsignilr n qualidnd.:: dos va~nH 
que o go·rernn lm de emprogar: isso depende 
tle circunJstatJcias, posto que em temp<~ de paz 
fOra mui facil designar isso, torlav1:~ niio atcnllls 
· afl mãos no gnverno em cc•usns que niio nns. podr~n 
prejudicar, pnr conscquencia esta des1gnnt;~o 
de vasos, fragntas, con·eta~, etc., p(lsto que vonhno 
no orçamrnto do Sr. ministro da. marinha corno 
navios armados entendo que se não dever fixar 
a força pnr. ü:;te modo, e niio me conformo co~m 1 
commissiio emqnanto julga que se deye fixar es~a 
fort;n em 2~000 praças, llt!mct·o exces,;~vo, tn,nto as 
nossas circumstancins, como mt!smo ás net!ess1dade.s 
do nosso commercio. Conhel'o n ncccs~i·i•Hlll de haver 
marinha militar para o dc·sénvolvimento da marinha 
mArcante, e tndas .as nncões augmentão !~ nuu·inha 
militar na proporção da ~ua marinha men:ante, por 
consequr.ncia corno· quer a illustre crommisslio que 
no Brnzil se e!l1lete uma marcha coatruria .ndmit
tida entre todas.as ua~õcs e approvacla pela ra::;io? 
E a commissão niio conl,ece o estado de nossas 
finanças? .Como hnvemos de dar 2,000 praças sem 
nttenc!Prmos que· hn outras cousns qUt:l supprir? 
Em minha opiníiio esta f, rt;a não póde ser tix:~da 
em mais de l,•IOOpl'açns; cmn ellas póde u go
verno ter um c.ruzcil'•' I}UC. d~fenda o nosso com
rnercio de cabotagem c pl'incipalm-:nto no estado 
presr.nte, qun 11iio tPrHlo nós necessi•lade de con
sArvar na costa d'Africa esse cruz~iro naval., 
nem tüo pouco necessidade dess" .cruzeiro na 
Europa, quando pelo contrario a llllC!•ssiJad'l que 
temos é a do applicaJ' mf:ios para melhora1· o 
ngio d:1 nossa moeda, melhilrBl' u cambio, e dar 
c•ut1·ns mnitns provitleucias que s:io recl&mudns 
pelo int~ressc n~cionnl ; cuido I}Ue .ainda falta 
nest~ art. lo nutr1t providl'ncin que .julgo de 
absoluta. necessidade que é . determinar-se que se 
vendiio as nmbnrcaçõcs velhas e ronceirns, que so 
acharem arruinada•, nntés vendl:l!-as do. que con
servnl-ns com prpjuizo da fazenda publica; man· 
durP.i a ~mentia nestA sentido. 

Mandou á mesa, e foi lida a seguinte emenda: 
cc Ao art. 1.•: 
cc A força naval quP. o governo poderá empregar 

no anno financeiro quo ha do principiar Am o 
1° ele Julho de 1831 e ftuchr nn ultimo de Jnnho 
do 1832, é flx••Lia. em 1,500 praças do todll~ as 
classes. 

cc O governo . venderá. os. vasos ele guerra velho:<, 
ronceiros ou arruinados. - Salva. u redacçi'io. -
Vasconcellos. I) 

Foi apoiada, e entr0u em discussão. 
O .Sr. Hollauda Cava.lca:nti :-Não sei 

expressar quanto·· me é d<lloroso. achar· me dis
corde das opiniões dos il111stres deputados e da 
maneira poroue elles conc.eberão a fixação t:IB mar 
e tPrra. Sei tambem, Sr. presidente, os. prece
dentes f11nestos que tem dado a lP.gislatura pas
sada sobre esstl objecto ; precedente~ que nos têm 
inculcado prejuízos que corn difficuldade os arran
caremos de entre nós. Quando se trata de pôr 
em pratica os. artigos da constituição, applicão" 
se às ci1·cumstancins E)m que nos achamos ; mas 
nós não poJemos Pllrcill.lmente olhar pl\rn . llrn 
objecto destacado de outro, Nós. çlevernos olbar 
os objE)ctos em . relação de lll'J\1 com ou~rns, por 
consequencia entendu que nós não podamos fixar 
a força ·de ma1· sem ter r"lação com .a força 
de tr-rra, ó necessario que nós cc.mbinemos uma 
e ou~ra co"sn, para applicarmos us meios dn dtl· 
feza 1nterna e externa. 

Dobnixo dc~t.os princípios eu apresentarei á 
.:nmu1·a a minha fixat;iio das despezas do anno 
fitJ,UIH:oi;·o de lS:Jl a 1882, r.rn quo encarei a fi. 
xnçãn rln força rlc nwr e indP,p•mdcnte da ele t~rra, 
cncnr•Ji as nllt:•·ssidadr.s do Brazil, n encarei 011 
ohjectns CJtlll pc.d•!m se1· l'l;furmados pela camnra. 
Entendo quo . esta fixnçiiu uii~: é mister ser em 
lei tlistincta, pódll set· incluída. ao mesmo tempo 
1111 fixnção das rleRpezns; porquP. nós temos certas 
despczas que siio inalteravei:~, o quanto :i despcr.a 
com n força ele mar o tarm, a constit11ição pl'P.· 
scr•:veu.á legislatura do as reduzir todos os nnnos, 
ou reformar como entendesse, o esta reforma 
<;\ mui . appllcavel na oecasião da fixação das 
despr,z,Js, ent,·n-se na analyse e applica·sa aquella 
QUR11tin . que o\ nec,1ssnria; e eis. aqui a marcha 
do governe; reprosontativo, eis. o sy~tema dos 
,::nvurno~ que têm uttribuições idcnticas ás nossas. 
J)igo pGis, que n díscnssiio soL:·u ns forças de 
mar e . terra póde ser na occaslão da fixaçi'io 
dns despezn!', onde se acbão os Srs. minis· 
tro~, e onde t\ldns as informações são presentes 
á camara. 

Ar,orn entrarei na nnalylie do projecto de~tacad() 
sobre a força ele mar. Tudo quanto o Sr. mi
nistro pcdio niio acho muito, acho· necessario, e 
uiio é aqui que convém reduzir, mas sim r:a 
força do terra. 

Note·sc qne n Co1·t;a da marinha não chega a 
fazer a clespeza de 2,000:000H, o qnA a de. terra 
excede a 5,000:000H •. Qual é a nação nova que 
está uns circnmstnncias . do Brazil, em· que . a 
forr,n clol terra ga~ta mni!l que a força de mar't 
Nenhuma. O .ort;nmento apresentado pelo Sr. mi
nistro é o que s~ chega mais ã ordem, c se o 
cumpararmns com os outros orçamentos veromos 
que o Sr. ministro nctual dú. esperant;as de con· 
seguir o. que. a camara deseja. 

Pede pois, o Sr. mini~tro 2 mil praças, e não 
acho muito. Nós temos 'vasos de guerra sufll· 
cieHtes para as <1ccnpar, e para fazer prosperar 
a marinha mArcante,. do contrario qu11lquer piratl\ 
virá enxovalhnr·nos . em os nns~os porto<J, · e 
cnmo havernns nbstRr a. isto senão por meio · dll 
marinha 'tctiva? Como ha,•,;mos ·de estabolecor 
escolas. de . marinha senão com· cruzeiros activo~, 
o niio ba-;ta cruzar no Prata e nrJ . Amazonas 
para fazerem os maiores progressos. Devemgs 
ter commnnicações promptas com ns provinclás1 
quant() mais que a !orca da marinhf\ ó a base da 
no~sa segumnt;a intr.r1111 e externa 1 ó verdade 
quanto 1í ~egurança intol'nn do Brazil, niio tomoil 
t•ecoi" quo cousa alguma perturbo Bs instltulçõoR 
brazileiras, ellas s1io apoiadns pela unanimidade 
dos braz;leiros; ó pois no exercito de terra que 
cnt!vém reduzir, é em <l nosso exercito . que 
apl'esouto á camnra a reducçiío de 10 mil ho· 
mens, f,,rça sufllciente, A as,;im comparaudo as 
necessidades da unção, nós ve1·emos que a força 
da mar não é exorbitante. . 

E\1 tenllo ·· fallaclo somente pela 9rdelll, e quero 
que este projecto seja adiado, quero que fie 
tome isto em consideração n n occasião da fixação 
das despezas, bem corno a força de ~erra ; 
darei mais uma razão para ser. conservada no 
pé. em que s~ acha. a artilharia de marinha, 
ella coadjuva a forca de terra quando não está 
embarcada, é a qu<l _guarnece na côrte as for
talezas e outi'Os pontos, e se estes soldados 
são applicados ao serviço do mar, estão em 
disciplina rigorosa, e é necessario tempo para 
aprenderem, para os termos promptos pn~·a a 
def,za externa. 

Qunnto á venda dos vasos velhos, · tambem se 
pôde tom11r em consideração na .occasiào em que 
se fixarem as despeZtl~. 

o Sr. Lln.o. - Opponho-zhe ao adiamento 
qne pede o. Hlustre deputado, e desgraçadamer.te 
<:stou vendo nesta camara que todo e qualquer ne-
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gocio que so l111 do tratar, em vez de so discutir 
pede·se o adiamento, o tornos JiscussõtJ~ S{Jhl'c 
~iscuHsões : . ora, pela mesma razãr, dada . pelo 
!Ilustre deputado o negt)CÍO lllill p6cle se.s· acli~&~Jo; 
como He ha de marcar o quaulitalivo· ilo dinheiro 
que se ha do gastar com tal ropartiçilo SfJ não 
tivermos mat·cado a Sllt\ f,,rça? Uma . cnusa na· 
turalment11 pr~cede á outra. E' preciso n,.arcar a 
f•>rtia de m11r, para depois no orçamento se. fixar 
o que se lhe deve dM. S(lmelhanta costume não 
tem sido praticnuo r1esea · casa, nem me consta 
quo em .outros parlumentos ; portanto seindhante 
adiamento não p(ld~ ter lugar. 

o Sr. :E-XtJLhLnda:- Eu flxpuz a miullll 
opwiiio, e sei que a camara n:lo n acc!itnrá, e 
para não .se ·pe•·t.ler. tempn, .ainda que pHla rniuh't 
opinii\o se econornísava, todavia para nvilat· ·tnnis 
questõe5 eu retír,o o adiottnonto. 

O Sr. Custodlo Dias:- Parecerá estra· 
nho qne eu) falle · sobt·e a . 1\H~rinha: mas uma 
proposiçiin que ouvi me obriga a fllllnr . pela 
JUSti•;a. Nada mai:1 . proveito,;o que rL lolmbrarsça 
do St·. ministro, 11uando disso que substituía sol· 
dados aos mar.ínheírn~, no qno :~e eeono.mJ.·s·a·· v·n·· i 
porém o desgraçaolo . que além do Her rr;r:t·utr~d •> 
para soldado, sofl'rc u trabalho ele mat· jnheiro 
quo ltiio lho compete, é nece:.;sario que di::(!l 
que é uma injustiça; quanto mai.; ,1uo .!õC lhA 
niio paga t:u1to · como ao marinheiro, ficaudo 
sujeitn a levat• a todo o instanto com· o cala· 
brote: pormuto eu jul~o quo o .Sr. ministro devo 
pór de parte essa econ,)min que é conlr·~ a justiça. 

Qnanto á força· da mariní1a Vo)tar·i!i por ~qneUn 
quo Cltigircrn ns nossa~ MC••ssi•.ludes, cingindo· 
me á maioria t.la cnrnara. · · 

o Sr. !\tini ,.tl:·o ~l'l 1\o~artnh<.L :;_E' p•··~císo 
uotnr·so qua niiu so faz vinlencía nlgumn no~ 
fllllclados, elles . siin só obr'igndo~ no trabalho rpte 
lhos compete, o jt\mai:~ far.•:m o . quo p•Jrt~uco a 
mndt~h!liros, co'mo l'•!rrnr, etc., A de cel'to o co·n· 
trnri•• ,.,eriu f,Jtar ú justiça. Qu:ruto mnis que 
1111 marinheiros do ordmario Cuzem o sm·viço qn11 · 
ó .tlll compotoucin do ::toldado, por exf!mplo, o 
movlmontu da nrlilhnrin em qu•s a pAnos ha uou~ 
lloltlnJo,. para cnda pe<:a; eut.retanto julgo •tl.tO · 
ó melhor hnvclr. 111nis soldados que mal'inhdrtoR; . 
tnmbom tlíroi quo os soltlndotl niio) . sti<i ç.cstig.t· 
tlnR com o calnl.Jrnta: rnas ·sim corn o~ cnsti~os 
l)llu n ltJI ~mnndn dar. Creio tt.>r suti,;fdto · o 
Jllustro .diJputndo. 

O Sr. L\no Contin\~o:- Eu tambem est.m 
convuucldo que ó 111nis lltil ter mnil•rfvrc•• naval, 
do que turNst•·ll, e já 11 í:)r. dllputaJo Hollantlu. 
disso que o exercito do terra devia ser J>~Umtun· 
mente rednr.ido ; mas qne a mnriaha d<!Ve cnn· 
servnr·se no pé em se . nch:t, porque cumpre ter 
um" escola d•l marinha. parn f11zer guarJa :\ costa 
do nosso litoral, e vo:jamo~ se a. que se dá. no 
art. lo é su$Iiciente; eu cttido que sim. Ntio so 
pe:cn por mais nc:m por menos, o mat~ritll níi•l 
à excessivo, e quauto ao pessoal que se lhe dá · 
é. o que ~ plister para este material. Ora, dt\ .se 
de pessoal 2,000 praças entrando os soldauos da 
))rigll çh~ que são oiO, que dirninuidus das 2,000praças 
fieào l,S30 ·praças de maril\ha · para o material, 
e por isso nao dul'ido .:onco'rdar com .a corntni:1suo; 
mas emquanto :\s . bocas de fogo, . emquanto . ·no 
material da embarcação, serei do parecer jA e"'it· 
tido aqui por alguns St·s, deputados e então a 
minha emenda será desta sorte: (Leu a emende,.) 
A emenda do Sr. :Vasconcellos exige que ne:>ta . 
lei se diga se vendão os v:tsos arrui:ra.los, . por· 
que niio slio precisos i mas esta emenda julgo ser 
melhor suardar.se para quando .se tl·at'llr d.a. ·J.ei 
do orçamen~o ; porq11e nós aqui só tmtamos d!l 
1lxaçiio do pessoal e das . bocas de ft.~gQ; . · 

Mandou o mesmo senhor á mesa, e foi lida a 
seguinte emenda : 

" Art. 1.• A!'l f,Jrr.as naVMS acLivn;; elo imperio 
pnrn o rtnllll rl'l!J hn do .c••rrl1r do !" de Julho 

de 31 pat'tl :30 cld Jttnltr• dll ;3·!, fliO'lllanto !VJ pes• 
B·>lLl s eriio !le dua~ mil prat;lls d!l tOt'la; as claSS<iS ; 
flllJquau to ás boc 1:1 elo fvgo) de 2flS cnnhões ; e 
ornqunnto aos vasos .do g•terra, sua grandeza e 
qunli•larlll flccm1 ao arLitrio do i(Ovo:rnu conforme 
n natureza do serviço ; a tript,lat;iio d<lS uavios 
do transportes fie,, incluída na lixru;íio do pe:;soal 
aq •li doclaracln. - .1 os f. Li no. ,, 

Foi apoh1d11. 
o Sh·. Qunh.t:l. MCl ttos :- A commil!Rão de 

mttrír!ha. c11mprio) o qne Jeter":Jina a cunstiluição, 
e sattsfaz~nd .. ao . cns~ume praucn•l•l t1 1n · .t StlSSÕes 
lixou a fo~r1;u ·naval depoi-1 da inf•1rmaçâo dada 
p•:l•l St·. ministro, a · satf~f·:z a esse precedente da 
ca!la, apresentando um ps•oJj •lcto sep.trado· dtJ orça· 
mento~. O St·. n1inistN da. marinha mui P.nten
dido nc;;tas mnterías, tnndo consultado provavel· 
menta hotn•~ns mui babei.;, dasígnando o m•lte. 
ria! •J pessoal disse que era um erro · designar 
o material, porqu'l su niio . praLica ern . potencis 
alguma ; e · eu ·dirai, não é . erro designar o mate· 
t·i lt p<H'qtte assim ·se prlltÍCII · ll•n . algumas poten
cias. A emenda do · St·. Li no C.wtinllo me pat·ece 
mnítn justa, mas muito mais justlt me parece a 
prciposta do Sr. ministro da ma.t•inha; Jissu o 
ministro .que sb quer Um•l ft•agata de 6~ peças, 
uma Olltrll d., 3õ peças, uma corv~:rta e . outras 
P.mbarear,ões . menores ; mas pergunto, o scr\'ir:Q 
do uma nau é o mesmo quA o ::~et·viço de urna cs· · 
cuna? A instrucç:ío qtt<~ reqal;!r o mnrinhuíro ou · 
suiJaJo · quo . L :rn ·do tt·abalh:Jr .C•Jm . a artiJh,•ria, 
com o upparelho do navi'lS, é a mesma iMtruc~o 
')118 t •1m ,, marinheiro> ou soldado que trabalhar 
lln• um navio de 18 pa~a~ '? O Sr.· ministro quer 
inatruc•irio, q11e1" ·força, para quos sc> habilitem . ~:.o 
servio;o · ue:i!Stt,; embat·cações de alto bordo, . e quilr 
ta1n1Jem força porque p,d.;ríl h·•vut· uect:ssidado 

. du pót· fom;n foJrt•J contra força forte, poderá 
nprcs.,ntar .·:se um caso imprevisto, suppouhamos 
um pirat·J · 1le um11 grarul~ fOI'Çil , é uece:!Sario 
um navio corrospollii•JIIt•!, c qunnJo· isto. não :~eja, 
é necessnrio t;:onsolt'VIll' &:i! la~ ombarcoçõus . para a 
instrucc;ãv· da marinha o dos soldados, e a esse 
rnspeiLu poss., diZOL' alguma . c., usa porque servi 
lllll artilllarin, e hu. .Ulllll gr,mde dilrt:rt!nçn tra~ 
b11lhar •lnl cúberta uo •jllt: e111 c.:>nvés. Em · um 
o serviço . n:.·~uet· ccHtns qualídacJes do forças pby· 
sicas, o en1 outro outms stiu ncccssnria:l. Di:~se•se, 
pnru ter m11rínhn do guerrn é preciso h:tja ma· 
1·iuhn mcrcnnt.:. ó . v.;rdtlde, St. presidente, uiio 
hn proposi•;ilo mais . vertlad~irn que esta, poróm 
não . p11m todos os tempo:~ 11 lugares. Pergunto : 
Pell.ro o GrunJIJ•h R•ts;;•u tinhn mercantu no.· tempo 
que llSLilbdeceU SUR fonnidaval marinha. .tle guerra? 
Niitl, St·. presidrtnt•J, elle creo)U marinha tanto 
ruatel'i11l com<> pes . .;oal. O a.ctual illlperador tia 
Ru,;sia tinha nt'4rinhn m~rcaute nc. · mar negro ? 
N:lo .: to.la'lia hoj11 tem .urna grande . esquadra, é 

· ncccssario continuar com a marinha . para uma 
occnsii1o necessllria, talvez s~ja m .uito remotp, ()i!t!& 
época quo seja neces;aria grande maril!ha; o 
quo entllndo é qut~ . dev~mos habilitat"·I!OS agora, 
pura esta occasiiio s.;, a houver. A commissiio 
procedeu como devia estanllo p~r opinião do 
~r . . ministro da marinha, e.;tnnt.io pela sua · in· 
formação. · · . 

Disse-se que nós não ternos cruzdro, é vet·· 
dade, s.·. presidente, que nós rui:l) t~mos cru
·zeil·o estabt:lcci •lu . Tegn!ar: · porém nós te1uos 
granues embarcuções O:nd11ndo d1:1 uma p'ara· outra 
IJII.I"te . Dísse:s., <fUtl u6s dd'l'emos conset·var re· . 
lac;iio enit·e Corça da lllOl' e .forca ·de terra, bom 
soda se isto... pudcssesor~csejaria que mo mo!!· 
trasllem a uac;üo qu<J ttl;u cunservado ralaçilo 
entro mariuh!l o_a Corça da terru. V ... jo n.t Inglatt:~rra 
existindo ·<J5 rull marwhtliros, ao . mesow pas~t:J 
que na .Inglaterra existido 300 mil soldados; in· 
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clusive os milicinn?R. so nós f,Jrmos n praticar 
isto, njuutnr111o ns miliciauoA conjunctnmeute com 
a trop" du linha, . aonde lnt purur ? frito hn de 
ser daiJIIÍ . a muitos nnnos. A respeito dos ROl· 
dados quP. fazem serviço no nnvio n1io hn tl•l, 
SÓ O fHzem sobrO· O cronVftll, porque do COIIVÓS 
parn ciú111 nko têm nada, {& •!xcepçiío das occo.· 
siõ~s · que v:io para cima da gavctl pnra fazer 
fogo no navio inimigo. · . · 

A respeito do cala brote . elle nuncll Joí pnrn os 
soldndos, o cnlnbrote é rara os marinheiroo. Eu 
desejaria que nP.m n tal chibnt•l · houvesso ; poróm 
a lei .asllÍIII determitlll •c não ha nada a dizer a 
este respeito. 

O· s ... :\fi nh<tt"o <la l\:tarlnlJ-11 :-(Nao o 
ouvio o tachygi'a1Jho.) 

O Sr .. ' Cur•ncfrn da Cunha.:- Sr. pre· 
sidimte, lev:mto · me para sustentar a emenda do 
Sr. Vasconcellos que reduzio o pc~soal da força 
naval a 1,500 praçaj;, e vej11m'os se foi l'llCilsso 
em .diminutr o nntilero que . estabelece o parecer 
da Ct!mmissão, <JU:Indo nossos circumstaneias 
actuae~ sobre finnnças csttio . no ultimo apuro. 
Não traLarei de todos os empregad•)R dn marinho, 
porém · digo que ella eleve ser org••uisadn e mon~ 
tad~ em re!Rçi'io ao f!Stado em qull se nch'• o 
Brnzil, exhauritlo de meios de fllzer fnco ás suaR 
despeZ;IS; além disso é p1·ecis•, principiRI', o quem 
quer construir um edificin lança primeiro o:; ali· 
eerces. • 

Di'sse o Sr. ministro quo precisnvnmos de uma 
eseolr1 do nnuticn, e se aiuda precisamos dessa 
escola, como j1\ . podlll'Cmos•to•· · nrmnda sem o.s 
elementO!! nece.s.s.uriot~ 1 Prindplnr6mo:-~ por onde 
ns outrns mu;õo~ acuui\n? A'brnmorl nR pnginas 
da histol'in R!•ligr&. " modcrnn, c veremo~ ns nn
çÕOII quo tiver(w &nurlnhll cotuo principllll'ào. 011 
phP.n\l:ios o os carlhnglnll7.11~, ~cndo puVOrl coJnnif1r· 
cinnto11, cnjuK VIUIIIri Rlrnvtlo por toti•J o tnnndn, 
fnc1l l11ur1 •·m llfJrlliiOIItur umn m·ma;Jn. A lngla· 
torrn, 11 .Hollnulin ., l'ortul{nl, tivuJ'ii" or~ mo•os, · 
Isto ,1, 011 olo!aucnloll, po&·qno uo prlnclpiu . umu 
llrnnt.lo ptu·t•i lln anu pupulnçiio Rtl ••IIIJ•rugava na 
pe11cn, n cstn IWII~•• lull.lltunolt& no sesvlçn dl) mar 
nllo Linha\ dlnlcultllulu um .tlflrviJ• no" vaRofl do 
guorrn; o OMIR!I an••Mmll" nnci"i•H• ct·enri'ío !In .ru· 
ponlo 011 1111:111 nnnncln11 1111 fo•·iio nu,:tuututnndo·n~ 
Hognn•IO . o lucrom•mto do llttll c"""'"'·•·cio o do suua 
rlquo•ZIIH? 011 . llll't<llJliM E~tudos· Uni tios, nossos 
conterrnn•!OK, o IJUII dovvm fler ns no•soH mcstrc:s, 
CJUO ""''JIIflllrn . \lulu\o dopols ela suu gloriosa ro· 
volnçi'io 1 . · 

Dl1111o ~~~ IJUO prrJelsnvamos de · rorçll nnvnl para 
protogor nOHIIII marinho IIHJrcnnto, 11 iufelh ma· 
rln!J,, mtJrcunlo do Drur.il lJliU ulóm tl•l nulla 
.bojo, tam sú ~Pt'\'iJ,, pnrn ns co1·sarios de Ar· 
t!gns no tcú1po d., senhor D. João VI ~e onrique· 
cercm, sem <JUO .o" navios de guerra lhes dessem 
cnr;n, como ngoJ'R na .desgraçnua luLn com Buenos. 
Ayres que nunca tP.ve utn terço du nossa . força 
n"val, e to elos snl>em o. que acoutc~eu, c quo 
lamenta o Brazil coberto de vergonha, pobre e 
individado. De que lhe servirão t~ntos vasos de 
guerra, tantos ch!lfes, tantos officiaes estran. 
geiros 1 De fazerem prezas ·que forão reclamadas 
com morrõ~s accesos, como fez o vlce·almirante 
Roussin, e talvez mais pror ambição dos chefes 
do que por , verdadeiro zelo do se1·viço da patrin 
e . do monarcba. . · ·. 

Mais venturoso teria siclo o Brrizil : se tnl 
armada nunct\ ~xistiss .. , e ainda INje esta me;;ma 
que vai ·a ser decret;•da, lhe s~rvirámais dtJ urna 
pensão, do um nston·o a ro~parllr o 111nl qne so!Tr~ 
o Brazil corn o.< enormt:s tributos do que d.., pro· 
tecç~.l! a essn .matiuhn me.~Ga-»-t..;-e-tle gluna ú 
naç,lo brr.zilcíra. 

·voto portanto n .favor da emenda que concí!do 
ainda mais do que eu desejava, e mais do que 
agor~ pôde p11gar e dar o Brazíl. 

o S•·. ·vu."c<lncc:S.Io~>: -Não trato desta 
muterio, ó nocessnrio qn~ rlecidumns ·a quostiio 
ou que .cada um :'\r. deputl\flo trutn d•:stn quelltiio 
ontJ'A si mesmo. Dcvemus augu1cntRr os impostos 
do . Brazil? . Eis a primr.im qucstt\o. Se .não 
queremc.s ·ntl;:nw·nlar os impostos, como queremos 
na lei d1\ fixnçíto dn força n!lval estabelecer força 
muito Ruperior úgpella que n nar;iio tem forças 
pnra sustentar? :;,r. pre,.,idente, eu sou ainda o 
mesmo deputado q u!l em 1829 votou por mil contos 
pnra a mal'inha em tres !ICme~tres, como hei da 
votar Rf:{Óra para dar {~marinha dous mil contos 
que pede n Sr. ministro? Seria. julgar que a 
camnra do nnno paRsado Unha acabado com pouca 
opinhio publica, e que tinha incorrido no des
credito do tlm•no, como ~o vü no discurso do 
throno qu~ esta camnra era. mnis líl>ei'Rl, P"is 
que deu para trcs S6mostr~s d!l\IS mil contos! e 
nóR agora hnvtlmos de dar para' um anno mu1to 

. mui R de dnus mil contos ; muito mais do . flUe 
aqníllo que ·· a camnra . de vinte · o nove .iulROU 
sufficiente para tres seme~tres? 'fem·se suppo:~to 
que n orçan11mto do Sr. ministro da marinha é 
inferior an . orçamento do. nnno passado, niioé tal 
infflrior, é nté ~>uperio• ; tirem as despezas ex· 
trnordiuarias que apresentnu o ministro da ma
rinha do anno passado, .tirem-se estas despezas, 
diminuiio-se, th·••m·se I)S erros de somma~ ex· 
traordinarins, as duplicatat! muita!\ vezc~ que havia 
no orçamento, rJUC ta•nbem nlgumas hn 110 nctt.tal, 
tir11-so isto, o se v~rá que o orçamento nctual é 
muito mnioJ' que .; do · annc• passado. Eu Cal!o 
da intendencitl o di~o, (J anM passado pedio-se 
para tl'el'l sPmcstrefl l,G77:000H, o Sr. ministrÇI · 
dn marinha. p1J<le l;li!H:OOOS, i·t<, é, P••ra um anno 
mais 17:000,~ do IJUO •JUcrin o anno passado para 
tres semestres •. E se n•1o avnltu . 'tanto c,•mo ·o 
do armn pnS:IIl<IO, ó porque . só . as desDt•zas ex· 
traordinnrins dcllo importavtio om . 1,·100:000~. 

. Sr. presidente, devornos nttendilr ás · m•ssas 
cireumstnnchiR pnra. fixar . a furca navnl. Ell~ se 
toruurl'l necos~aria q~•ll•do o Brazil tiver força, 
quando melhorai' suo. con!liçiio, c enli'io nugm!ln· 
tará. sur1. marinhn; uiio queiramos jl'l ser. c11tado 
poderoso quando nii." tcm<)s o ellliOIIcinl. Tem-so 
trnzid·, &X<itnplu da Russi!J., ~·1111 c lia alguma c.Om• 
paruçii<) com o .Brnzil, alg11ma sumellmnr;a etc.? 
'f•!tn semelhança u Brazll, um .imperio constiLu· 
cional, corn um pniz p;ovornado pe[o despotí11mo? 
O rJIIll é p1'f!ciso é nós do!cidirmos uma questão: 
convirá impu r ao . povo 'l . 

o Sn. r .. uiZ CAVALCANTI : -Nrio. 

o Sn. v~~COXCELLOS : .~Se niio convêm rQduza. 
se o quo sa pede; e o que propõe a commissiio, 
deve-se reduzir a l,:iOO prnçns. O Sr. ministro 
da mnrinha. pade 330 soldados, cu: ponhu 11 tropa 
da. nll\rinhrr em 1,200, não é necessario mais pr~· 
ças ; isto . é mesmo como so vê do orçamento, 
porque p~dindo 5UO e tantos são para a náo, pal'a 
o set·viço da prezip;angr1 SI, para os na~·ios des
armados e construindo-~e 500 praças .. Ora, dan.:lo 
tudo quanto na. opinião do Sr. ministro da ma
rinha é necessario, porque . pede 330 . soldados, 
eis-aqui, temos 1300 praças por tudo o qufl se 
deve fixar. Diga-se pois no al'tigo primeiro da 
proposta da com missão, em lugar de 2,000 . pra· 
ças, 1,500 prnçns.; entendo que com esta força se 
póde deít!r:dP.r esta miseravel m11riuha mercante 
que . tem r, Brazíl. · . . . 

Sr. presidi!IIlo, não sei .como é isto do marinha de 
guerru, fui ella ir1sLituidn para apoio da· madnha 
me1·cante, no Brazil é. o contrario ; tudo no Brazil 
anda ás avessas. Deve estabelecer-se grande ma· 
inha de. guerra, deve ser olla instituída parn 
def~nder cousa nenl111ma, pura arruinar 11 marinha 
mercante; voto pela emenda tal quul. 

O Sn. BAPTISTA. DE 0LlVEm4 faz um breve dis
curso que o tacbygrapho · não apanhou, em que 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 11:54- Página 1 de 14 

SESSÃo" EM :30 DE JUNHO DE 1830 521 
apoiava o art . . 1• do parecer da com missão .nn 
lei · da fixação da força naval, querendo porém 
que . se lhe lizesse uma mudança de palavra, para 
o que mandou á mesa e foi lida a seguinte 
emenda: .. . 
. cc Ao llrtigo primeiro :-Em lugar daspalavras
cnnstarúõ de uma fragata, etc.-diga·Re-con~tua·áõ 
do material correspondente ao do uma fragata, etc. 
-Baptista de Oliveira. ,, 

Foi apoiada. 

o Sr. o~ntia Matto• :-Sr. presidente, 
fallou um Sr. deputado o. rllªpeitç. clns fabric.a.s 
dos nossos navios que fazem muita dcspcza. Como 
não ha de fazer muita despeze~ se não ba ma· 
deira . no~ ·armazens? Isto é o systema que . pra· 
ticiío todas as . nações navaes : todns ell!l(l tom 
desposaR muito grnndes, poderemos nós diz~r o 
mesmo? Os concertos feitos nos nossos navios 
não .são muito convenientes 't . Entendo que Aão 
muito convenientes. Nós sabemos, . :::Jr. presidente, 

• gue na Inglaterra, . assim · como nos Estados
Unidos está culculado, feito um navio em .tempo 
de gul!rra Aro 10 annos, em tempo de pnz 15 de 
duração., Este navio Príncipe Real, esta náo 
gue . se · chama D. Pedro, quantos annos tem? 
Lembra-me que embar-quei ntJlla em 1753. . 
. Fnllou-se a re:<peit,., de 1111gmento de impostos, 
Sr. presidente, em todos os orçameutos que aqui se 
têm . ap1·esentado tauho falindo pela diminuição 
das despezas, desejo que o illustro cieputado se 
lembre do cerceamento que fiz na clespezn da 
guerra,. ·porórn isso póde·se dizer quo ·nno haja 
marinha •7 Níio, o íllustr.e deputadó . tem melh.or 
sentimento que cu.? Pr,nso que não. DisAc-se, 
que '110 governo constitucional não so exige força, 
eu não· sei em que o í!lu.-tre deputado baseou 
seu a1·gumento·; ·· no governo constitucional oito 
sa exige !orça; assim· pP.nsariio os americanos, 
porém depois se viriio . obrignctos n. P.mendar seu, 
erro .· DisriC·so .·que ntio tomos nwrinha morcnnte 
o quo por isso ntio . devemos tor marinha do 
guarra. A · falta . de . mnrinha mercante P. muito 
grande; · poróm nom por Isso . se dovo dizer . quo 
111i0 tomos, so th·e~semos o. tabolla do t."Jdas ns 
provlnciull vorlamos quo nó~ linhamo.s alguns 
dous mil navios on ainda mais mercantes. 

o sv. Puuia cl!iilo•~·a :-0 mou vot.o ó poru 
reduzir : todas· os naçõeaqunndo t!sttlo dosnrruu· 
jadas de finanças o quo !azt;m ó reduzia·. Vejamos 
o quo foz n Amea·ico. . do Norte quando. ncnbou 
suo. guerra. C<Jmo ref<Jrmou suas !inançns? Foi 
diminuindo todas as despez~11, poróm quo1··so tirar 
as nossas · desordens do finanç11s ·. por· meios de 
bancos, caixas de amortisações; quando diJVP.·SO 
ir diminuindo as despez11s, porque a_ receita suppre 
a despeza; eis-aqui o quE~ o. Amoricl1 de Norte 
praticou dopais que fez sua constituição e depois 
que temtinou a expedição contra A,rgal. Mesmo 
a Inglaterra depois da constitução o quo fez? Foi 
diminuindo . . E' indispensavel que tenhamcs ma
rinha para segurança do Brazíl; porém pelo que 
disse o Sr. ministro é que voto pela reducção. 

Sabemos qutl todos os governos do mundo pedem 
sempre mais,_ porque sabem. que o corpo legislativo 
ha de querer cercear, quanto mais que ·no .orça· 
mento ha· muitas despezas que hão de soffrer reduc
ção muito importante como se verá nn discuss_iio. 
Depois voto pt>la reducção por outr.> principio, 
voto . pela3 1,500 praças, por o~tra razão; por· 
que a . marinha mercante que tmbamos e1·a a 
da c.,sta d'Africn, agorn é. só pelo commercio 
de cabotagem, . paro. Europa não teren1os marinha 
mercante tão cüdo . 

}'aliarei em. uma questiio que . jó. . foi encetada. 
Tambem sou . de opinii\o do Sr. deputado que · 
!aliou qui) esta lfli devia · formar um artigo da 
lei do orçomento, é até consentaneo com a constl· 
tuição, a cc:mstituiçilo não . nos diz que façamos 
lei que f!~e forç~~o armadll, diz que llxat·t\õ as 
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dcspezns e for ça de mar e terra, porém para isto 
ter seu elYeito, deve ir em uma só lei, e pelo. razão 
que jú expendeu o Sr. deputado, e por não tomar 
tempo á · camal"a . niio produzirei outras ·razões, 
quando fOr tempo proprio então proporei :um arti~o, 
para que este al'tigo faça parte da lei do orçameuto, 
porque a fixação do dinhf:liro correspondente illus· 
trava muito mais a questão, ent:io habilitavii:;-se 
melhor os Srs. deputado~ n votar ou por mais ou 
por menos. Portanto esta lei que fixa a força · de 
mar e terra, deve fazer parte da lei do orça· 
menta. 

o Sr. MinJ s tJ;'Q <la Ma~l:r,tha :-(Nao se 
ouvia.) 

O Sr. Carncir.o da Cunl>.a:-Dil!se o Sr. 
miriil!tro que teremos sobra~, qunitdo nos devemos 
lembrar que temo~ umn divida immema. Senhn· 
res, consideremos que o povo está sobrecarregado 
de impostos, que nLaciio a industria, e de~troem 
os . meios de ·reprnducçiio ; que a maior pnrte dos 
empregados não têm ordonadoA qua chegu.;m para 
a sua subsístencia, e que o Brnzil prcci~n das pender 
muito · em obras publicas, como cadõas, pontes, 
estrndas e outras muitas despezas indispensaveis. 
Não se diga portanto quo temos grandes sobras, 

· praza ao céo que assim sejn. e que ·de hoje etn 
diante _ge níio gastem prodigamente as rendas 
nacionacs, que ns sc.hras se appliqnem sómflnte 
parn · amortisar · n divida passiva, e nugmentar os 
o1·denados daquelles que s~rvem o e:itado. 

N1io querendo portanto tomar o tampo á camnra 
continuo a sustentur a emenda de redu':çiio da 
força naval, porque não é dello. que o B1·nzil tern 
n maior · precisüo, antes, . a ·. m•m ver ,lhe servirá 

. de grande mal, despendendo mais do . que pó de 
nus actuaes circumstancias, sendo sómente a 
cconomiil quo fizol' o gove1·:-.o quem salvará o 
Brazil do dosnstro:~o futuro que · o. nmeuça Ct)m 
uma bnncn·t·ota. e livrai-o du tributos, que rctnr· 
diio . os progres,;os . dn no_s~n agl"icultura: . 

Julgalln a mnter1a sufi•ctentcmento dascutlda, 
tol approvnda a emenda· do Sr . . Vasconcellos em 
nmbns as · sua;, pna·tcs, salva n redacçiio, ficando 
prcjudic11lla:> as outras emendas, assim como o 
artigo do projecto. 

O $11. l;>EmS!D~:-iTE deu .para ordem do dia 30 
do .T•tnho, n me~ ma. quo tiuho. d~do para · e~;~~a 
sessllo. . · ·· · 

!.ovnnton·so a scesiio .depois das 2 ·horas e 3 
quurto!!I.-Jo.wJ ela Costa Oa,•valho, . presidente.
Joaqtdm . J.\Im·cellinCJ . de ·Bl"ito, 1• secretario.
Luí.: F1·ancisco de Paula Cavalcanti . de Albuquer
que, 2• secretario. 

Sessão em 30 de .Junho 

PRESIDENCIA DO SR. COST.I. CARVALllO 

A's 10 horas procedeu-se á chamada, e achárão-se 
presentes 74 Srs •. deputados, _fal~ando os Srs. R i· 
beiro de Andrada e Mendes R1betr.>1· e com causa 
participada os Srs. · Araujo Lima, .:::Jílvn Tav~res, 
Calmon, Alves Branco, Ornellas, . De os e Sal v a, 
Carneiro Leão, Maia e · Miranda Ribeiro, o .Sr. pre-
sidente declarou aberta. a sessão. · · 

Liüa a actíl da antecedente pelo Sr . Luiz Ca· 
valcRnti, . foi aporovada. 

Dando conta "do expediente o Sr. Marcellino 
de llrito _leu os seguintes o1ll.cios: 

Do minista·o da gu~rP&;--remoLtendo sancclonado 
um autographo da resolução . ela assemblón gernl 
a rcspe!Lo dos commandantes .militares do ·pro· 
vin.clas, . districtos .e prncas ...... Ficou a catulll"a 
intelrnda e o autograplio foi mandado ao arcbivo, 
partlclpando•se .ao senado. 

Do mesmo ministro remettendo cópla do decreto 
. 66 
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o nvíso guo fez extensivo n varias províncias 
do impen<> o decreto <le 27 de Fevereiro de 1820 
que creou uma cornmissiio mílítrll' em Pernam
buco, Ratísfnzcndo assim f1 requisiçiiu da cn.mal'll 
por officio de ;22 do cort·cl:t<', . 

O Sa. Lixo CouTI:SIIO :-Que traições I que trni· 
ções I 

o Sr. Ernesto :-Sr. presidente, isto escusa 
de ro1lexõcs: só direi que se niío foriío para hl·. 
gumas provincia~, foi por falta do tempo, ma~ 
em oito. ou dez dias se ful'iiio c:~.tensivos a todns. 
A accusação destes homens OI"EI a conscquencí,l 
de tantll n;ald11de, porém ni1o so poderá agora 
tratar disso, mas devemos prevenir desde já, que 
para o futuro não poss:'io os ministros commcttcr 
um crime tiio grave como este. 

o Sr. Pauto. o Son?.a:-Assim como so 
suspendêrão os direitos individuaes . tambem so 
fizerilo suspensües dns garr.ntias da liberdade ue 
imprensa a re!ipeito üc liiSL\JlS . red!lclores. 

O SR. Lxxo Cou·rr:sHo ::.....Este negocio vai para 
o li:vro lobrego pnrn ;tomllL" ví:::or. (.-1poiadós.) 
Não se pôde sofi"rot· mais semelhantes traições. 
(Apoiados.) · 

O Sn. P .AULA SouzA:- Eu . creio que é ímpos: 
sivel . que a com missão de justiça ~uspenda esta 
accusacão do ministro da guerr:t, éimpoHsivel que n 
com missão niio ·faça a sun - ~brigacão (apoíc:.do), 
até por dignidade desta cnm·.i'l'it,_ (Apoiados com 
entl~USia:Sm(l.) . '·> . -I 

Eu desejava snber se ac«f!O __ o:' gnverno pm~ti
cipou á cnmara o haver j.í. r;;,,ógado esse decreto; 
eu só me lembra de que . já o revogotl paru 
Pernambuco, mas da~ mnis províncias não sei. 
Desejava por ·isso que o Sr. secretario exami
nasse se encontra esso. participação dP. ter o 
governo derogado o decreto .dn crencão das com
míssõtJS militares, porque, exbtindo elle, não 
existe a. con~títuição, . o nesse ca~o estamos no 
tempo. que d'ante:> era. Se estamos . sem con~ti-
tuiç:io, vamos daqui para !óra. · 

O $r. Ferreira França: -Eu cr&io, 
Sr. presidente, . que niio ó necessario t(lnto . . A 
constituição diz, na sessão ordinarin ou extraor
din~~ria o governo dará cotHa ; lo:;o, necessi· 
dado !'1:;\lm!' htl de perguntar ao governo se 
já kvantott . essa ordem, pois que nrn neto 
nul\o não prf;cisa ser revog'ldo, actos nul\os e:~tüo 
por ~i . mesmos derogados. 

Emqu11ntó nós nüo declnrarmos isto no povo 
temos de ver acontccime:ttos identicos; devo.se 
dizer-lbe · a \'erdade, de que to.do o acto que o 
go\•erno quizer fazeL" praticar contm a consti· 
tuiçiio niio seja obedecido, e emqunnto os nossos 
constituintes disto não estiverem inteirados não 
se hão de · emendar as autoridades. Não so do! VIl 
obedecer á a~ltoridadc illgumr1 illegal, devendo 
ella para ser olJeílecidn ser legitima· conformo n 
consti~llição. Eis o que é preciso declarar mui 
positivamente. Se o ·despotismo mandar um 
absurdo ha de ser obedecjdo? Essa é boa ; pois 
é necessario que o governo revogu.e aquillo que 
está nullo? O interesse da nossa tert'!h o inter~sse 
deste mundo pede que se saiba que o governo 
não póde fazer decretos contra as leis, contr!' 
as~d~. · 

Eu desejava estar . em lugar. tão livre, que ·nelle 
não pudesse decretar:sa contra a vida humnna; 
Não me parece tambem preciso que isso esteja 
escripto . em 11lgum livro corno artigo de convenção 
porque o ht•mem-qmr ·D~os ·-trrrmou . A saa· ima
Rem e que se admirott de haver feito, a quem 
\l!lll meios do viver acaulolando-lhe os n1ales, 
nilo üove tor a sua vidn sujeita aos caprichos 
do · ILlg~om. 

Foi o o11lclo romotUilo fl comm.laailo .ue consU· 
tJJiollo. 

Continuando o expndicntc, dou conta o Sr. 1~ 
seeret.o.rio do um offieio do minist·lo da marinha 
A"omettendo uma consulta do conselho Rupremo 
militar sohre o l"llquorimonto do)!! primeiros cirur
~íõc~ do numr.ro da armada nacional e ropro;;entaçiio 
do cont11dor da marínhn. respectivamente á duvida 
quo lhe occorra, sa p01·tenco ou não o monte-pio 
a lMs empregados.-Foi remetlido á commissiio 
de f~ZP.nd11 ~ qJle estiver nffecto o negocio. 

Do ministt·o do imperio romettondo dous oJlicios 
dn c··1marn municipal da villll de Macohé re~re
sentnndo em um a. necessjd;1de de se approvar 
a tnxn de que lançll.m miio para ~?upprir ~3 dca
per.ns da ohr" da cadP,n e casa tle \lua!! sessõeB 
o nudiencias, por · niio te1· . r~nd!L!I q1.1o cheguetn 
para taes despezas; o pedind:~ no outro a appro
vn•.~:io das suns posturas.-Foi .remettido á. com
missiio es'l>ocinl das camuras munícipnes. 

Mencíonáriio•so os papeis seguintes: 
A feli(•,it!u)1io das camarns municipaes davilla 

cl11 S. Bento . do Tamanduá da província de 
Minas Gernes; da· vílla dll S. Jose do Rio das 
mortes; e da villn de Barbacena.-Foriio recebidas 
com especial ng-rado. 

A · repr.:~entnçno da imperial cidade · do Ouro 
Preto sobro. a ·duvida qu11 s~ suscitou entre a 
mesma c.1mara c ci . presidente da província a 
J'espcito da a~signatura . das attestações dos . pro
fessores public<JS. -Foi romettída á com missão 
especinl das camaras municipaes. 

Urn requerimento do padre Izaia;~ Gomes Va" 
lente e Jo:'io . Antonio . Monteiro, · sobre nullidade 
do testamento com que fnllecera D. Anna Narciza 
Valente . ..,-}.í'oí remettído á con'imíssão de justiça 
civil. 

O diploma do Sr. Joaquim Flc.riano de Toledo, 
deputado pela província ue S; Paulo . ..,-Foi remet-
tido á commissão de poderes. . . . · 

As pnrtiticíp ,lçÕ~s dos Srs. deputados ~laia e 
~il\'1\ 'l'avure~, de nüo poderem comparecer por 
lllCOrnmodO UC SrtUdA. 
A~ co_ntas dó commissario g.n·al ' do exercito 

Alb1no Gomes . Guerra de A~niar, · que . mandou 
á. mesa o S1·. Clemente .Pereira.-Foriio remet. 
tidas no Sr. Vasconcellos como havia requerido 
para apresentar: n denuncia. 

A rt.dacçiio do otlicío que ha de ser . enviado 
ao governo sobre o brigadeiro Pedro Labatut. 

o sx-. Rebouças:- Eu quizera que este 
verbo permittindo fosse substituído por outro, 
porque parmíttir é uma tolerancia, não é favor 
qU•l se faz, é um debito que paga o imperio, 
mna vez qua· não tinha transgred&do as ·leis, ó 
uma cousa fundada em dir.;lito commum de todas 
as nnçõcs •J tambcm no direito publico do Br11zil, 
e é isto ql\e eu quizera. (\lle íos,;e conforme com 
n deliberação desta .tiUgusta camara. 

o s~. Llno :- E.n .desejava que o Sr. depu
tndo lesse ·o artigo que falia Kobre .a deportaç:io 
desse individuo, o eu desP.java. que se declarasse 
por ser manifestamente contrario aos tratados. 
Por e\les não podia e\le ser exp11\so; o tratado 
com n França manda que o cidadão francez 
re~iidente no paiz não possa . sahir senão com 
ç~rto pr~zo, çom vagar e demora de seis mezes; 
pot-tnnto a deportação até foi contra os tratados 
existentes, foi urna violação manifesta. delles. 

Eu tambem .approvo o que diz o Sr. depu
tado Reboucas; Qós . não ll!lvemos de ter um 
brigadeiro fóra do imperio, uma 'vez que é do 
exercito do Brazil. A palavra-permlttir-deva-se 
tirar fóra, conheção esses mandões que aquillo 
que fizerem contra a . lei ha de ser desmanchndo 
por nós como · aquiUo que íõr contra · u. consti
tuição. O · que diz a com missão? Qu11 elle fosse 
ínclemnisado daq11elles prejuízos qut~ soffrõrll, que 
seja índemnlsado dos seus soldos que tem perdido; 

. O SR •. SKcllltTAaro :- Eu leio o parecer da com· 
mlasllo. . · . 
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O Sr>. LINo :-0 parecer da com missão, não ó qun na legislatura passada fui accusado o mi· 
muito boa a sua redacr,ão, e tendo eu consultudo nistro q110 creou esbs commissões militareí!~ Já 
alguns dos seus. membros, disseriio·me quo se os íllnstres deputados ela legislatura p11ssada 
cnt.endia assim. deriio o exemplo ao Brazíl inteiro que orão ea· 

O Sn. SECRE'rA.mo leu 0 parecer. pazes do sustentar as liberdades puhlicas, maH 
niio so tem reconhecido nullos os efi'oitos desse 

O Sn. LINO:-Perdóe-me o Sr. socretal'io, ufio tribunal, existem ainda pessoas que .estão pade-
6 com cessação do soldo, elle.foi deposto; p~;rdeu, cenclo, que estão solT1·endo os efi'eitos desses tri-
agora deve·SQ mandat reintegrar no posto com bunaes de sttngue, reconhecidos tanto aqui nestl\ 
os seus soldos e vencimentos; 1m pec;o aos Srs. camara como na outrn nullos; quero pois quo se 
membros d!l commi;;siio que dec!!lrcrn !le o parecct• reconheça o que esta camara tomasse uma raso· 
não foi assim coucebido?. Declarou-se que foi urn lução sobre isto, e dissesse que todas aquellas 
rlespo~ismo usado contm esso homem e não se sentenças emanadas daquel!o Lribunal, a camara 
hll do· mandar reintegrar nnq1tillo que ·tem per- dos deputados não as reconhece legaes e que são 
dido? A um general do mar, que tem uma pensão sem efleito. 
de 3:000H e que estava suspensa, quando so 
quiz lançar mao delle para 0 Rio da Prnta, man· O SX'. Paula o Souza:- (NO.o se ou!liu.) 
don-se·lhe dar todà a. importancia do tempo que o S.;-, Fot•rolra França: -Sr. presi· 
esteve suspenso o com viatico para viagem uns dente, duns onlttvras; eis-aqui está o art. 147, 
qunrenta mil cruzados; o general Labatut que que diz (lez~)·: eu peço a esta camnra, e se é 
tC~m soffrido tanto, ha .de só ser reintegrado no preciso um1l indicação faço-a, paro. que. a com-
posto? Portanto ha de ser declarado que se lhe missão militar ou de guerra faça um projecto de 
indemnise todos os soldos ntrazados de que estava lei, .>u esta camara mande fazer um projecto que 
suspenso; uma vez que so declara que elle foi explique os termos destP. artigo. A força militar 
illegalmento deposto, e sondo ndmittido outro. é essencialmente obediente, eu julgo que é cousa 
vez ha de por força receber o quo lhe pertence. necessaria, o pedi licença. porque é um objcct•J 

O Sn, p,~ULA E Souz,~: .... Eu quereria que fi, que merece explicação, a íorça militar é e~sen· 
casse sobre a mesa e depois de . amanhã se c ia! mente· obediente, quaes são pois os princi pios 
decidiria. de sua obcdiencin? · Queremos saber. 

Ficou sobre a .mesa para ser examinado como o S;;e •. Pauuno do Albuquerque:-· O 
pedia o Sr. Paula e Souza. requerimento que eslá em discussão é só admis· 

O SR. PAULA. E SouzA mandou á mesa o seguinte sivel na ta . parte; qu:mto á 2a tenho algumas 
requerimento: observaçõ.es a faze.r. • .• 

u Que se pergunte ao governo se ainda subsis- O governo creou uma commissão militar para 
tem ou. já mandou cassar esses decretos quo a· província de Pernambuco,. sobre que muito 
suspenderão as garantias . e creárão com missões se tem falindo nesta camara, depois . por um 
milltares nlis provincins.-PauZa e Souz-a. " aviso fe:z. exten:;ivo este decreto a algumas outt·as 

Posto em discussão offereceu, o 5r. Ernflsto a províncias, cuja cópia já veio· a P<õta camarn. 
seguinte emenda : A commissão militar de Pernambuco foi mandada 

'' Que se declarem nullos e inobedeciveis <'S suspender; póde pois conceber-se·. que o decreto 
decretos e mais ordens que estenderão a diffo· que mandou estender a outras províncias tam. 
rentes províncias do imperio a suspensão de ga· bem não fosse suspenso? Acho isto inconco-
rantias e creação de. commissões militares que bivel; por consequencia no meu modo de pensar 
teve lugar nn de Pernambuc.o ;. so faça esta de· é que o governo quando communicou a suspensão 
claração publica.- E. F. França. » ela commissão . militar de. Pe.rnambuc.o, e. não 

Foi apoiada e entrou em discussão com o re- communicon igualmente a suspensão nas outras 
querimonto. províncias a quo se tinha mandado estender, foi 

0 sr. ou.rnciro da cunll.a: _Sr. pro. porque não se tinha feito publica .esta extensão, 
sidente, não se gasta tempo em vão quando se por. não existirem os motivos para que se creon. 
trat.a de criminar abusos dos deleaados do .Po.der, Todas as mais co usas de que se tem fallado, são, 

1 d d B.. penso, que difficeia de explicar. · principa mente o governo u razil. Ha oito 
pat·a nove annos que declarámos a nossa inde- A resistencin á oppressão. que se reclama, é 
pandencia e a nossa liberdade ; fez-se uma con- um principio natural, existe na natureza do 
stituição, offerecerão-se os sens artigos âs obser- homem, não havemos. de explicar o que é de 
vações das camaras, approvariio-se, mas nenhum naturalidade :. tambem se t<lm f:tllado a respflito 
delles tem sido executado pelo governo ou por de ordens illegaes, etc., é muito necessario e 
seus delegados .. O governo nesta declaração, com:> muito justo que · p:1sse a lei da· responsa-
já notou um honrado membro, tratou dr~ cousa bilidade, am que tratando das ordens illegaes 
a mais necessaria para o Brazil porque não não põe fóra da responsabilidade os executores 
existe_ na constituição, que é a resistencil1 . ã c.p· dellas. 
pressao. o .Sl". Cunha :Mattos:- Só tenho a dir.er 

Sr. presidente, é por isso · que nqui nesta duns pnlavras, Sr. presidente, como o Ulustre 
camara tenho dito· quo é preciso que nós ou re- deputado o Sr~ .Ferreira F1·ança disse que a 
c:onheçamos como legal a resolução da nssembléa commissito do ~uerrn devia apresentat· um pro-
constituinte ou então reconhecer que não são crimi· jacto sobro a 1011trucçuo dos . soldados, existe 
nosas todas aquellas pessoas que nas differontes um projecto de ordenança muito claro. a este 
províncias resistirão a este auto íllegnl e despotico respeito. 
do governo, o que não tetnos em. a nossa con· O .. S.n ..• X. tt. .. v.IE .. n. DE OAtWlt.LIIO. :. _ 0 qu.e er. a i.m· stituição, e pt.r isso é necessario, se ·a camara · · · . 
o julgar conveniente, declarar.se por um acto so- possível de preveoir é que o governo fizesse 
lemne, e. eu ficarei satisfeito com .isso .. Sobre extensiva a medic:la que tomou para Pernambuco us 

, este pont~ de que so Jrata, Sr. pre§Ü~!lte, estarã,,.o-1--iorrurntrvras províncias onde nem sombrns de revol11çilo 
reconhec1das ou não reconhemdas 1egaes, ou não erão, isto··é que era lmposslvel do prevenir. 
legaes as com missões militares 't A constituição o Sr. Lino Coutinho :--O illustre ·de· 
as trata como illegaes, ellas não podem existir, putado .. diz que . não é crível. ·que o · governo 
foi um abuso do poder, se já se 'achiio oollos não tivesse mandndo suspender para as demais 
esses tribunaes, como existem ainda os seus províncias o aviso que fez extensivo o decreto 
effeitos 1 da commissão militar. de Pernambuco. Tres Srs. 

St'. presidente, ainda não so tl'atott disto, posto deputados quo aqui estão, que receberão· taes 
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flecretos do oxten,oiio, que digiin Rc ncnf!o rece
bal'iio 11lgum dec1·eto para a suspensão : como se 
duvida, aqui estão tres presidentes que digiio 
se ·receberão decretos em contrario. 

O Sr. Pau11no d<> .Albuqucrquc:-Sou 
chamado n n.reua, o declaro que aqui snu depu
tado; níio sou presidente. A minhn opiniiio f6ra 
da camara nüo tem inflnencia no quo . digo nesta 
camara. 

Quando algum Sr. deputado quiier aaber al
g'.lma. cousa ~a provineia onde sou pre~idento, 
peça mformaçoes ao governo delln, por' conse
quencia nada digo a respeito da minha presidencia 
nem uma pnlnvrn ; digo a V. Ex. que todas a~ 
vezes qne me . chamarem como tal, responderei 
que niio sou P,rosidcmtc, aqui .sou dr:put•1do; o 
por consequenc1a peço a V. Ex. que, quando 
alg~;~am chamar. por meu nome, que se cumpra o 
reg1mento, e · seJa chamado á ordem. 

O Sn. · J.I=-o CouTI::,;IIO :-Eu não fallei no nome 
do íllustre . deputado, nem tão pouco sei como 
f)e ·chAma. · 

O Sr. XXol.la:ndo. Cavalcanti : - Não 
q1:.eria fallnr, Sr. presidente, sobre este ne"ncio 
mas a discussão tP.m continuado, tem-se fallnd~ 
muito e. ainda temo~ mais resultado!!, porque 
h a de . v1r a ro~posLa elo g(•vcrno, aiudtl have
~os de ter mais discussão, e gasta· se . o .tempo 
DIStO. 

Sr. presidente, temos estes factos todos elo 
governo, que ~esundo cu jú disse aqui ua cn· 
mara, . o que · poderíamos · fazer era maridnl~os 
publicar, porque: circumstancias imperiosos· fazem 
com !{U~ _não npplique.mos aquelle remcdío da 
con!!tJtUJçao: . ma~ prescindo d.!sto caso, o governo · 

. suspeudeu .as gorantias n·uma província -e · em 
consequencia do . que crcou uma commissiio rni· · 
litar ; fez p~r outro decreto ou nviso, ou o quo 
quer qne seJa, extensiva a outras p•·ovincias '!s~a 
c:om~issno militar, por consequeucia essa sus
pensao de garantias foi nm caso especinl para 
a crcaçiio du commbsiio niilitar, e es:a suspensão · 
cessou,. logo, cessou por ~ua natureza n extensão 
da .• :ommissiio militar, esti1 tudo acabado, não 
era preciso que o governo revogasse, . está i á re
vogado ; acllo poi~ o requerimento ocioso ; • pnr•l 
que havemos de ainda mais pedir . informações 
no governo? Parn o governo responder, susci
tnr-~e outra quest:io c com ella a perda do nosso 
prec1oso tempo? 

Voto port:.nto contra o reque1·imento. 
O Sr. Luiz Ca...-a1cnnt1 :-Aqui o go. 

verno não mandou dizer •tne tinha acabado com 
a suspensito pam as outras provínCias veio só 
a de · Pernambuco : logo, é indispensável que 
venhão essas informações. 

Querend.J ·pôr-se á votação ·o requcrirne11 to 
observou? Sr. Regv Barros que o Sr. Oliveira 
Alvares bnha pedido a palavra, a qu11l conce
dendo-lhe o Sr. presidente, disse 

o Sr. Oliveira Al:vares : - Como o 
Sr. deputado Cavalcanti diz que t.1 indispensavel 
q_ue não p_6de deixar de. ir esta parte do reque~ 
n~ent~, d1go que como a suspensão . de garantias 
fo1 mu1to particular, mandou o governo retirar 
to1os esses papeis. 

9 _!nes~o. aconteceu pelo ql\e respeita á com
~lssao m11ltar, ql_!e por engano do meu · ofli
CI!t:l é -1ue lá. !orao, . e tres dias depois é que 
de1 com este engano, e tanto que ainda estavão 
"s~m obrêa. Elias estavão dentro ·do meu ge.
b!ne~e, . e algumas .que · forão remettidas pam as 
provmc1as, mande1-as pedir e . que m'as remet
tesse~ em particular ; se querem 1uandar procurar 
por ll!lso mnndem. 

. As minhas ostavlío, como . disso, no meu ga. 
blDO~Q ; I! . por QBqU\\elmontO do Offie\1\l C) I\ A 
tra!>al)lava Jl~lle, ó qne .fúl'i'lo · roiUolLILiu"' o iltú 

abnrt11s, os Srs. presidentes que receberiio ordens 
podem dizer se as não receberão abertas. 

o Sr". ·va;~conccuo .. : -Como se trata 
Sr. pre!lhlAnte, do~ negocios mais importantes d~ 
Brazil? Levantito·sc · 11:1 · gnrantias do cid1~dão 
por todo o imperio, declara-se que não ha con
stituiçiio, revoga-se este decreto ; o ·decreto da 
revogação foi em 27 do Abril d'l 1820, e depois 
remetto o ~overno p~rn !IS províncias decretos 
dP. suspensão de gar~ntias, e crtaçiio de com
mi~síio militar , e c!iz·se que foi por esqueci
mento? ..•. 

O Sn. OLlVErnA ALVARES:- Por engano domou 
OJllcinl que . trabalhaVil nO meu gabinete. 
. Ult Sn. D~PUTApo:- Sr. presidente, o requé

runento manda que nenhum Sr. deputa(LO f1llle ••.. 
O S~-- VAsco~c~LLos ;_- Níio dezejo avançar 

proposiçoes que nao seJaO exactas · como ouvi 
no Sr . . deputAdo dizer :i palavrn esquecimento 

,.P•)r isso desejei que ratificasse n expressão ·di: 
· z~náo engano ; mas são enganos em materias 

VI taes pa~a. o Braz i!. Pelo que diz respeí to ao 
povo brazllem,,. não o;;tendamos esta questão de 
que ·nenhum resultado se colhe, mnnde-se per
gu_ntar ao ' ~overno, . pois que dou . o mais cum
pridO . credito ao que .acaba · de dizer .. o illustre 
d_eputa~o, re~~nheço que a camara. deve ter par
tiCIP.~çao oflic1al, cumpre que taes informações 
esteJaO na c.amara: portanto pergunte· se ao go
verno ; e eVJte-se . a . grande perda de tempo que 
lemos tido nesh discussão. · . · · · 

Eu pe~i a palavra, Sr. presidente, para mo 
pronnnc1ar. contra a emenda que so acha. sobre 
a mesa; diz ella que R) declare por um neto 
desta camara que são inobedeciveis e . mtllos os 
dec1·etos que estcnde1'1io a suspPnsão das garan
tias, e crea~J:'io de. commissõas militares a outrns 
pro':in~ias, parece-me que . esta redacçlio é defei
tuOSISSIIna ; quando a camara quizesse rnzer de
clarações taes, quando semelhantes declarações 
fo!l~em ndmittidas pelo systema de nossa casa 
pelo nosso regimento.; quando não fosse neces! 
sario meditar mnis sobre ella, bastava vêr · o 
ab;;urdo da rcdacç1io, . ha de perdoar o illustre 
deputn.lo, . causa semelhante niio se p6de admittir 
declarar nullos . e inobetleciveis o~ decretos qu~ 
fi :terão extensivas ás mais provb1cias o . tlecreto 
dE Pernambuco; não esti1 já resolvida esta ques
tao '? Quem duvida que a . resistencia . á oppressão 
é um sentimento natural insculpirlo no coração 
huml\no '? Para que pois osta declaração'? Paro. 
que se ha de declarar aquillo de que nin,.uem 
duvida? Ni'io é . pouco airoso a esta camara de
clarar que não se deve obedecer · a um decreto 
inconstituciona~ 1 

Tem-se dito que são abusos do poder, que são 
infracções manifestas . da constituição, siio· expres
s0es que se devem pezar muito quando se pro· 
ferem nesta cmnaro ; são . pouco airosas para a 
camara dos deputados, são até depreciaveis da 
nossa .r~ma e do nosso nome, por consequencia 
pronunciO-me contra o requer.imento. · · · . 

o Sr . . Pereira d~ :Brl'to:--'Sr. presidente 
t~nha pedido a palavra para sustentar ,., reque: 
nmento. do. Sr. Paula e Sousa sobre o esqueci
m~nto do Sr. ~x - ministro da guerra, que diz que 
fo1 por esque~1mento ou · por engano ; deste ce
lE!br~ engano que fez exteosiVJ a todàs as pro
vmclas . o decreto . da suspensao de garantias e 
reação da ee 1 :;issãl) milita r. Decretos abertos, 
~onsel~os vola~tes a9 presi~ente . de Pernambuco, 
JIÍ sab1a eu dl$to. pt;~rém nao quiz dizer quando 
se suscitou est.a qu~stiio; porém .como. ·agora ·o 
Sr. dep~tado diz q11e foi J)Or engnno, digo que 
são mu1to maus E!ngnnos, Voto a favor . do re
querimento. 

o Sr . . l!lrn.o•to:-Uospond~l·oi mui breve· 
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monta ao Sr. Vasconcellos. Creio que os conhe· 
cimentos philologicos do Sr. Vnsconcollos falbão; 
o meu requerimento não estará bem deduzido; 
porém não se pó de. dizer que dechrar nullos os 
docr11tos ou ordens que fizerào extensivo o decreto 
de Pernambuco âs mais províncias, á coucluir 
que taes decretos que se mandaviio para Per· 
nambuco stio justos. 

Quanto ao mais direi que é um verdadeiro 
direito innato ao homem a resiHlencia á oppressiio; 
porém si'i.o direitos natos todos aquelles q1le se 
achiio no art. lG!J da constituição? Aqui uão se 
trata senão de dispô r as idéas do publico; digo, 
e torno :~.dizer, cr)uvém muito quQ esta camara 
faça estn declaração ; quem sabe se o governo 
responderá ou satisfará n esta requP.rimeuto '! E 
ainda conserva essas medidas. emopé nus províncias 
onde ellas foriio mandadas? O que nó.'l desP.jamos 
ó que taes decretos sejão reconhecidos nullos, 
e se nt)s não os declararmos como taes, nas nossas 
circumstancias nctuaes o partido recolonisndor, os 
inimigos do Brazil aind11 podem. calcnr · a . con· 
stituição, quem sabe se estnrão delineando alguma 
conservação, tendo cabeças tão esquentadas 'l 

o Sr. Lln.o Coutlnho:-Eu tenho só duas 
pah~vrn$ . a dizer, e me parace quo o illustro 
deputado não ha de ficar mal commigo por me 
parec::er que esta emenda uão pode passar: por· 
que de facto o illustre ·.deputado falia só nos 
de.:retos pelos quaes se faz e;rçtE!n$ivo á$ mais 
províncias o levantamentl> das garantias, a 0 de· 
ereto que mandou levantar estas garanti!llil . !l 
crear com missão militar · pa1·a Pernambuco, .será 
por ventura legal e obedecivel? Será sómente a 
esses que o povo brazileiro não deve obedecer 
Não; .tudo quanto fôr illegal e anti-constitucional, 
e fõr contra o direito da natu~eza, não é obede
cível; tudo. quanto attentar a ·natureza, tudo 
quanto atacar os direitos inauferiveis do homem, 
não se póde obede.cer-lhe. 

Que é o que se chama resistencía legal da. natu· 
reza humana? A resistencia ·tegal no homem, é o 
mesmo que a inercia nos corpos mortos; o homem 
social está estabelecido conforme a natureza hu· 
mana, a tudo quanto o quizer deslocar dnqui, 
por um acto que offende a sua naturalidade e 
os seus direitos, tem o direi to de resistir: e então 
se fõrmos a definir n resistencia, peço a os ta camara 
que faça um compendio do$ direitos dohomem, 
e principia logo por pregal-os, o que. parece-me 
não precisa escrever-se, porque toJo o homem 
sabe o que é proprio da natu1·eza humana que 
elle não póde obedecer a cousas contrarias â sua 
nalureza; se uma .lei obrigar-me a que eu de· 
nuncie a meu pai, hei de obedecer a esta lei? 
Não, apez!lr mesmo de ser uDia lei, é contra a 
natureza humana, . não é uma l;;i que eu deva 
obedecer-lhe, todo o munJo tem direito de desobe· 
decer a semelhante lei; quanto m!lis á prepotencia 
e a.rbitr~r~edade dos mnnd9e~· 

Eu com quem fallo insinuo estas doutrinas, cada 
um dos Srs. deputados vai instituindo assim aos 
brazíleiros ; no sertão, acabei de dizer, se algum 
mandão mandar .arrombar a porta de sua cabana, 
usem de seus direitos, fação-lhe fogo, porque é uma 
violação manifesta dos direitos do homem consa
grados pela constituição ; ·vai-se assim. ensinando 
ao povo, não precisa de nenhuma declaração desta 
august11 camara, vá-se procurar a qualquer bra· 
zileiro se deve obedecer a. netos desta natureza 
ha de dizer que. não.; mas diz-se, vão gemendo 
d.ebaixo da pedra ; elles. é que são culpados, se· 
cada um fosse punir por seus direitos, como já 
disse um Sr. dep11tado, esses traidores, esses man
dões, esse~;~ absolutistas não. havião de ter nem 
mesmo ~~oniroo P!m~ conceber o!.! seu!! planos, mas 
assim. meamo elles aouberão quo o povo brazí· 
leiro eetava disposto a resis.tir com a!:; armns na 
miio e matarem·: os que qttizessem deitar abaixo 

a constituição do ímperío ; porq110 nlles jurarão 
conservar fosse o que ÍO;iS13 ; e não foi por. isso 
gne esses absolutistas niio lcvavão a sua avante ? 
Foi por ·nossos bO!I$ olh"s? Niio. Foi porque 
ellcs conh~ceriio que o Brazil estava disposto ou 
a acabar ou a s.er livre (Muitos apoiados.) Que 
nós estavamos dtspostos a pegar nas armas para 
dar cabo delles. N.to quero di~er que a nação 
entrou. n~ r:onhecime.!Jto dos direitos que tinha 
de rcststtr a oppressao . do absolutismo dor; que 
tinhão de conservar a constítuiçii:o ; porque não ha 
nenhum brazileiro que não saiba quo tem.direítos 
para resistir á oppressão. · · · · 

Entretanto não posso cleix:ar de fallar sem fazer 
uma reJltJxão ; como é que o governo tem tratado 
dos .llllgocios vitaes para o Brazil, como disse o 
Sr. Vasconcellos'!. OJ'Ecios e decretos de semelhante 
natureza por engano de um .ofiicial? E no entre
tanto não se sr1be se aquelle officíal tem sido 
castigado depoí:; de se dizer que eriio irritas e 
nullos, e outras causas desta natureza de negocias 
vitaes, Sr. presidente, de sorte que o cidadão havia 
de ser morto, por engano talvet. do official, do 
empregado publico, e unicamente por engano, ora, 
senhores, as~im se trata da vida do cidadão bra
zíleíro com enganos . desta natureza de officíaes 
de. secret .. ria, e ficiio Qlles. passeaudo '! Sr. pre
sidente, Deus que nos ajudo, se elle não nos 
ajudar não sei como i::~to ha de ir. 
Julgando~se a rnateria discutida, foi approvado 

o requerimento salva a redacçiio, e a emenda re
mettída á commissiio ·.de constituição. 

Leu-se o seguinte parecer da com missão· de po
deres: 

cc A commissão de poderes examinou. o diploma 
do Sr. Joaquim Floriano de Toledo, deputado pela 
província de S. Paulo. e o acha legal ; é portanto 
de parecer que tome assento. 

te Paço .da camara dos deputados, 30 de Junho de 
1830 . .-..D. A. de Feij6.-J. M. Alencar.- Ernesto 
Fer,·eira .F1·ança, ,, 

Foi !lpprov!ldo. 
Veio á mesa um requerimento de Clemente 

Jost! de Oliveira em que se queixa de injustiças 
contra clle praticadas pelo ex-ministro da guerra 
o Sr. Joaquim de Olive!raAlvares.-Foi remettido 
á commissão de. guerra. 

Passando-se á ordem do dia, continuou a prí· 
meira discussão do projecto de lei n. 67, que 
isenta de direitos os generos brutos ou manu
facturados das differentes províncias do Brazil. 

Pedio a palavra e disse 
o. Sr. Gervaz:l.o. : - Creio que o illustre 

deputado . autor do projecto, se. bem me lembro, 
deu ern raziio que todo o imposto em geral re
cahe sobre o consumidor; todavia não fez a defi
nição do consumidor nacional ou estrangeiro; Os 
direitos que. se dizem do consumo· nacional pa1·a 
elles niio concorre nada o estrangeiro : creio que 
nisto não ba d!lvida, portanto contin4a o prin· 
cipio de que os ·direitos sobre o consumo são os 
quiC! se repartem com mais igu!lldade ; e. não ha 
outro m~is facíl pelo. qual. se . possa tributar o 
cid!ldiio, porque o mais r:co gasta á proporção dos 
seus haveres ; assim confo o pobre e por outro 
Indo é necessarío fazer-se a receita para satisfazer 
as despezns publicas, mórmente nós . que temos 
uma fôrma de .governo dispendiosa; é necessario 
que os impostos recaião mais sobre o consumo do 
que aquelles que re.:ahem mais sobre a produc~iio. 
Tambem não. posso entender como a nação receba 
direitos de consumo de artrgos que são consu-·
midos pelos estrangeiros ; a n11ção estrangeira é 
quem participa desses direitos de consumo dos 
seus nacionaes, mas a nação brazileira não pode 
receber direitos de consumo ·em um paiz estran
geiro. 

Ju!gando·59 tlndn a primeira díscussiío, foi ap
pl·ovado o p!·ojecto para passar á seg~uda. 
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Ao meio-dia ontt·ou no snli'i•J o miní~tl'o oln mn· 

rinha com as fOl'malidade do c:styl,,, <l pr,sto •<m 
diEW:usdiio o art. 2• .do projccto de lei n. CH que fixa 
as forças navaes, dislle 

o Sr. X...ino Coutinho:- Sr. presidente, 
e;;te artigo niio pódo pnsslll', porque, supponha· 
mos que rnOiro o intendente dn marinhu, hn Je 
so ficar sem intendente ? Ni'io se ha de nomr.nr 
outro ? Supponhnmos que morre o contadot' ela· 
qnclla repartição , não se h a. do nllm~nt· oult·o ? 
Por consequwcin o que deve lwvcr .ó a fixação 
dos officiaes da · armnda para que não fique ao 
arbítrio do governo fazer uma promoção de vinte 
capitães de mar e guerra para se mcLtér · nella 
um lJOmem que nem brnziloiro era ; IH>rtanto cu 
couc,wdo ·que se fixem os ofiiciaes da armnaa, mas 
isto ha de set· por uma lei e níio por llrn artigo lia 
forca naval, deve ser uma lei permanente, e por isso 
oiTereço este projccto como emenda, como emenda 
peco a suppressiio_ do !lrt .. 2°. (Le~ o p1·Qjecto.) 

Ora, e~ta fixaçao fot íe1ta á v1sta ~os navios 
que nós temo:> de· j:tuerra e á vista ela fixaçilo da 
força marítima de Portugal ou de outros paizcs 
que estão em iguaes circumstancias do Brazil ; 
portanto esta fixaçfio ·é . a sufficiente para o ma· 
terial da esquadrn que l!ÓS temos. O art. 2• diz 
(Leu. ) Passe esse artigo, Sr .. presidente, para 
acapar com ~~sa lei gotbica que manda que os 
a~ptrantes . seJaO filhos de homens que tenhlio tres 
avós nobres, salvo se fõr filho de major para 
cima: pois pela constituit;ão ·não estão abolidos 
semelhantes privilegies ? Sendo uma classe em 
que ó mister que o individuo appareça com acr.io, 
por· isso puz aqui : filho de homem com alguma 
fortuna. • 

Por consequencia, Sr. presidente, esta lei é 
a que deve passar, para.que o governo não esteja 
fazendo promoções arbitrariamente como bem lhe 
parecer. Qualquer dia festival, .ou nos annos .de 
S. M. Imperial ou de seus imperiaes filhos abrem-se 
as portas da prodigalidade, apparece um milhão 
de promovidos . sem J)recisão, . sómente para se 
fazer peso ao estado. Esta lei é a que tem feito 
a Inglaterrn, a F1·ança logo que ac:aba a ,:!Uerra 
é fixar o quantitativo de cada uma das cla~ses 
destes officiaes. 

Oi! despachos, Sr. presidente, e as me'rcês entre 
nós s_ão como as. flô_res que se deit.ão pelas ruas 
em dtas de proc1ssao, e em um .dul de festivi· 
dade l1a · commendns, ordens militares, post•JS e 
lugares l'ara festejar tal dia, quando tal dia deve 
ser testeJado J?elas !'Jons obras do governo,. e eu 
me lembro, nao sr.1 que. monarcha que queria 
pôr. o seu povo em termos taes que no d!a do 
seus annos cada um individuo pudesse pôr uma 
gallinha ao fogo; eis-aqui como se. deve fazer, 
se se quer que se festejem dias, é. desta sorte 
f~zendo a feliciclade_ elo _pu<o, para que nesse 
dta se. po~sa ·pôr, nao d1go uma gallinha, ·mas 
um an·atel de vaçca no fogo. 

Sr. presidente,. esta lei é muito essencial, deve
mos fixar a força da marinha, e quantos officiaes 
devem existir. Suppriml) o art. 2• porque não póde 
ir incluído nesta lei, quando· apresenta um desen
volvimento desta natut·eza porque o 1• é que fíxa 
a força. · 

:L!Iando á mesa o meu projecto para '}Ue V. Ex. 
ha.H\ de pôr em !lndamento. 

O M;r;:sMo SR. LrNo Co"OTINIIO mandou á mesa 
a seguinte emenda: 

cc Que..so-snpprimn o.art. 2•.-.r..~o...lL..;..__ 
Niio foi apoiada. · · . · 
Leu-se o seguinte projecto, offerecido como 

omend!l ao art. 2•. 
u A assembl~n ~Qral. legislativa decreta: 
u 1.• gtnftunnto H•l uuo dl)crotnt· o contrario o 

l)orpo d~ otnclllull da llrrnada ser!\ composto das 
prRQI\Il 80Killllt~BI · . . 

rr 1 nlmirnntc. 
cc 2 vivce-nlmirnntes. 
<< '1 chcres do r.Rquadra. 
cc fJ dil,os elo divisêio, 
cc 10 cnpitfios dn mar e guerra. 
cc 20 ditos dCl fragata. 
« !ji'J di t.ofi tenen tCR, 
cc SO prirneirl)s tenentes. 
rc 120 srgunrlos t~ucmtes. 
rr 2.o Para cttda uma destas classeR que não 

estivnrcm nindn complr,tas o governo poderá pro
mov~r. tendo sempre em vista o llpuro da fazenda 
publica, 

cc 3. 0 Pnm as outras onde sobc·jiio individues, 
a prOITIO•;;"io s'erá feita ria maneira scg!Iintc, até 
que se reduziio no quantitativo da presente lei: 

rc Almirant~< por um meio; isto ó, que qunndo 
houverem duoH vngas, um vice-almirante será. 
ent:1o promovid<1 a cs:;e posto superior. 

cc Vice-nlmirnnto por um· meio. 
rc Capito'iP.s de .. mar e guerl'a por um quarto. 
rc Primeiros e segundos tenentes por um terço. 
rr •L• .Nas que estiverem completas se fará 

promoção ordinnria para os pO!,tos unicamente 
que vagarem. 

cc 5. 0 A companhia dos guardas-marinhas será 
composta de nm chefe e trinta guardas-marinhas 
ll vinte nspirantes: todos .. O!'l mais que actual~ 
m~nte e~cc:derl;\m deste n_mnc:ro ficaráõ a:;:gregados 
11te er1trnrem por vacancta na classe dos etrectivos 
qne competirá aos mnis avançados nos estudos. 

rc (i.o Poderá sentar praça de aspirante e depois 
pªssa!-' ã guard!!-·mnrinba ·todo ~ qualquer moço 
que trver r•JCCbtdo uma educaçao polido, e fõr 
filho de pais honestos com alguma fortn11:1. 

cc. 7 ,n Neuhum guarda-marinha será promovido 
ao posto ele 2• tenent•l s!:m haver tido primeiro 
tres annos de embarque, acompanhados de bons 
attcstados dos commandantos ·com quem. houve· 
rem embarcado, o de suas respectivafl derrotas. 

cc S.• Pelo quo tccn á promoção dos outros 
postos, esta se fará inclusivamente 11té capitães 
de fraJ:tata Drl conformidade das leis existentes 
isto.é 3/'1 por autiguidade, e 1/•1 por merecimento; 
dalu para diante só l'egulará n antiguidade. 

rc \l.• Não ficão. comprehcnd.idos . na doutrin!l 
desta lei os officiaes não combatentes em pregados 
nos arsenaes . on outra~ quaesquer repartiçõ~s os 
quaes serão prouloviçlos . ieolndnmente á vista' de 
seus annos de sorvit;o, ou de relevante utilidade 
que delle se te!'lha seguido. 

rc 10_. O guantitat.iv~ de capelliies, cirurgiões, 
comm1ssanos ll o~crtvaes. do numero, se c'lnservará. 
tal qual presentemente existe, salvo se . precisão 
urgente mandar o contrario ; c nenhum indi
viduo. se poderá nomear extraordinariamente pnr!l 
taes empregos emquanto houv\lrom do numero. 

cc 11. Ficão revogndas todas as leis ou dispo
sio;ões em contrario. 

rc Paço da camara do.s deputados, ema de Julho 
de 1830.~J. Líno. ,, 

O Sr. Cunbn l'U:attos :-Eu conheço tnm· 
bem como o illustro deputado o Sr. Lino · Cou
.tinlJO a necessidade que ha de se fazer uma 
medi~a legislativa· so~re o objecto que .elle agora 
propoe P!)IO seu prOJecto ;. ma~, Sr. presidente, 
tsso é obJecto de uma orgamsaçao, e a commissão 
de marinha bem convencida de que o Exm. mi· 
nistro que actualmcnte se ··acha 1\ . testa dos ne· 
~ocios navaes,_ o que deseja. é conservar o pes
:;o~l que esteJa em harmoma com o nosso ma· 

• t~rta~,em--harmonia com as cireumstancias ·
financetras do est11do, por isso a commissão ltnlvez 
se enganasse) entendeu. que seria necess'llrio . e 
conveniente o. que propoz no 2• artigo, e se se 
d~r ~astante attenção conhecer-se-ha que .. a com
nussao marchou com· passo seguro para 1r · múito 
gradualmente· diminuindo esse numero excessivo 
de p~aças e de outras classes que no dia de hoje 
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niio esti'ío em harmonia com o mlltOI'ilü da nosaa Eu, Sr. presirlcntll, nttendo muito {Ls . circum-
armada. stancias pecun.iaria~ em r~uo n nação se ucha ; · 

A commissão, Sr. presidontll, niio se propõe mas entendo quo niio póLle res'ultar. nenhum · mal 
fazol' uma I'Odncçiio de chofre, de nenhuma ma· {L officialídade da armada em ficarem suspensas 
neira olla .quot· quo se dll baixa r.os officiaes, as promo.;iies desde Junho de 1831 até Junho do 
nem quer quo scjri.o privados do certas vantagens 1832. '.l'odo o homem sensiVtll · que conhecer as 
quo actualmcnto percebem; A commissr1o o . qua nos:~ as circumstLmcius, niio hesitará · em se con· 
deseja é pór nrn dique n c,ssa torrente do sel'Val' no seu posto, n1io só no espaço do um 
despachos quo tõm havido nté o dia de hoje. nnno como por 4 annos, ·e 110 mo conservarem 
D.iz o art 2o. (Leu.) J~is-aqui CJUO todos os em- no posto de brigadeiro por todo Qste espaço de 
pregados dos arsenaes o U•l outrr,s ostflbolccimentos tempo, "u niío me pscandalisarei á vista de nossas 
milita1·es em ~erviço activo ·o eiK·nqui quo'aquolles finanças e se . eQ. sou tão rigilro~o para eommigo, 
que agora se achão desempregados, sejtio quues~ como não hei de !;ler a respeito dos officiae;j da. 
quer :1!1 classes a que elles pertenç1io, não s ~t·ão armada, em l'jne o numero de pessoal é mui su-
preenchidos por espaço ele um anno ~eu tJ'empn:gos ·Pedor (l necel)o~idade : do mnterial, e superior ás 
quando vagaram por morte e demissão voluntaria ciri:umstancins pecuniarius do estado ? Tenh1io 
e baixa por deserção em virtudo de Mntençn, .e pacienciu·; con~ervem-se, e quando houver neces-
salvo nos casos da mais ll!dt·omn · necessidade. sidnde de novas promoções, elles serão promovidos. 
01·a bem, aprcseiltOLl·SO uma re1lexfio que á pl'i· Mas · esses mesmos officíaes de nenhuma maneira 
meira vista illude, c que parece mui . JUdiciosa; fíciio privados de serc1m nomeados para quaesquer 
mas ella, Sr. presidente, pnrecel·ia'desnecessaria, commissões; empreguem-se porém os benemc· 
se olharmos para o salVtJ"conducto qne aqui. se ritos. · 
acha. Agora, Sr. presidente, a rcspaito do projccto 

.Disso o illustre deputado, ,quo ha empregos, ~presentado pelo Sr. Li no .Coutinho direi duas 
logo que· vaguem necessariamente hão d6 ·ser palavras: o militar nunca ·foi' opposto aâ militar, 
pre.:ncbidos ; quem o duvida? E póde )lave r um 1t isto se tem dito nqui; mas · o Sr. Lino npre. 
caso de mais extrtlmn necessidade quo o caso de sentou um projecto que desejaria .pudesse ser 
morto? Verificado este caso, o governo fica com tomado em· consideração e que fosse adaptado ; 
as mãos abertas para fnzer es$!!9 provimentos. mas duvido que a camara esteja por elle, por-
Agora pergunto eu, suppr.mhnmos que fallcce o que é em ponto gran !e, o que necessidade ternos 
capelliio·mór da . armndn, será necessario ·que se· nós de um almirante ? · 
nomeõ outro com O$ mesmos vencimentos es- o Sn. PRESIDENTE :-0 projecto não está em 
trondosos, b~m como o physico-mór da armada, discussão. 
ou mesmo o cirurgião-mór da armada, todos coni 
os mesmos vencimentos que hoj~ tõm? Não de O Sn, CUNirA. 1\JIATTOS :;_E' necessario que · eu 
certo. mostre que convém atloptar-se o artigo da com. 
~u entendo ·que esta mesma talvez seja a miss;i,), ·porqno o numero de officiaes · do projecto 

opinião do Exm. ministro, porqu~ me · lembro do Sr. Lino é muito superior ás nossas necessi· 
que fallecendo o c:tpellão-mor, póde qualquer dades, e que a .idéa da commissão se . estriba 

· capcllão servir em seu lugar r:tc . , e seró. · isto em . princípios de justiça e . de rigorosa eco· 
cousa nova? Por ventnra niio sabemos qne pela nomia. · . . 
lei de 1715 se mandarão supprimir no:~: corpos Portanto eu entendo que o projocto do Sr. Lino 
todos os capellães e todos os cirur::;iões ; e s.e perlenc" a uma ordanauça. Entre na 1• parta 
naquelle tempo · se póde passar sem aquellc:s da ordenauça. da marinha; . mas agora . o que 
homens, persuado-me. que tambem poderemos tratamos . é se deve ou . não pas~ar este artigo, 
pnssar sem ellcs pül' um nnno, porque de facto isto ó, ~e deve continuar esta torrente de ·pro-
não necessitamos de um numero tão grande . de moções quo t~m havido . até hoje. 
officines, porque nii.o cstú em relaçiio com · a fMçn 0 Sr.Lino coutinll.o:.:...o illustre deputado · 
material que . nós havcnlos do conservar. Esta h 
lei, torno a dizer, é uma "lei que h a de te1· vigor que acabou ti e falia r disse que a min a lei nada 
pelo espaço de um auno, quo prohibc a promocão mais era que um projecto de r"furma; ora, per-
de postt)s . que niio .forem absolutameute . indis· · gunto eu, o que é o segundo artig.l da commissão; 
pensaveis; mas, Sr. prcsid~ntc, nesta lei com- não será umu especío de reforma? A cousa é 
prehend~<m -se muitos postos e empre~os e eu niio identic:t, . em um tratn ·se de reforma e no outro 
desejo, ao menos nunca por. 01011 voto, que nós tambem se truta de ref"rma, com a differcnça de 
despeçamos ou expulsemos dos establ'lecimentos ser · nmn lei permanente, que é melhor do qne 
navaes aquelles homens que agom lá estão,. set• anuual. Eu vou mostrar ao illustro deputado 
entregnemos iss'l t\ .rnot·te, . v .i. elh\· produzindo 0 que ~>e ~e põe em ·. praticá esta lei annual, fica ·. o 
seu .effeito, não os lancemos para fóra: do que govemo . com as mãos abertas . para fazer as 

· P.óde ·resultar· uni . mal incnlculavel :. mal q. ue 0 promoções que quizer até .Junho de .31, e em 
11 t d t d d á t 1.1m anuo o governo . não póde despachar quem 

l us re e pu a o que . me prece eu .J' ·em ou .ro qui;o:er? Póde, logo, a commi~são não dese. mpenha 
tempo reconheceu commigo quando se tratou .dos · t · 
escravo& que existem no nr.senal, . quando apre- estas. vistas, e dijixa ao governo um anuo 1n en·o 

t · · é · h para fazer as promoções ·.que bem lhe . aprouver. · 
sen e1 a 1<1 s. que não convtn . a que no arsenol pelo contrario. a minha lei fecha as .mãos ao 
de marinha houvessem esses e!).eravos . que lá se· governo para não fazer . mais promoções,· e vai 
achão, porque me lembrei que em lugar destes dar um lirnitte em todns as classes de . officiaes . . 
braços que podião ser empregados em outras 
cousas, nós podíamos emprdgar homens livres. D.isse o Sr. deputado quti precisão maior quando 
E o mesmo illustre deputado apoiou o. minha vagarem os lugares por morte, etc., mas a com-
idéa : digo pois, se no dia de hoje e.onvém fazer mi!!Siio esta om contradicçiio, porque -di?! . que .9s 
essa economia, entreguemos á mo1·te, e .. de ne· empt·egos que . vagarem · por morte nao sejao 
nhuma maneira passe .outra idéa, porque do preenchidos, e mais abaixo v.em com o salvo 
cont~ariQ....§~rá m~ ~- todo 0 po:vo do Rio de urgentíssimo da mais extrema necessidade que é 
Jane1ro trate ·de armar as suas caslrs dn melhor . · quando morrer .al!?um · emcregado, então como é 
maneira; para se . livrar de uma. quaddlha de isto'? Não entendo. -· - - . --. -
ladrões, quando se .tome uma medida opposta Torno a di.zer, Sr . presiílente, se morrer o in-
áquella que tl commissiio . propõe no art. 2•. · tandente ou 9 contadoJ.• tFiO se póde deixar de 

De certo se nós lançarmos pela porta fóra esses promover estf)s .luga~·~s; ml!s.,. disse mais o illus-
homons, nós veremos as ruas coalhadas . de la- tt·e de.pllta. dn. ' .. é· .prtlC··· Í!!O ... · que conservent esses 
drões, porque a necessidade fará i~to. homens, q11ando n1io o .~io de Janeiro ficará 



Câmara dos Deputados - Im presso em 07/01/2015 11 :54 - Página 8 de 14 

528 SESSÃO EM 30 OK JUNHO OE 1830 
cheiÓ de. ladrões, . etc., porém aqui jã se avançou 
gue não se .:onsorvem esses lugares? Niio,. Jogo, o 
argumento d•J illustre deputado foi gratuito o 
desneccssnrio; ainda aqui ningucm disse que 
não se conservem ossos homens, antes pelo 
contrario quero quo so conservem com nlgumns 
esperanças do promoção . . O meu projecto fixa 
mnís as esperanças dr)S P.mpregados, porque n 
promoçiio .ó na conformidade da lei, mas não 
passando a minha proposta; ps empregados ficão 
mais <!esconflndos. · · · · 

Pepois disso o il!ustre . !leputad.o quo e11 já 
concordei com €lle nccrca do$ escravos do arsenal; 
ma!l, $rs. que tem uma causa com a out1·n ? Eu 
dis8C então que ·os escravos devião Sllr vendidos, 
logo, a qucstiio niio tem paridade nenliuma, salvo 
se o illustre doputado entende que nós podemos 
vender os empregados publicas. · 

Disse o íllu,;tre deputado que o projecto não 
póde passar, e que basta o primeiro artigo com 
um almirante· e quinze . officiaes ; porém nós por 
ventura acabamos corn o material da esquadra ? 

. Se acabamo~, então ·é claro que o quantitativo 
deve ser outro, mas s.e ·se cnnservüo as fragatas, 
essa náo nova, . e as outras . embarcações · qne 
estio no . estaleiro. é preciso .qUe o corpo da 
marinha seja ·o .preciso para embarcar nPsses 
vasos, porque o illustre deputado sabe que em 
uma fragata niio póde embarcar senão de capitão de 
fragata para cima, e por consequencia eu marchei 
segundo 11 grandQza e· a fórma l!'e nossos vasos· 
d.e .gu.e.r.r.a, . e !tti meaquinbo, porque mesmo Por· 
tugal tem maior numero .. de emprPgados, e eu 
.marquei nquclles que os vasos exigem • . 

O illuatre · ·deputado dir\"e saber que· tambem 
devem ·haver . officlacs para múitos serviços de 
terra, por conseguinte € necessario um sobresal· 
lente ; mas nós n1io tratamos do projecto de lei, 
'J)orém o qtfe me admira é . qtie eu tendo tanta 
frnnqucz!\ em chanH~r nlguus dos Srs. deputados 
da cornmislliio de guerrn, ã excepção do Sr. se
cretario Souto, o · Sr. Cunha Mattos foi .um dos . 
que approvou o meu projecto; que disse que 
nilo tluha nada .que se lh.e d1zer, .e . agora diz 
que o meu projecto nüo. pôde passar, estou vendo 
que ser franco . nesta casa é muito mão. 

Disso mais · o . illustre deputado com muita 
enpl.r.se : so morrer o capelliio·mór da armada ba 
ele uomonr·so outro ? E quem lhe disse que ~im ? 
Poróm os cnpelliies que uão são rnóres, não se 
hiio do · preencher ? . Por ventura, quando . forem 
precisos . para fimbarcnr . h a de agarrar-se nos 
frades á \"lrga ferrea para embarcarem contra 
sua vontade'/ De certo que não; logo, quando . 
''agar um cnpellilo do numero ha de . nomear-se 
outro, e o mesmo digo a. respeito dos cirurgiões 
que nilo silo móres. 

Portanto voto .contra o artigo da commissão. 

. O . S:r. Va,.conccl.los :-Approvo ·o art. 2o 
com algumas emendas que vou . propõr. Este ar

. tigo tem · Jlrocluzido grande interesse, el!e fixa 
· a força do ann o ·desde Junho . de 1831 n Ju·· 
nho de 1832 ; mas ha uma indicação . do Sr. 
H:>llanda Cavalcanti para que a commissão de 
fazenda apresente á carnara um meio .de encher 
o vacuo que ha, em razão de não se decretar lei 
de orçamento de despezos o anno passado, ·por 
consequencia é este . o lugnr proprio para se de
clarnr . que o que fica · disposto . para . o nnno de 
Junho de 1831 para 1832 .e terA vigor no tempo 
que decorrer desde a publicação dessa lei · até 
que pri.n.l:.4lie..o._an.IlQ.._(i.nnnceiro, o o mesmo illus· 
tre . autor da emenda apresenta estãJil"ê11~-· 

.Eu · entendo que convém mui lo ·.olhar para ·o 
pessoal do · nossa armadn, é pasmoso o abuso 
âo govemo em promover officiaes da . armada : 
parece que nenhuma nação, estado nenhum. do 

· . mundo utnda teve um ·ministerio q,ue caprichasse 

tanto em· augrnentar dcsnoccssariame.nte os em· . 
pregado~ . puoJicos. . . . 

Quando em 1828, em que ninda o Brazil estava 
em guerra, a despeza do soldo doa olliciaes da 
armada importava em 7l:OOOH, e em 182fl. em 
132:000H, e depois do feila a pnz jã importa 
em lüü contos e tantt>s de réis, o · bnstn combinar. 
a listti dos officiaes da arma!! a apresentada pelo 
governo o anuo passado com a que é apresentada 
este anno, para nos admirarmos e espantarmos 
do excP.sso dr) ' governo, · de modo que este aono 
h a mais cento e tres . ofiiciaes do que o · anno 
pnssado : entretanto se se clama contra os abusos 

·. do governo somo;; tachados de · anarchistas. Ora. 
1'emnver-se-hão· estes inconveniente8 pelo projecLo 
do • Sr. Li no · apresent11do como · emenda? Não de 
certo, nem convém ser .admiLtido em tempo .de 
paz porque não preci~amos de patentes tão one-
rosas e tão pesadas. · . · · . ·. . 

Tambem me niio conformo com o rernedio . que 
propõe a commissão, e nem se conforma com o 
que praticão as nações civilisadas que nós de~ 
vemos imit .. r, · o que me parece mais proprio era 
que os ollic;aes estrangeiros fossem driHpedldos 
com . o agt·adecimento da nnçiió, mas quizera que 
se fizesse diJTerença daquelles officlaes estrangei
ros que collnboráriio na causa. da lndepondancia; 
não nos convém tão grando numoro de otliciaes, 
e esta serã a primeira emenda que farei .. a este 
artigo; Ora, SI'. preside~t~ •. porque se. não. hão 
de . despedir .. os ·· capellnes, o" .. cornmtssar1os e . 
rutros empregados dtL armada ? Que necessidade · 
temos nós de os conservnr? Porventura ha al
â~~? lei que declure vitalícios estes emprega· 

O SR. J:li!zNISTao DA J:III"mNIIA :- De~o infor
mar que h a leis que determinão um ·certo nu· 
rnel'o de commi~sarios, escrivães, etc., porém 
ha outros que se ·chamüo extrnnumerarios, . que 
se empregão em razão de não haver 'nurnero. suf
ficiente desses quo se chamão de numero; .porém 
os extranumerarios não . vencem senão em bar-

. cados. · 

Q $.r. V<!~çq;nccl~c• (cgnH:n~t.!1Ú~Q) :~Ora, · 
eu desejo saber :;e essa lei póde ser·applicada · 
ao Bra~il. nós temos uma· pán porque as duas 
outros esLã!J tão arruinadas que não rnerr.cern con
cer~o. e a outra está quasi nas mesmas circum· 
stancias ; entretanto nós temos seis commissarios 
de numero de náo e seis escriviies, . e paro. que 
são necessarios estes homens .·? . Se · uão ba náos 
pnra que cornmissarios e escriviies 'l Eu niio sei 
que legislaçãt> nós ·possamos ter a esse respeito, 
porque a . de Port•lgal é iuapplicavel 110 Brazíl ; 
mas essa mesma legislação manda nomear estes 
officiaes segundo as. necessidade:~ do exercito e da 
armada, e não manda nomear .em tão . grande 
cópia. . . . ·· 

Por conseguinte a minha opiniiio é que todos 
estes officiaes sejão despedidos para quo niio con
tinue esse systema ·; e não posso deixar de apos
trophar .aos ministros: «Ministros do imperio, a 
ic camara dos deputados . vos . estende os .braços, 
cc depondo esse es;pirito de rancor quetodos tendes 
cc á representação nacional, e . . vós ·conhecereis . 11 

· cc força que ad.quiris, e os . beneficios que far~is 
cc à vossa patrta, uma . vez que o governo.quen:a 
cc unir-se com a camnra. » O Brazil é um pa1z 
de urna producção progressiva, extraordinaria e 
espantosa; nelle os· empregos procurao · braços, 
e . os braços niio procurao .os empregos, por con
sequencia estes homens niio podem recear de achar 
utros empregos, attendamos ns nossas circurn

stancias "financeiras ;" ellas dictão .. a .regra qmr
devemos s~guir. Quanto nos . offii:iaos que ficaNm 
desembarcudos, que• o que tonhão a liberdade de 
irem para .onde quizer·em quando nilo sejão pre
cisos no serviço. embarquem nos nu v los mercantes 
coaservando-se-lhes o seu soldo, vã.o Instruir-se na 
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Éuropa,. e eu nté desejaria que se désse uma 
gratificação aos ofllciaes que embarcassem na 

· marinha ingleza, que é uma excellente escola para 
.. á nossa officialidade. . · 

O mesmo senhor mandou á mesa as seguintes 
emendas ao nrt. 2°. 

ic Sejão despedidos da armada brazileira os. offi· 
ciucs estrangmros que não collaborarão na luta da 
no3sa independenma. 

« Os officiaes brazileh·os que não forem neces
sarios. áo serviço da armada,. poderâõ empregar.se 
no que lhes convier, e onde quizerem, continuando 
a. perceber os seus soldos. 

11 Os officiaes brnzileiros de que trata o artigo 
antecedente, que ~oervirem na marinha ingleza uu 
franceza, perceberáõ gratificações correHpundentes 
á metad~ 4as vantagens que lhes competerião 
se embarcassem em navios de guerra brazi
leiros. 

« Os officiael! de saude, fazenda, naâtica e apito, 
artilice$ e marinbeiro!l, os C'!pellãlls que niio . fq
rem necessariol!, nem sua nomeação conforme . as 
leis ou ao seu espírito, serão despedidos, salva 
a emenda do Sr. Castro e Silva.-Vasconcellos.'' 

forão apoiadas. 
o s~. Soúto :-A· commissão niio fez mais 

que remediar e põr termo á!l immensas promo· 
ções que se têm feito, isto é, adiou a promoçr'io 
do anno de ;n. Não duvido que o projecto do 
E,jr. Lino seja mui proficuo; mas a. commissfio 
esperava pro pó r isto, depois . que passnssa o de· 
ereto para não se . demorarem os .trabalhos da 
commissão. O artigo da· commissão é pois para 
remediar algum excesso, que houve o anno pas
sado em promoções. 

Disse o Sr. Lino Coutinho: se morrer o con
tador não se ha do propór outro, digo que não; 
porque bn pessoas· que podem supprir a . f•1lta 
desse· homem, por consequencia não vem. nenhum 
damno ao serviço, o. que se poderia aqui dizer 
era que ficassem as .classes no pé em que estão, 
e· então não haveria em . que se arguir a com
missão de querer cortar a esperança-daquelles que 
tem . direito á promoção ; mus póde a camara tomar 
êm consider11ção que o artigo . foi feito com as 
vistas de melhorar a· fazenda, e não de a sobre
carregar ou augmentar os. ·males que se fizerão 
na promoção do anno passado ; promoção. em que 
entrarão homens que combaterão contra o Brazil, 
e alguns desses officiaes apresentão o unico titulo 
de antiguidade Dt\ marinha brazileira, desde que 
forão nomeados para o ataque da Bahia. 

o. Sr. Rebouças :-Pareceu·me a principio 
qur este segundo artigo logo passasse, uma vez 
que na sua doutrina fosse conciliado com o. que 
já se venceu a respeito do primeiro; e não mudei 
de. parecer, pois ainda o acho conforme á razão. 
Dizendo «salvo nos casos etc;,, (leu), fica prevenidO 
o que deve acautelar-se. Se morrer em combate 
marítimo um almirante ou qualquer outro official 
de me11or patente, segue.se a occupar. o seu. lugar 
e fazer . as suas vezes o immediato. Eis·ahi um 
caso .de urgente necessidade, e até maior do que 
essa que se trouxe .por exemplo sobre a falta de 
um. cirurgião que ordinariamente tem o ajudante. 
Por conseguinte ainda estou pelo que se venceu. 
Emquanto a dizer um illustre aeputado que a falta 
de promoções ha de ser.· prejudicial e até causa 
de motins ; não o admitto. Primeiramente os 
officiaes não se queixão de que .Jbes faltem as 
promoções . com frequencia, queixão·se sim das 
preterições. Em segundo lugar esta medida le
gislativa, tendo em vista o bem da nação, tambem 
.cow:oue... a favor dos.o.fliciaes em {larticnlor; com 
as reducções melhoraráõ a; finnnçf\s, e elles em 
vez de·. receberem em papel e cobre os seus soldos 
receberáõ em moeda forte e ser.ão contentes. 

Admittida a emenda proposta pelo illustre de
putado o Sr. Vasconcellos, desuecessario é que 

TCIXCI 1 . . 

hnja uma outra lei, e póde·se accl'escentllr no 
11m desta mesma da fixação .da força. 

Sr. presidente, o escandalo não cessa. Na Bahia 
póz·se uma náo no estaleiro, e nomeou·se·lhologo 
por ·patronato um commissario, escrivão, etc. 
Por conseguinte, qtte dit·eito terão esse commis· 
sario. e escríviio .a queixarem-so se forem excluídos 
e empregados em taes lugares outros indivíduos 
quo sejão mais antigos no serviço?· Nl:lnhum : 
passando por conseguinte este artigo, como eu já 
âisse, posto em harmonia com o primeiro, e ad
mittido o que acabou de dizet· o nobre deputado 
o Sr. Vascon.cellos, vai o negocio muito liem. 
Emq:~anto ao projecto do . Sr .. Li no Coutinho, 

parece-me alheio do . objecto do que agora poai· 
tivamente se trata; .é um regulamento que, .so 
me . não engano, prescreve que uma não seJa com
mandada por um capitão c!.e mar e guerra; falla 
em nlmirante etc. E para que um almirante ? 
Que necessidade temoil nós desse official general? 
Creio que . nenhuma, e até porque me persnado 
de que não é a supremacia da patente que faz o 
milttar valente. 

Portanto estou pelo 2o art. e voto por elle, 
conciliando-se . com o to e com a emenda do 
Sr, Vasconcellos. 

O Sr. Hollanda ca.valcanti :-Sr. pre
sidente, cu sustento o artigo da commissiio em 
todas as suas partes, me~mo independente de 
nenhuma emenda. A commissão neste 2o artigo 
providencia a maior parte !dos. objectos que na 
repartição de marinha se podem providenciar. Eu 
leio o artigo. (Leu). Aqui ha um objectu que são 
os· artífices· occupados em qualquer .. repartição 
nacional ; eu entendia· que devião set· incluídos 
na força naval uma . parte delles, não todos, e 
foi nesse sentido. que eu fallci na. sessão passada 
a este respeito ; · agora vejo quo a commissão 
quer incluil·os nesses outros officiaes; isto é 
que:.tiio de methodo ; mas a commissão provi
dencia pelo methodo mais s~lut11r : . a comrpissão 
diz que esses . empregos serao creados, mas que 
não serão empregados senão quando fõr neces
sario salvo nos ca::~os em que aponta. (Leu.) 

Sr. presidente, não posso entender que a .com
missão quizesse dizer com isto que não houvessem 
abso)lutamente propostas. E' • necessal'io ·vermos 
que o merito precisll ser premiado, e o erro e 
cl'ime precisa ser c.1stigado, e dizer·se absollita
mente. que não hajão propost1s não ó justiça, o 
quo se· quer é quo .. não hajão abusos. Não· é 
por promoções que esta camara se tem tornado 
c~Jntra os ministros, é contra os promovidos, 
porque. elles promovem aos inimigos do Brazil, 
a homens máos, e perseguem o merito·; eis por 
que a com missão mui dignamente . diz n salvo. " 
(Leu.) Quanto é facil de se entender? O bene
merito deve ser premiado .e não premiar-se 
aquelles que são. inimigos do systema jurado, é 
isto o .que tem acontecido e é isto o que a ca" 
mara não quer. Direi igualmente sobre os com
missarios, capellães etc. A lei que creou os 
capellães e cirurgiões de numero está em vigor 
e é necessario dar-se.·lhe. o que lhes compete, . 
·devem se conservar os actuaes e se elles mor
rerem então a nação economisará isso, mas. por. 
ora devem·se conservar. 

·sr. presidente, uma das . cousas quo nos faz 
mui mal no local du Brazil é a impunidade dos 
officiaes qne não desempenhão suas obrigações, 
é o máo pá em que se acha a maneira de se 
julgar os militat·es, porque o que· é que faz o 
ministro quaudo tem algum official mais omisso.? 

. Reforma...o.,--eia-o casttgo, qnallll9 .... 11ne·s.e. snber 
que a .ref~Jrmà á um . premio e não castigo ; mas 
eu vejo dizer em toda. a parte, o que é que se 
ha de. fazer a um .oftlcial que é omisso. 'l O que 
se deve fazer é cahir·se-lhe com a lei em cima 
proceder·se a um conselho de guerra e não re-

67 
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SESSAO EM ;'lOOE .JlJNI:IO f)E 1~~W 
(ul'lllnl·o, porque n nfvrmn ó ·o premio Jnqut.:Jies 
•111•1 1~111 "~1'\'lrlo núllto ú pntrin. 

IJIIItlllO t\ ldú11 do dlznr•so que daqui nlé 31 uo 
1111•~ I'•Hh•rln. o "o''c·l'IIO promover, .•lll nüo cslo11 

·1111tillfl lnt••llllloucin ela qnll o /ZOVt•rno continuo uos 
tii•Haoll ''"" MUM nntcccRsot·cs. E!lsn idé11 é mui 
111•111 /'rn\'tll.tl•ln .• mun \'I·Z qt1o isso s~ja (•xlet.tsivo 
1111 1~ tio flxnçtio de f,,r~n~, o na occnsiii•> :;~jn 
lll~luhh 11"n 1noMmn loi no qundro <In t'cp:ll'ti•:fto 
1111 111111'1111111, o 011Li\o viLO ó :muc~iio dr, unw ver.; 
luu 11 . llt"thnch> ~ p••r isso podemos prosegnil· 
11 11\llll\\lial\a. 'l'unhu pois dito, ::ir. pn~siucute, otn 
11111111•111 JtJIIIIVI'RM, tudo qnnnto çonté:n o. nrtígo, 

11 nuhu IJU<l ollo ,., dil(no de ~:~er ndoptado pela ca-
111111'11, N~t~lo . urti~o, S•!nhures, a l>llmara nta· 
ultu•lu u qu.e,·or fazet' t·er.,rmas segou udv o ts
tp!(o 11111 no~!!ns clrcumstuncin~; manifest·\ que n 
Clllll!lrll quot• tntir-so com .o poder. P<>rtanto np
provo o· urtlgo n•c~mo independeut~ de emenda 
ol,I!Utnn. . 

LortlO·S<l ns Ae~nintes emendns: . 
ct Ao nrt. 2o accresccutc·fie-cesl!ando de~de j{l o;~ 

eiltpl't!,::os da physico-ntót·, . cirurgião-ruór e cnpellt'io
mór dn. nt·rr.nJn.-0 deputudu Fe,.r•eiiYt de Castr·o;» 

Foi npt•Íillln. 
" Emenda ao nrt. 2•: 
c< Suprinnio-sc as pnlnvra;; ~salvo no~ casos da 

mais ext.·erna necessidade.-E. F. ela · Veiga., · 
Foi apúinda. 
" Ento:nd:t ao nt t. 2o : 

. <I Que se con:fervt-m ns claRses no estrvlo em 
que se . achiio, cc~tinuclo ns promoçües em todas 
ai! mais de cnpilào de mor e ·guerra, inclu'sivc, 
para cima.- Vieira Souto." 

Fvi apoiada. 
· . ~ Sr. ::.\rlntstro da l\l"arJniHl :.:-{Ntlo se 
OUVto.) · . · . . · 

o Sr. Li no Cout.lnho:- Sr. president·~• 
eu levanto·m~ parn dar c·xplicaçõcs 'a. alguu1as 
couRns que so entenderão mal. 

Di:;sc um illutre deputado . qtw eu 'lpt·e~cntO:va 
este ·projecto, porque pas~nn\lo o artigoJ da com, 
mis~ão ~to!leriu haver tumultos: pois ent:io ett 
podia esperat• ·que ltOll\'CS•e i~so'? 

O Sn. Re:nouçAs:-Ntlo foi o illustre c!epntaJo. 
O Sa. Lx:-oo Coui:nmo:...;...Eu o que di:<se é, qlte 

este 11rtigo ua sorte . .. m que est:t\•a rr:io .podi!l 
passar; n:io tinh:t a tllilidnolc que a corumissão 
tinha <'1!1 vistas . CJitnndo o c .. r.. E' venlnde o 'l'·'e 
o i Ilustre deputado disse, que já está . um pr"jecto 
na comnlissiio, mns . emquantu e lia n:io vo:rn ·é 
preciso hnvet·. oulro pr1•jecto pam . •Jutl isto se 
entenda liern; runs, cotuo diz a commissiiu dtJ 
30 ue Julho 1\ 3l de ,Junho do Ollll'O .nnn<>, licava 
um. anno li\'l'C no governo para fazer n que 
qurzes~r. . 
. Outra cousa que cn tlisse era sobre a pul;H•m 

-urgentíssima necessidadc,-e o illustt·.J dt:pntado 
que · fallou disse que se podia ent•mder por 
serviços. r~evantes : · !Og<', o motlo de . expt·cssnr-so 
a commtssao era · mu1t1J vago; dava muito !urrar 
ao ministerio de despachar como quizesse, r~as 
O · illu~tre deputado emendou, isto é peior .do quo 
o j:!rOJecto, porque se · .nós achamos que isto é. 
mu1to pela emeudn do ll!~!!tre deputado vni con
servar os que estão, quando pelu meu projecto 
n1arca o ·quantitativo ou o numero ·que devt~ haver, 
e I rata de amorti>'ar - tudo quanto é excedeu te; 
trata de fixar o numero certo, além do qualnl'io 
pôde passar, mas passando a emenda do illustro 
deputado é o mesrnt• que dize1· que se conserva 
~ssu superabundlmcia que existe; porém diz o . 
lllustra deputado: para que queremos nós officiaes 
generaes em tamauha ubuuclancia? •n Mas por 
or11. yamos cortando ntó aquiUo que fôr pola lei, 
e o tllustre d~putado póde fazer po1· ventur•t uma 
ortl~nança dizendo que o. almiraute . n.ão seja 
alm11'ante! Niit', e o _ qnc se · deva fazer é it· amor-

tisnndo alé flcnl' 11111 só illmir.mto que é o' que. 
m•trca a lc:í, o enttio mors·endo osse um; faz-se 
umn lei di1.11nclo IJUfl .não haj:'ío mais t>lmírantes. 
Ma~:~ di:r. o illnstro deputado 11 um capitlio de fra· 
gntn · auorr.:ntl•• '"' cortillnte, o seu cnpitiitl·tcnente 
pó<le Ct1Z01r o mesmo que elle fazia: n ::ie fór nssím 
eutii<J pólle um guarJ HIIRI'lnha fnze1· tarnbem o · 
mesmo; logo, os postos não s:io por conveniencia 
tlo serviljn, ma;; sim para servir do \WOtltio 
á lllelle~ que fizeram grnudes st~rviço~ á pntria. 

A pezat' de quo cu,. Sr. p•·csidontP, nii,o advogo 
essa principio do que haj{1.o ulrnirante~; note-se 
!Jern, "meu proj~cto ó para se i1· ac•tlianolo pouco 
a pouco, porqUil esta camarn não póde !azor uma 
lei quo diga-flci'io o.cabndos os almirante~. ca· 
pitães de fragatu, capítiies.teneutes, . etc .,-devc.se 
tr acabandll p•mc,, a pouc.,, . e i>Ln 'é o mesmo 
que rez .a Iuglater•·a c a F•·afJça. Não se pódc, 
Sr. presíd•:nte, dir.er• jt'• IJilll não hnjiio nlmi
rantes, e quando chegar áqnelle numero que a· 
lei manda, quo é um, moLTendo . este, diga-se 
então- não C•Jnvém mai5 quE) h!lj;io lllmírnntes ·,"":':' 
o a Cltlonda . do Sr. deputaJo secretat·io não quer 
quo lH' acabo eS31t superabundancia . que lia, por
que cllo qner W•nset·var o estado actual; isto é, 
se são vinte os ,qua FJxisttJrn, utorreJI•IO um ficão 
dezenove; é· preciso nomear-se . outrQ para com
pletat· os vint•:," ;>ara .assim se conservar · o 
c:;tatlo nctuaL Isto é o quo .quer a e111enda 
do illustru deputado, e reílictno 1J~m !!obre 
isso . 

o Sr. cun11.a. l\t:atto" :-·sr.; presidente, 
a commissào) liA marinlu\ niio quiz que morressem 
as .t•.SJHlranças do3 olliciaes de~sa ropurtição, ant~s 
pelo · contt'lll'io r.lla o) quo deseja é qne ella 
prosper•), A esti)U admirado qtte ta.ntas pe,;soas 
que ttim olhndo · pnl'll este projecto, inclusive o 

· Exru. St·. ministro, nãu o tenlu.J emendado. Achiio· 
s~ · mMcados .est<JS cnlct~los 'l\l'l vem li•' mais. 
(Lez~.) Qn.le está nqui a classe das refoJL'mns ? 
Ainda a L'ei!peito . deSSI!S empreg tdos o que diz .a 
c!!lsse dos np,lsentndtlS? S·~ a comn'tissão não con
fias~e tanto no patriotismo do Exm. ::5r. m inititro," 
pntrioti;;rno e lion~ d9sdos du ver pro~Jperar a 
patrít\, t.lll que t"m dado . ba;;tantes prova~, ·o 
m·tigo niio virin tlesse. nwJo. 

Sr. presidente, a ·commi!isiio ach:\ se i:onveneida 
drl qué no C•lrpo d·J lll::trjnh:& . t~xistem muitos 
ullicllléS que •.le\·em · ser. IRIIÇtldO$ pa1·a !õra; · 
~xtstem st!LP. est•·nngcÍL'•>S quo s~•·vem e que n1io 
uc\'Ctn ser v h· mais; existeau Jllnis outros . olliciaes 
que não podem servit• pelo se11 esL~d·• · de mo
Jcslia ~, e l'l:formando ·stJ um •!esses •·fiiciae~, fica 
prohilrido no Sr. ministro do nomear outro para 
o seu luga\' ·1 N•io lica; n cornmissii'l confiou no 
St· . . mirustt·o, a commissiio e:ntenJcu que fechar 
a porta - a tnntus promoções não em de todo 
d~:ixu1' de pt·omO)ver. Disso que o gc.verno ficnva 
com ·n liber;lade de promovei' todos os officiues 
drJsi.lc o dia de hoje até -l1l d.:~ Junho de 1831., mas 
o Sr. ministro não hl de aliusaL' · como os seus 
ao teccssored. 

Di~se·se mais. quo ao depois não · ha mais pro
moções .; n commts$íiO, St·. presiddnte, uão · quer 
que morra · a classe da officinlídade de marinba, 
antes deseja que ella. prospere, mas. em c&rtos 
limites, e niio pela . maneit·a que se L em praticado 
até . certo tempo; biio . de baver promoções, r11as 
promoções ·conforme a justiça. · · . · 

Disse-se· tambem : · " por essa lei não podaráõ 
promover-se gullrdas~marinhas a 2•• . tenentes: u 
pôde, porque não havendo numero certo de 2•• 
tenentes, e a mesma lei manda .que, quando elles 
acabem os ·seus ·estudos .. sejão 2•• tenentes, e 
es a lei está em vigor. · ·. · · 

Agora quanto á . falta do inspector, quand\l 
isto succcda não tem clle o .. seu aJ\lt:lallto 'l ',('uc;lo 
isto pois está. providenciado por lei. Pisse·se: «os 
. empt·e~a•Jos devem ser ompre~•ldos ;, >> si OI, se~ 
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nhorcs, todos os empregados que tr,nhão suas 
patentes devem ser empregados e nunca entrou 
no juizo da commissão que se lancem fóra, antes 
pelo contrario, n commissiio tem mostrado que 
ê indispensnvel o COilserval-os. 

I?a!Lou~sc tambern a t•espeito d11 material. ·Esta 
questão tal vez deva ser para outra ocasião, e eu 
então mostrarei o que é prl'ciso para a nossa aL·.
mada. Eu sei que causas sito divi~ões e csquRdras, 
e por. quem é que .devem sr.r com mandadas. 

Disse-~e que erão necessal'ivs conservar-se oili· 
ci«!as para os.conselhos de guena; pois, Sr. presl
dento, os officiaes híio . de morrer todos até o 
11nno de 1831, que niio fique numero para for
marem conselhod de guerra 'I Eu creio· que não, 
nÓ$ temos nctualmente no serviço 21 · officiaes. 
(Leu.) Jla de morrer toda essa officialidade? 
Viráõ as febres· de · Macacú acabar com elles? 
Ntio, Sr. prc>idente, ba de . haver muitos officiaes 
novos que· hão de servir para ~udo. Sr. _pre
sidente, eu estou por toda a doutrma do proJecto 
do illustre deputado o Sr. Lino. Coutinho, á 
excepção dos officiaes generaes, c não quiz tocar 
nessa materia que o illustre deputado conhecia 
mui bem quo alli era ociosa ; e aquillo era um 
artigo .de ordenança. 
- Fallou-se a respeito dos o:fficiaos de fazenda 
vitalícios; os ofliciaes de fazenda que têm os 
seus decretos não podem ser lançados fóra, e 
talvez alguns. desejem que se pratique .com elles 
o mesmo que se tem praticado com outros, e 
que se~ontinue a dar ordenados mettidos em casa 
sem trabalharem. 

P·elo que respeita á nomeação dos capellães, 
o Sr. ministro :ia marinha já respondeu quanto 
se podia dizer~ Em Portugal os seus venci· 
mantos erão mui diminutos e entre nós pôde-se 
fazer o mesino com os frades de Santo Antonio 
embarcando-os, porque·. até creio que elles hão 
de desejar. ir tomar fresco. · 

Pelo que. respeito á idéa dos licenciamentos 
dos otliciaes, eu já apresentei _estas iuéas sobre 
os militares, mas não com ma1s de metade dos 
vencimentos. Os vencimentoil de marinha síio 
muito vantajosos, e dos_ militares de. terra.mui 
pequenos,. e que se ponhao ao par estou por 1sso. 
Eis a minha opinião. 
. 0 SR. VASCONCELLOS:-Peço a prorogação para 
se acabar a discnssão deste artigo. 
. Approvada pela camara a prorogação, vierão á 
mesans seguinte emendas. 

" Depois das palavras-baixa. por deserção ou 
em virtude de sentença- accrescente-se:- Em
q ua·n. to se. uão fiz_ er a lei que regule as, prom. oç_õ es 
da armada nacional, salvo nos casos da mais 
extrema necessidade.-Paula Araujo.,, 

Foi apoiada. 
<< Depois da palavra-morte. -.-accrescente-se-re

forma ..... Lui.z CavtJlcanti. l> 
Foi . apoiada. _ 
<< Cessão as promoções dos postos de capitão 

de mar e guerra, e as .dos outros postos superiores 
e bem assim dos outros postos que não forem 
necessarios para completar a força que é .fixada 
nesta lei.~Salvu a redacção.-Vasconcellos.~> 

Foi aplliada. 
•< A passar a emenda do Sr. Vasconcellos na 

parte de se despedirem do serviço os estrangeiros 
accrescente-se - ficando o governo autorisado a 
indemnisal-os com . metade do soldo por tanto 
tempo quanto tiverem servido na esquadra bra
zileira, -afõra os engajados _com os quaes se ob
servará seus contractos. -Salva a t·edaccão. -
Cast1·o IJ Silv~.)) 

Foi apoiada. . 
. « 1• parte, supprimão-se as palavras • ..;.. Por 
morte, etc. 

« 2• parte, . substitua-se - salvo nos cnsos de 

j UiLifica,la nccessidnuc. - Paulino de Alúuqtw·
([Ur1.>l 

l?oi apoiad·l unicamente na primeira prute .. 
E conLinuan.lo a díscus~ão perlio a palav•·a, 8 

díSSd 
o Sr. Llno cout!nh.o: -Sr. presidente, 

Voljamos so n.ó• ·podemos. f11zcr um calcu!o para 
moHtrar aos 1llnstres det,utados que estilo para 
votar, e pergunto se .o material da força naval 
fixado neste 1• artigo da comn:'issão, ~ excess~vll 
pa1·n o litoral quo tom o Brazll? Cre1o que nao, 
tst'> ó, .um11 fragata elo 62 peças, umR de 3G, uma 
c\>rveta, ctç. (LI!u.) Se poi~J este materi.al não é 
e;~~;cessivo, vamo!;! ycr qu~;~ gente é prectlila para 
elle, Não se pódo faz!lr por menol[l (feita a red111:· 
ção) de 2,000 praças, ll se se concede que o mate· 
rial 6 preciSo1, é preciso tamb.em conceder o pes: 
soal que se pede; pOl' consegumte, eu nunca votet 
por despezes excessivas, ma.; uma vez que se 
approve o material é impossível que não se ap
prove o pessoal, porque· uma causa ó relativa á. 
outra. 

E' preciso vêr mais que. ns embarcações feitas 
com madeil•as. do . Brazil, mastreações, vergas, 
etc., não se podem manejar nem trabRlhar 
com tão pouca geute, como aquellas que são 
feitas· com madeiras de pinho, porque as ma
deiras do Brazil são mui pezadas, e a prova 
é o que nós vemos com os nossos navios mercan
tes. Nós vemos que vão embarcaçqes pa~a as 
Indias com 15 pessoas, o mesmo bngues vmdos 
da Ioglater.1a 8 da França com 15 e menos pes
soas, e. podet·áõ as embarcações feitas com ma
deiras .do Brasil navega~em por e~tes ma~es coll! 
15 pessoas ? Não : demats, a maruJa amer1cnna e 
uma maruja mais forte do que a nossa, e talvez 
que dous dos nossos marinheiros nãt> façiio um 
dos delles ; porque não se póde negar que os 
marujos do norte são mui mais fortes do que os 
do meio dia, pot· consequencia deve haver o 
desconto peta força do marinheiro, assim como 
tambem por causa das .nossas. madeiras _serem 
mais pesadas, e ser .preciso ma1s gente pa1 a ma
rear uma embarcação, . tanto que nós vemos P!l· 
quetes in..,lezes com 10 homens, e os ·nossos nao 
podem andat· senão com mais gente para a ma
reação. 

Portanto, admittindo·se. o ll)aterial qu~;~ ~st.á. 
neste nrtigo, não s& pôde d<ltxar de ~~odmtttlr 
o pessoal. Isto é o que entendo. 

o Sr Vasconcellos : -Esta qnestão tem 
sido tratada de um .modo que me tem admirado. 
A maior parte dos illustres depqtados qtJe têm 
fallado; á excepção do Ulustt·e deputado o Sr. 
Cunha Mattos, querem que se fixe o material 
pelo numero das praças, e quando· se . que L' fixar 
o m~mt;~ro de Pr!lças, pergu!lta-se como se .quer 
que se tripulem as embarcaçoes com estas praças 'l 
Portanto, ou nós sigamos o systema de fixa~ ·o 
material pelo pessoal, ou o pessoal pelo .mater1al, 
e o Sr. ministro da. marinha tambem convém 
qua se fixe o · material pelo pessoal. Ora, eu 
desejava bem saber pAra que queremos nós uma 
fragata de 62 peças·. em tempo de paz? Ainda 
temos de bater f1·agatas e náos com cbavecos 
como na_ guerra passa~a ? . . . _ 

Sr. presidente, eu detxarel esta questao ·para 
votar pelo material,. e isto é o que se ~segue na . 
Inglaterra. Comtudo, quanto ao ·orçamento que 
aprcsentt\ o Sr. ministro ainda é mais imperfeito 
do que o que apresentou o seu antecessor, po_:
que este todo elle está em globo, e nós nao 
podemos' determinar isso senão pelo numero dns 
praças. Nos Estados-Unidos não se fixa. assim 
a força de mar. 

Nós do que .tratamos é daquillo que podemo.s 
dar, e não se póde dar mais de 1500 ll:_ome!ls ; 
porém diz um illustre deputado que os marmhetros 
do sul são ·mais frncos do que os do norte •. Eu 
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não sei se ó assim, o que ~i é que· os . mari· 
nheiros do sul já têm ido mostrar suas bandeiras 
aos portuguezes, e quando têm bonR otllciaes 
que os commandem, são mui fortes. Nunca se 
poderá deixar do confessar, Sr. presidente, que 
o Brazil tendo 2 milhões de habitantes, tendo a 
sua força de mar fixada em · 1500 homens, que 
esta força vem a ser comp~rativarnente muito 
mais do que a força dos Estados-Unidos. 

Sobre os transportes ; en não vejo necessidade 
de transportes senão de um ou douA, porque os 
mais vêm depois a ser para carregarem ma· 
deiras . para os arsenaes, e . depois fazerem-se 
mais . embarcações. Ora, sendo 2,000 praças a 
2SH360, Tejiio em quanto não monta, e nas actuaes 
circumstancias ·poderemos nos fazer. essa despeza 
mesmo .. quando não ha necessidade alguma 'l 
Não de certo ; havemos de fazer a força naval 
maior para o anno se as nossas . circumstancias 
melhorarem, então a nação brazileira não se 
poupará a_ sacrificio algum ; mas convém . por 
ora que nao vamos onerar os povos com novos 
impostos para te1·mos uma força naval que não 
é necessar1a no presente tempo. Por consequencia 
entendo que as 1,500 praças que ·eu marco na 
minha emenda são mui suflicientes. 

O Sr. :S:o11"nda. Ca.va.1ca:nt1 :-Sr. pre
sidente, pergunto que pessoal .é esse de 2,000 
praças?· O pes!loal de marinha é . esse só que 
guarnece 08 navios armados ? Não ; o pessoal de 
marinha compõe-se dos marinheiros que guar
necem os navios armados . e desarmados, e dift'e
rentes embarc11ções que se achão .em ·qualquer 
parte, e como. é que se .quer fazer uma lei para 
o lUo de Janeiro de 2,000 praças, e depois para 
as províncias ? Sr; presidente, aP nossas leis de 
:fixação de despezas têm sido inteiramente illu
sorias; ·não ha um só artigo que· tenha sido 
executado, porque o governo não executou nenhum 
artigo dessa lei. de fixação de d~::spezas. Apre· 
sente.se a fixação . de marinha, e veja-se se o 
governo a executou. · Na lei de 28 o governo .só 
executou um artigo, que. foi·o· ... de contrahir-se 
um emprestimo. Nenhuma execução foi dada a 
todas estas leis, e nem terão eJt:ecução. se não 
ensinarmos. aos Srs.. ministros de estado a marcha 
constitucional. 

Eu torno a repetir, o estado pessoalda marinha 
não são só estes que guarnecem as erob~rcações 
armadas, são todos aquelles marinheiros que se 
achão guãrnecendo embarcações armadas e des-
armadas em todos os portos. . . 

O Sr. ministro diz. (Leu.) Nestes navios des
armados entrão tambem estas praças que é pes
soal de. marinha. E11 c<~ntinúo : 1\ província do 
Bio Grande do Sul etc. (Leu.) Estas praças é 
o pessoal tambem de marinha. A província da 
Bahia etc. (Leu.) Ora, tudo isto pertence ao pes
soal de marinha, e não vem aqu1 nenhuma nota 
que o Sr. ministro diz- que vem. 

Agora,. para a província do Pará para cons
trucções etc. (Leu.) Ora, toda essa gente nio é 
o. pessoal da armada 1 Pôde-se comparar os E!!· 
tados-Uniolos comnosco, segundo as. nossas cir· 
cum!ltancias 'l Isto, senhores, ó querer fazermos 
mesmo leis para nito &fJrem executadas. Portanto 
o pessoal da marinha não silo sõ aquellas. pra
ças que guarnecem os navios armados, silo todas 
as mais,. e nós não· temos comparação alguma 
com os Estados·Unidos, porque alli a sua marinha 
tem certos fins exclusivamente. 

o·sr.Minl•tr.o daMarinha.:-Uma cousa 
são navios desarmados, outra são armados. A com
missão não se lembrou de calafates, mestre carpin· 
teiro etc. , porque entendeu a cousa como devia en
tender ; por conseguinte não é assim· como diz 
o . i\lustre deputado : por ~oxemplo, na província 
do Maranhão emittlo·se aqui a quantia de 17 
c.~~t~s, e quererá agora o Sr. deputado ~ue eu 

diga no pessoal da marinha que sejão carpinteiros, 
otllcio1es da secretaria, calafatcs, . etc., o que se 
mandou pedir 'l Mandou-se pedir a fixação da 
!orça do paiz, e a força do· paiz ó aquella daa 
embarcações desarmadas ? Ntio; por cousequencia 
não é assim como disse o illustre deputado~ 

O Sa. CuNuA. MATTOS : - Eu rogo ao illustre 
deputado que me faça o favor de declarar se com 
effeito estas 2,000 praças que ahi existem tam· 
bem serão chamadas pessoal. 

o Sr. Hc:»1la.~da. Oa.va1ca-o1:1:-" Estas 
duas mil praças são para navios armados ; agora, 
navios armados não só se comprehende para o 
Rio de Janeiro, como para as outras províncias. 
Se a . illustre com missão se dignasse lançar os 
olhos a isso, .Qavia de ver que 2,000 praças é 
sõ para o Rio de Janeiro, e todas as .vezes que 
as nossas vistas se estenderem além do Cabo 
Frio, havemos de ver que as nossas necessidades 
são outras. 

o Sr. O unha. Mattos:- A commissão de 
marinha apresentou o pessoal activo, e é o que 
se trata agora dessas 2,000 . praças. . Outro pes
soal, são todas as outras praças empregadas no 
serviço naval. O Sr. ministro já df3cll!orou que 
cat•pinteiros, calafates etc. , formão p .. ll. rt.e do p. as
soai ; tudo quanto é gente é pessoal, com a 
dift'erença que estes 2,000 homens ·são aetivos, e 
os outros não estão nessa actividade1 13 413sse 
pessoal é que a commissão de . marinna . tratou 
no.· projecto ·de lei arts. 2o, So e 4°, a commis!lão 
não achou lacunas, antes examinou mais que 
miudissimamente. · 

o Sr. Ferreira. FranQB : - Diz a con
stituição ·no §.11 do art. 15 : -Fixar annual
mente sobre a informação do governo,· as forças de 
mar e terra, ordinarias e extraordinarias. Quaes são 
as informações do governo para. se fixar a força? 
Eu o que tenho. ouvido é .que não se podia pedir 
menos forças do <J.Ue um vaso de guerra _para 
qualquer província marítima. O Sr •. mirustro 
parece-me que disse isso, que as províncias ma
rítimas erão 20, e que não podia pedir menos 
do que uma embarcação de guerra . para cada 
pr(lyincia. 

O Sa. MINISTRO l>A MAmNHA. : - Para explicar ; 
eu disse que 15 embarcações de guerra divididas 
pelas províncias · erão bastantes. 

O Sa. F.e:RREIM · FaANÇA. : - En quero saber 
gual é a informação do govf'rno, sobre a qual se 
lia de fixar a f-.~rça. O que eu tenho ouvido é que 
são 15 províncias, 15 embarcações armadas, e 
tudo " mais que se tem dito não quer dizer 
sobre qual informação do governo. se funda essa 
fixação de força. O Sr. ministro deve dar as 
informações bastantes para sobre ellas :fixarmos 
as Corças. e se as não der, tambem não podemos 
fixar a força, porque estas informações. que deu 
não bastão. Faça o Sr. ministro o favor de dize.:. 
primeiramente as bases em que se funda. 

O Sa. CoNIIA. MATTos:- O relatorio. 
O Sn. FERREIRA FMNÇA. : -Meu. aenhor, eu 

estou pedindo estas Informações porque é con· 
fo.r.m.o i constltuiçíio, porque en tenho aõ o11vido 
fall11r no n. 11) de pa·ovlncla• ; una dizem que é 
multo pouco Ui embarcações, e outros dizem que 
é bastante. 

Por conaequencla eu não sei o Q_!le hei de dizer 
sem . estas mformações, e eu. nao votarei por 
fórma . alguma senio por essas escolas · de mar 
que disse o Sr •. ministro, e pela conservação dos 
.va~O$ que nós temos. 

Queirão me perdoar em eu tomar o tempo á 
c~mara, mas eu não poss.o votar por força al· 
gama sem· que o. Sr. ministro informe bastante.· 
ment13, a qual infoa·maçã.o niio . tem appareci~o 
até a~u.i. · · 
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O Sn. VASCONCELLOS retirou com o consenti· 

mento da campra a sua emenda sobre os oíllciaes 
bazileiros que servissem na mnrinha ingleza ou 
tranceza. · 

Julgando-se . a · ma teria suCftcientemente · discu· 
tidB, foi approvado o segundo artigo, snlvas as 
emAndas, e postas estas á . votaçãll · !oriio appro
vadus as dos Srs. Vascoricellos, Ferreira da Veljla, 
Ferreira de Castro, Paulino de Albuquerque na 
primeira parto, . julgando-se prejudicadas as dos 
Srs . . Luiz Cavalcanti, Vieit·a Souto e Paula de 
Araujo, e rejeitada a do Sr. Castro e Silva. 

Antes da. votação sahio o miníslrll da marinha 
com a formalidade do estylo. 

O Sn. P.nEsxD!tNT& deu . Jlar.a ordem do dia 1• 
de Julho : Projecto de resolução que extingue o 
juizo da . almotaceria. Projecto de rasoluçiio n. 66 
sobre pun•ões. Continuação da discussão do pt•ojecto 
n. 6!. Resolução . que declara o · que compete 
ás relações Robre as sentenças proferidas no jury. 

Levantou-se a . sessão depOlS das a horas.
José da Costa Carvalho, presidente. -Joaquim 
Ma1'C&llíno de Brito, 1• secretario.- José Oorr~a 
Pacheco e SÍlva, 3• secretario. 
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Discurso do Sr~ Deputado Pedro de Araujo Lima, profe-. 
rido ·na Sessão do 1: de Maio, a favor das eleições da 
Provincia . do Rio Grande · do SUl. (*) 

Sr. presidente, respeitando os talP.ntos. dos 
illustres . oradores que combatem o . parecer da 
cornmisRi'io, rE-speitando igualmente os iJPs lou. 

. vaveis . que elles . se propoem, não posso todavia 
concurdar· com O" s.;u modo do pensar. · 'O'ma 
das questões mais importantes que se pod~m· 
susciLar nos corpos .legislativos · é sem . duvid~ ·li 
d!l ·verificação dos ·poderes dos membros que· os 
compoem. Se. é melindroso negar assento a um 
só dos e!lcolhidos . do povo qua1oto niio . deva ser 
mais melindroso declarar incapazes da repre
sentação nacional os . escolhidos dP. uma pro· 
vincia inteira? · Isto importa o mesmo que dizer. 
que ou uma parte do imperío não e~tó, ou ptlo 
meno!l não ~:>stnva . nas circumstancías de vc:.tar, 
isto é, não tinhll . direito de nomear deput'ldos 
e é ao que se .reduz uma das opiniões aqui emit. 
tidas; ou .que. votando, obrou mal, e é o que quer 
diz~r a outra opinião. Julso pois que em materia 
tão · importante devo fazer patentes aR razões em 
que me fundo. Conheço que a . questão se vai 
reduzindo a ter1nos mais simples e · que talvez 
por isso se tenhiio repetido uJUitns cous11s; eu 
vejo·mn tam bem .. necessi lado 11 repetil·as e peço · 
áesculpn • . · · . · . . . .. . . · · · 

Pretoudem alguns. do!! illustres; oradores que 
as cleiçõP.s do Rio G1·ande siio nullas; a di ois · 
são os princípios fundarnentaes dessa · pretendida 
nullidado : 1••, . tumulto ern um · collegjl) . parochial 
e . a for·ça arrnada que .110 mesmo eollegio appa
receu; 2•, força .armada q11e pccupava a pro
víncia. Não me farei . cargo de um 3• argumento 
th·ado da . falta das eleições de um collegio, por
gue os mesmos illustres deputados · que delle se 
lembrórilo . não lhe têm dado grande peso, e 
assim devia ser para não eohirmi:os na mnis .ma
nifesta contrndicçiio ú vista do que jú. se decidio 
a respeito de . outras províncias aondo appa
reee o mesmo defeito, · ulém de· que as circum
stancias que occurrem no Rio Grande sõu multo 
mai~ favoraveis a · uma tal decisão; o«;el!plll'·rne- · 
hei pois dos c.lous primeiros argumentos. 

·Devo nnte's d~ tudo observar que o ·tumulto 
teve lugar em . uma assembléa parocbial, isto é, 
na mais pequena fracção . dos collegios eleitoraes 
e isto não se deve perder de vista. Mas 011 fosse 
grande ou pequena essa porção . de eleitores, os 
p~incipios d.e JUSti.çll . devem ser os me~mo11; exa· 
minemol'os pois. Houve tumulto, mas já está 
averiguado quando elle rompeu? Já estaviio as 
listas entregues? Por que partido foi elle feito? 
Houve f(lrça armada, mas . já se averiguou o fim 
para que · ella alli esteve, por ordem de quem 
!oi mandada e se Interveio no · tumulto.? Todos . 
nstef:l pontos convém muito averiguar. A darmos 
credito . ao ·que pqui . se· tem dito as listas esta vão 

!•) Este dil!cnrsv não foi . publicado no IÚario 
a.ci Camara, ·. a~ba,se po.rém inserto llO Dial'iO 
Flum.inenst; p:, 107 de 1-1. de Maio de 1830. 

(Nota dg 01Jmpilado,;.) 

já entregues quando rompeu o tumulto; logo, 
os eleitores tínhão já dado os seas votos; n força 
armacla foi alli posta como em .outra!! muitas 
·partes do imperio e nenhum dos Srs. deputados 
o ignorá,· para manter o respeito devido ao 

· templo e em certo modo como guarda de bonra; 
ella nii.o apoiou o tumulto, pelo contrario · este 
lhe estava em . oppoRição; c.omo pois se diz que 
h(iuve emprego da · força armada, . que houve · 
coacç:io e que estão por isso nullas as eleições? · 
Como pois sem se averiguar estes pontos e pól-os 
em . toda a possível clareza .s'l passa a decidir 
uma. questão que "Jstá dependente dell.:s? Por
tanto, não se provando que o tumulto fosso. tal 
e em tempo qu.e tirasse a liberdade aos eleitores, 
não se · provando ··que a força .armnda fosse alli 
posta para incutir tP.rror t nem . que . to:r.~:::::::j)arte 
nos clamore!l de-fórn a . mesa,-os quaes por si 

. mesmos mo!!trõo. nno · haver lal coacçãn, devemos 
confessar que os argumentos ern favor. da. nul· 
!idade . são dospidos de todo . o necessario !nn· 
damento. . . . · · · · . 
. ·Disse um . Sr, deputado que· devemos . deixar 
o caminho das condescendenci~s para sPguirmoa 
o da seve·ridade, que os eol.legios elohoraes devem 
.enb·ar em seus dever~& e que é necessnrio quo 
se declarem nullas 1!8 e.le1ções qu.ando fõrem 
contrarias ú lei. E11 cof!Çordo .com o Sr. depu· 
tado no princípio· que estal.leleca, mas pergunto: 
toda a itregularídade de eleição tro1Z eon1sigo 
nullidade? Qnal é a lei que isso decl.ora 'l E 
havemos nós. quando executores estabelecer essa 
legislação? O .que se devo fli7;er, Sr. presidAnte, 
é exigir a rf:<pcnsabiliüade daquelles que infrin· 
girão a lei: ó · .isto o que nos com peta e não 
ter um procedimento que nenhuma lei favorece: · 
Jaçamos pois isto, reclamemos . pela puniçiio .da· 
quelles .quo têm e'll . menos cont" os seuil deveres; 
e assim conseguiremos a ordein em todos ()8 
actos . publicas, . porém nun.cl\ . dando exemplos de . 

· nrbita·ariedade. . . . . · · 
Concedo que bouve tumulto capaz de tirar a . 

libel·dade aos eleitores. que honve emprego · d~ 
furça armada tal quo os poz em coacção. e por 
isso nullas estão ss eleições daquella . assembléa 
parocllial; tudo isso concedo. Mas · pergunto : qual 
é a lei que declara nullas a11 eleiçõ.;s dll uma 
provincia quando nuUas as de uma nssembléa 
parocbial ou mesmo as . de um collegio eleitoral?. 
Qual é o principio de direito :tue declara nullas 
qnaesquel' eleições, quando sendo ellas o resul.
tado de variaR eleiçoes parciaes h a nullidade. em 
uma dellas? Eis, senhores, o . verdadeiro ponto 
da ·. questão. Apresente·se . essa lei . de que aliás 
tanto se tem fallado e. entiio serú decidida n 
que&tão. Nem a llli primaria das eleições com 
as instrucções, nem 11$ posteriores .feit.'IS pela 
legislação passada cón têm semelh11nta disposição; 
e como queremos nós; qqMdo · e~~cutores, impõr . · 
uma pena que a lúi niio doel11ra ?. . 

Um Sr. deputado, respondendo a outro que· 
recomrnendou toda .n itJolleraçiio o eJÇigia toda a 
pa·udenciq, disse que sim, elle .tambem quel'ia t•Jd:1 
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n motlcração, porém moderaçiio com n lei e não 
coutra ella; pois é tambem moderação com alei 
que eu reclamo com o ~r: deputad•J, mas ainda 
niio se mostrou essa lei. E sern, senhores, 
mt~deraçào declarar nullas os eleiçí')es da uma 
província porquo c·stão nullns as de uma assem
bléa parochial, isto é, deixar sem representação 
uma província só porque uma frncçiio de seus 
eleitc.res fizer:io uma eldçrio nulla? Isto, senho
res, é c. mesmo que diz~ r: parte dos vossos 
concidndiios peccáriio, logo, vós pPccastes tambem• 
com elles; lon!(e de nó~ uma semelhante mode
ração. Note. se bem no que se vai fazer: a cn
mara deve ser consequente; .se hoje annullnrmos 
as eleições do Rio Grande pclu vicio que se ollega, 
somos obrigados a obrar do mer:~mo m.odo scr:npro 
que se nos apresentem vic;jos iguaes; e entiio, 
senhores, que aerá da deputação n!lcional?.,,, 
~e hoje reconh~cemos o principio de que a nul
lidade das elei~·ões de uma assembléa parochinl 
affecta as eleições da província intllirn, é pre· 
ciso, p~ra sermos consequente~. que todas. as vezt>s 
que se nos apresentarem casos taes, decidarnús 
do n1esmo modo, e que de inconvenientes uiio 
appareceráõ daqui? ... Nada mais fncil do que 
formar um partido para perturbar um collegio; 
nada mais facil do que incu~ir terror em um 
grande ajuntamento, plH' mesmo em coacção os 
que a elle cõncorrem ; os inimigos da constituiçtiO, 
receiando o resultado das eleições de uma pro
víncia qualquer que mais se tenha destinguido 
pelos seus princípios constitucionnes, potlem de~te 
modo embnraçar que os seus deputados teuhiio 
assento na camara, porque assim têm elles um 
meio facil de annullai' as eleições; ll não se poderá 
estender isto a mais províncias? E não sendo 
impossível o cnso, como se f:>rmarâ esta ca· 
mar a? •.. Dar-se-ha, eu tão o exemplo vergonhoso 
de se passar por cima de todas as irregulari
dades, desprezancto-se um principio que em outras 
identica~ circumstancias se reclamava como ver
dadeiro. Portanto o principio que se allega como 
fundamento de nullidad~, não só é falso em si 
mesmo por ser destituído de toda a razão que 
o justifique e ser contrario ás regras geraes de 
direito, mas tambem é ab.,urdo na pratlcn, pelas 
graves e perigosaR consequencias que delle se 
SAguem ; logo, púr este orgum• nto não se pó:le 
dizer 'que as eleições do Rio Grande são nullas. 

Examinemos o 2• argumento que é o que se 
funda na Í•Jrça armada que ent.io occupava a 
província. Uma parte delln (note·se bem) acha· 
va-se occupada por força armada inimiga e parte 
por força 11rmada nacional. Os t;)eitores que ha
bitl•vào a paa·te invadida pelo inimigo, ou adho
rirão a elle e ent1io não tinhão direito de vot11r, 
ou se passãrão para os lugares qu.:! se achaviio 
livres da occnpaçiio estrangeira, e então é bem 
de suppúr que Piles pcrdf:ssem o seu direito de 
eleger; mas de qualquer modo que fosse e~te 
colle~io estav:1 impedido c n sun falta não póde 
annullar as eleiçõGs ; a lei não póde manter 
absurdos, e não insi$tirei neste ponto como disse 
ao principio, pois iguaes casos occorrem, posto 
que por motivos dill~rentes em outra~ eleições. 
E"aminemos pois qual era essa occupação pelas 
forças n:~cionaes. 

Tem-se dito que a província não tinha a liber
dade necessaria para votar porque acbav!l·Se 
occupada por força armada, e assim sE!rã se ella 
tinha tomado uma attitudo hostil contra os 
habitantes daquella província. Mas, senhores, serã 
isto verdade? Estava a furça armada nacional 
em hostilidade contra os habitantes do Rio Grau de, 
tinha-se e !la arrogado todo o direito di! mandar, 
f,lzendo ces,;ar todas na outras autoridades? Não, 
senhores, como pois se sustenta que a simple~ 
presença da força armada tinha posto em coacçiio 

os habitantes dnq no !la província 't E lia (ni'io fallo 
d;: parte invadida pelo inimigo), n1io se achava 
occupada por força nrmada, esta expressiio não 
é cxacta. O fim porque ella alli e~tnva, longe 
de ser hostil, era ao ctmtrario bencfico, este o os 
meios de execuçiio decidem a que~tão. Não se 
póde portanto dizer que a (orça armada nacional 
havia tirado a liberdade á P.rovincia 11 po-to em 
coacçiio os seus habitr,ntes, 'a menos que se niio 
queira dizer que o simples f•1cto de uma gral!!le 
reunilio de trop:~s 10 qne póde acontecer muitas 
vezes no imperio), é uma demonstração de hos· 
til idade contra os habitantes, o quo é um ab~ur!lo. 
N.ão se verificando portar~tp o principio em qq? 
se funda este $rgu1oento, torna·se elle igua~
mente falso como o primeiro. Concluir~!, Sr. pre
sidente, fazen4o mais dllaS QQServações. 

U•n Sr. \leputad9, em resposta a outro que 
argumentou com exemplos da pa~sada legislatura, 
contllnton·se com deixar á mesma legislatura a 
justificação do seu procedimento. E' preciso, se
!'lllOJ'~~. qu9 fiquemos certos que esta legislatura 
é a mesma que a do anno passado; as autori
dades não se mudüo ainda que se mudem os 
indivíduos que as EXP.rcem. Esta camara ainda 
que composta de differP.ntes membros suppõe·se 
todavia ser n mesma camnra dos Srs. deputados, 
6 com effeito os princípios são os mesmos porque 
o codigo é o mr,smo; e em todos os corpos 
legislativos ba sempre uma serie de actos que 
repelidos formão uma leghllação consuetudinaria de 

"flue ás vezes não ba outr.1 razão senão a pratica 
das legislaLuras anteriores. 

O mesmo Sr. deputado respondendJ ao argu
mAnto tirado da admissiio dos deputados da 
B:1hia na assembléo constituinte, durante a occu
pação do Madeira, disse que assim se fez 
nece~sario para haver numero sufficiente que 
formasse casa; aqui ba engano; e outro Sr. depu
tado recordando melhor os factos daquella época, 
lembrou que esse não fóra o motivo, pois que 
a assemblén já tNbalhava ha muito tempo quando 
aqui apparecêrão os deputados dn Bahia, porém 
pareceu dar a entender que mais princípios de 
conveniencin do que de jus1.iça decidirão em favor 
da admissão; era então necessario unir todas 
as partes do imperio c não dar motivos que 
pudessem pretextar qualquer desinte\ligeacia. · 

Com etreito, Sr. presidente, niio fui para com· 
pletnr o numero sufficicnte para formar casa que 
os deputados da Bahia forão admittidos; a as
sembléa já trabalhava quando elles concorrllriio, 
mas lambem niio posso concordar em que fossem 
princípios de conveniencia •l" que movêriio a 
assemblé:l de então a recebel·os no seu seio, 
quando os principias de conveniencia encontrão 
o~ Je justiça, aquell~s C•Jssiio e estes decidt!m. 
A província da Bahia tinha·Me decidido em favor 
da uni>'iil de um modo mui claro e mui energico 
para que se pudesse duvidar dos s<:us senti
mentos: mas a assembléa constituinte reconheceu 
a legitimidade das eleições por princípios de 
justiça que não desconhece a liberdade necesl!aria 
para votar na presença de tropas que combatem 
inimigos externos, como então acontecia e agora 
acontece; e estes mesmos principios que presi
dirão as decisões da assembléa constituinte, são 
os quo hoje devem p1·esidir as desta camara. 
Pnr consequencia, não podendo a nullidade da 
eleiçíio da assembléa parochial quando seja bem 
provada (que o não é), influh· na validade das 
eleições dos ouh·os coll"gios ; e não se podendo 
dizer que a força armada nacional tinha coactos 
os habitantes da provi!'ICÍ>l, a qual não se póde 
julgar nccup!ld!\ militDrrnçntc, ll lltlJldo btlrn apro· 
priB•Ios os exemplos que ~e allegárão; voto pela 
validail~ das ele1çücs o em cunsequencia pelo 
parecer da commisstlo. 
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DO 

A 
Assentam~•~'" de rracn de tres filhos menores 

do teneu te-corour:l Francisco José Martins-pare
cer da comrnissão rle guQrra cons1d cra ndo o 
procodim P. 11to •lo reRpP.ctiVi> ministro opposto i1>1 
leis que rixnvão as i<Jn\l•'s dos ín,JiviJu,Js que se 
albtaviio volunt.arian:e11te I'O exercito, on para 
elle erão recrutados,-pags, ISil, ~18 e :'202. 
O p>wecer teve larga discussão. 

Atlministl•aNio judiciaria-mernc•rin oiTer.~ciua á 
cn111ara pei .. Sr. Paula Albur.juerque contendo 
provid encias p;tra facilitar a pratica da,luelln 
admini,;trat;<io ,-rng. Hlíi. 

Artillaaria dol marinha- proj.)cto relativo á vagas 
e voluntarios naquellc corpo,-pag . :1\Jl-

At•olices-venda das ap,>lices a metal-proposta 
do ministrn da fazenda; a respectivf~ c:omlllissà!J 
a pags. i5ü e 457 deu parecer regeilando uma 
p:trte da rderiJa proposta-Viu. p,·opostas. 

Acatlcmin militar-discussão do prr>jecto extin· 
guindo a Junta directora,-pag. 4i3. 

Orarão os Srs. Cu<lha 1latto~. Candido B:lptista, 
Lino Coutinho e Holi:.wdn Cavalc ,, nti. 

Albiuo Gomes Gut'l'l'n d•! Aguiar-l'P.qu erim entr> 
do St·. Custou i o Di:ts snbt·o as cnnlt1S daqadle 
co nunissario geral do exercito,-pags. 47~1. '1tl1 
e 5:!2 . 

Ornriio os St·s. Vnscoucdk•~. Fcrrl'i m u~ Mello, 
Custudio Dias, Lino Coutinho, Evuri~to, Cltl· 
u1ente l'crciro., Cunho. Mo.Ltr•s e Hullanut\ Ua
valcnuti . 

Ab1•olhos- Vil!. Pcscco·ia. 

B 
Danco-parecel- da co:nmissÜ•) especini encnrr,;

gada do exame das op•!l':lções do banco, rodntivu 
ao dividendu feitú pt>lo mP.smo bauco para sua 
liquidação, - pngs. 2:22, 234, 276, 3U2 e 40l! 
(nesta pagina houve ctíscussiio.) 

,..:t.•~c9 <lo Brazil-projccto de lei do Sr. 1\:Iartim 
Fr;:u!ci!:iÇO restabelecendo o banco do Brazil ; 
importal1te e longo discurso com que justificou 
o seu projtl<;to,-pngs. 3'10, 345 a 349. 

D11llas pontif),cjas - tratou·se resumidamente 
desta qu~stiio, referindo-se â hullns que hnvi .üo 

sido lnJm'iosas ao Brazil, placitadas entretanto 
pel.l governo,-pags. :374 e :!i}l. 

Orou o Sr. Feijó. 

Ba••cu-parecer das commtssoes de cnnstituição 
o commercil) solwe a proposta do governo pnm 
a cre:tciio de :un banco nacional,-pag. ;")71:)
Viu. Propostas elo minisr,-o da (a;enda. 

c 
Comrnissões da camora-~d. El.!içiio de com

missões. 

Codigo criminal-discussão do parecer da com
missão mixlu sobre o codigo criminal,-pags. 78, 
7\3 e 80 (nomeou-se a commiss:io encarregada de 
receber a,; emendas e '"emorias offertlaidas sobre 
o codigr1 criminal; fi~ou composta ilos ::>t•s. Pio to da 
Gama, Carneiro Le:io e l\Itiníz Barreto), png. l i:i6 
(resolveu· se que S<J puzess~ á venda exfl,nplar•'S 
do projecto ·do codigo), pag~. 18:3, 2:31, ~::).! u ·393. 

Cocligo d,, pmces:>o-requerimento do Sr. Fer
reira t\e 1\lello para qU•) Stl nomeasse Ullla c"m
mj3siio !l~pP.cial para rever· os projcctos de co digo 
do processo apr;,sentnrlns :'~ camara, um pel() 
g()vernn, "onll'•J pelu ::>r. tlt!pntado ].\faia: acldi
tament•J dl) Sr. CtHlodio Dias propondo 'lU'' SA 

nllic ias~e ao senado para que f!scolhP.sse tres 
tle s<'US membrns afim rle l'azer partn. da referida 
cnmmissão,-pag,:;. Sli e 107 . Farão IIGtnPntlos 
para ~~ t:ommissão r:spe•:inl os Srs. Maia, Alves 
Branco o Antonin José c!a. Vd:::a, e pelo senado 
os >'P.nadore~ Patricia .José de Almeida o D. Nuno 
de L0cio-pag. 135. 

Ccu•~rrcHso on g-rnnd~ consdho das nações nme
dct\ll:ts,-projrn:to tlo Sr. F~rreim França pro
potttln u reuni:io da11 uulle conselho aos paizes 
1\11\0l'ICilll<.>t!, cujn llrn s···ria com pôr ns desavenças 
cpw nutro tJIIIls P• r ventum a[•purecnssem, no fit.o 
Jc cvitut• 11 gtlen'ti,-[Hlgs. t(t), 1~11 c :!il!. 

Cmlia;n cl'i!llinnl d:\ Luirli.llta-r·ll'tll'• !<: iuo um tlXClll· 
plut· {L Clllllllliss tiu JltH' Jusú ::iilvu•ll'll H~lll• JI,J,
png::!. 111', 12:1 e }.[:t. 

c 
Cruzeiro, Abelha Pernamóucaua c Gonstittu:ioJ

nal-parecer da commbsiío do coi1stituit,;1io J '.• J ~ 
!ativo ás doutrinas absolutistas prégadati ulwr
tamente por aqueUes periodicos: a commit1-i1" 
propoz que se os enviasse ao goveruú l'l'COin· 
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mandando-lhe que . fizesse punir os :fudBciO!lrJll 
nutores daqueJ1r1 prop11~anrla,-pag~. 13:3 c 13L 

ÜI'Ou o Sr. J.,ino Coutinho. · 

Cadcir:L de· rhet.orica do serninario episcopnl do 
Olínda-regeiçrio da pl'•'POHta do governo extin· 
guiudo·a,-pags. lSiJ, 170 e 17G. 

Clemente .Pereira (José) e Oliveira Alvares (J,Ja· 
quim del-parecer da com missão de poderes 
nas sessões preparatorias sobra a eleir;iio da· 
quelles :~enhores,-pag;; . :m, 1:3iJ, lúl'i e. 185 . . 
Outl·o parecer da cmumissão de poderes pug. 187. 
Exposição do Sr. Clllmente Pereira dcfend~ndo·Re, 
pag. ~6!. Discussão do pnreccr,-pags. 27G, 
287, 200 e ;318. . · . 

Or:'lrão contra n admi;;siio os Srs. Ernesto França, 
Bnrreto, Rebonc11s, Xrtvier de Carvalho, Cus. 
todio Dias, Hollnndn Cavnlcan:i, Limpo de 
Abreu, Vasconcellos, Li11o Coutinho, CRt'neiro 
ela Cunha, Rezende,. Paula Cavlllcanti e Ma1·tim 
Francisco. 

A {a'COI' os Srs. Feijó, Maciel, Evaristo, ·Alencar, 
Ledo, Paula Som~a e outros. . . · 

Os · discur~os de Yasconcellos, Lino Coutinhn e 
:Martim Fr11ncisco forii.o vehcmentes; Feijó, 
Ledo, Evnristo c Paula Souza · rlistinguirii.o-se 
na replica sustentando a doutrina . constitti· 
cionál que se oppunha ás. de11Urar;ões de depu· 
tados legitimamente eleitos, e ponderando uos 
perigos dP.a.brit•em·se exemplos daquella natureza. 
'' se JrJsé Clemente P~reira, corno se nffirmava, 
tentára qunndo . uoinistro contra · o . ~ystema 
representativo favoneando os planos dos abso
lutistlls d.eve·ra Stlr nccusado pelos meios legaes, 
mas . não expul~o .da camara sem fundadas 
razões, e qnando os eleitores o hnvi;io mandado 
á representll•;íio nacional. '' 

O parecer da commissiio passou .por 41 votos 
contra 35,-PRf:'. alO. Nr, periodicn Astréa n. G74 
de 3 de Junho de 1830 forão indicados o:~ nomes 
dos deputados que vott\rão pró ou contra. 

Caea!!las · crimes· por motivos p~liticos-projocto 
do Sr. Rebouças propondo a fórma de seu 
prqcesso,7'pag: 1-!4. 

Casa da SUpp!icação-o sen.•dO recusou seu COn· 
sentimento no projecto Qa camara extinguindo 
aquelle ·. tribun:ll,-pag. 15G. 

Cobre falso da· Bahia-discussão da. propoHta do 
' conselho ger11l da . província de l\Iinas a reHpeito 

da1.1uelle eobrl\ em cireulnc;ào til\ ref~rhla pro· 
vincin,-pag. 158. · · 

Cunseiho . supremo militar . e de ju~tiço.- pro· 
jecto do S1·. Co.strr• AIV•Lres abolindo o referido 
tribunal,'"-pags. !G(l e 3.:2!J. 

Capltanias-móres e commandnncias de districtos 
-projeeto . do 8r. Rezende abolindo -as; bem 

. como os corpos de ordenanças,- pags. i72 
e 329. 

Creação de · "Villas-diseussiio das emendas do 
.senado ao projecto da camara,-pag. 173. 

Orhrão os Srs. Rebouças. Páula ~ouza, M.:.rlim 
Francisco, Alencar e Ernesto · Fr11nça~ 

Conferencias dàs relações~publicidade das con
ferencias: projecto n. 1; discussão,-pags. 176, 
3~2 e 355. · 

Orãrão · os Srs. Ernesto França, .Vasconcellos, 
Lino Ooutinbo, Limpo de Abreu, Maia e Re· 
bouças. 

a-
Carta~;; elo seguro aos militnres - projecto do 

::ir. H.eboltt;as desic:nandn o juiz que as ' podia 
conceder,- pags. !,!:H c ·329. . 

Conscll•m• gcPIJs~discu$sã~ das .omendns .feitas 
pc,lu senado úcerca :las attríbuições dos con· 
~cliJos c:orans,-pag. 237. As eonendas do se
uado . foriio toda:i . rcgeitndas. Houve · requeri
m•mto para pedir-se a fusão e não .fui ap9rovauo. 

Orãriio OR Srs. Maia, Martirn Francisco, Lino 
Coutinho, Paula Souz11, Rezeudo~, Paula Ca
valcanti, !?erreíra de Mello, RebouÇas e Erno:~to 
França. 

Cacl~ira de primeiras letras..,.; discussão dn pro· 
posta do governo sobre a creação daquellas 
cnrleiras,-:-pag. 409. 

Oráriio us Srs. Va:iconcellos, ma1·quez de Cara- . 
vdlas (mitdst)•o do Impe1•io), ·Li no Coutinho, 
CRrntliro. da Cunha, José Clemente, Ernesto 
França e Soares da Rocha. 

Conselhos geraes-como devião ser discutidas as 
propostas ou resoluções dos conselhos geraes ·?
par~cer e projecto cla comroissão de consti· 
tuir;!"io,-pags. 251i, 257, 37li (ptH'ecer da m~;sa), 
474 e ·184. · · · 

Ort'mio· os Srs. Luiz Cavalcanti, Feijó, Hollanda 
Cavalcanti, Alenca1·, Linn Couti'ubo, Vascon· 
c.,Uos, Erne~to França, Rebortçali, · Carneiro da 
Cunha, Rezende, Castro Silva, OJorico, Eva
rtsto u :.Vlartirn Francisco. 

O parecer da commíssão foi rege!tado; o debate, 
importante, versou sobre Joutrinalconstitucional, 
e . principalmente sobre se << podia a camara 
dos deputados ·fazer emendas ãs propost•JS do:; 
conselho~ gcraes. • . . . 

Commiss:ariado. ge1·al do exercito-projeeto do 
S1·. Lino Cantinho abolindo esta repartiçtio,-
pag ... . <:lU, 329 e -13L · . · . 

· Cuialio do cobre- resolução apresentada pelo 
Sr. Pil·cs Folrreira extinguiudo o cunho do cobre 
c:m todo o Jmperio,- pag. :~87. 

C:umu•as mmiicipaes, curatos e. freguezias
projecLo do ~r. Albuquerque,-pag. <.1!!1. 

Cadctes-'-1••, 2•• . e · soldados particulares-pro· 
j"cto .!o ::ir. Ernesto França abolindo·o:~,
pag. 3!J2. 

Concilio nticional d~ todos os bispos-projecto 
uo :::;r. Albuquerque e~tabelecenuo a reunião 
daqudlP. concilio,-pag. 390. 

Coanmandantcs militare:s-discussão das ame~das 
do senado sobre a resolução .!aclarando a . ju· 
risdicção dos commandantes'militares,-pags. 431 
e -4;;;0. · 

Credleo publico na Bahia-projecto do Sr. Amaral 
dando providencias para · restabelec.er o credito 
publico naqw~H~ provincia,-pag. 4G7. · 

Conanaissarlado geral : do exercito.-Vid. AÍbino 
Gomes Guerra. 

Capellães e cirurgiões-projecto permittindo que 
os . navios mercantes de propriedade bl'aziletra 
navegassem ~ern leva1· a seu bordo capellães 
e cirurgiões,o...pag~ 495. . 

Chancellaria-mór . do Imperio-p~oJectQ d.o Sr~ 
Vasconcellos abolindo-a; bem como ~ super
intendeneia dos novos direitol[l,_;p.ag. 4\)5. · . 
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Cacle~ra_s de rbetorica; ph!losophin o francez na 
cnp1tal da Parahyba-projecto do Sr. Carnnil·o 
da Cunhn,-png. 4!)8. · 

D 
Deputados á assambléa geral-reln~fto nominal 

dofl rcpresenta:~tes •Jo paíz . na 2• lcgiHlaturn-
1830-1833,-pag. 7. 

Dlarlos da Camara-pedindo o Sr . deputado 
Maia . escusa da tnrera de presidir 4 rcdacção
d"s Día1•ios da Camara movP.u-se que~ti'io sobre 
a utilidade da continuação dos mesm•,s DiarifJ.~, 
pretendendo un~ que devi:io cessnr pela im
perfeição e atrazo com qne os discursos crão 
publicados, e opinando . outros em contrario 
com a clausula de true sll puzesse . todo o esmer .. l 
1111 decifração dos debates e na regularidade 
da ptiblicnçno. Venceu-se que cos ditos Diarios 
c:ontínuassem, e para seu director f,_,í drJ novo 
nomeado o mesmo · Sr. · deputado · Maia,.;.....pags. 
72, 73, 74, 77, 85, 86, 117, . 263 {plano para 
aredacçiio . dosDia,·ios), pag. 330 e 455 (n·P.sta· pn- . 
ginn proposta de Ogier para publicar os Día,·ios 
mediante o preço de 10~ por folha, c '500 exem-
plares). · . ·. · · 

Despczas publicas.-Vid. Fixaçao _das despezas 
publicas. · 

Dlgcsto dos Estados-Unidos- de Gordon..:O..rcso..; 
lução para que rossli traduzido e impresso o 
referido Digesto,-pags . . 366 e 415. 

Orãrão os Srs. Rebouças. HollandaCav-alcanti, 
Paula Souza, Lino, Coutinho, Vasconcellos e 
Albuquerque. 

. Dlvhla publica-:-projecto do Sr. Hollanda Ca
valcanti . estabeleo:endo reATas . e mi:ios parn o 
pngamento da divida publica,-pag. _435. 

Discurso . do . deputado Araujo Lima-sobre a 
admissão de Salvador José Maciel ao corpo 
legislativo,-png. mm. 

E 
Elelç:"io da mesa nas sessões preparatorias-forão 

P.ricolbidos por acclamaç1io, para presidente o Sr. 
José da Costa Carvalho e para secretarias os 
Srs . ·Limpo de Abreu e Marcelino de Brito,-
pag. 13. . . · . 

Eleição da com missão de verificação de poderes nas 
sesl:lões preparatorias-!orão escolhidos os Srs. 
Luiz Cavalcanti, Ferreira de Mello, Muniz Bar
reto, Xavier de Carvalho e Ernesto Ferreira 
Frauça,-pag. 13. 

Eleição da mesa na sessão ordinaria; mez 'de 'Maic ; 
-rorão eleitos presidente o Sr. Costa Carvalho, 
vice presidente o Sr. Limpo de Abreu, e sacre
tarios . os Srs • . Marcellino de Brito, Corrêa 
Pacheco, Mendes Vianna e Vieira S<iuto,-
paç:. 65. . .. . 

Ventilou-se a questão se o 1• sec1·etario devera 
ser . eleito para toda a sessão e ficou . adiada. 

Eleição das com missões na sessão . ot;dinarià,
pags. 66, 74, 75, 77 e:.SO. . . . " · 
P11ra acommissào da respo~ta ã falia do throno 
fori'io eleitos . os Srs• Martim Francisco · Vas
concellos, Paula· SoYza, Feijó e Limpo de Abreu; 

Houve 1lebate sobre !L ma!leira de 11er composta e o 
numero de membros ela çommissfio para os 

negocias da fazenda e contas, vencou-se que 
tivesse sete membros e foriio elles os Srs. Martim 
Francisco Gervnsio, . Paula Souza, Vascon· 
cellos, Duarte · Silva, Lobo e Mendes Viannn . 

E11cravo-projecto do Sr. Rebouças estatuindo 
que todo e qualquer escravo quo consiguasse urn 
dO'(losito publico o seu valor c mui;; a quinta 
.pnrtl) do mesurci vnlor fosse manutenido; so 
seu Kenhor não couvíesse em conferir· lho ami• 
gnvelmeute . a liberdadP.,-pag . . l-1•1. 

Escolas-proj cclo do Sr. E1·nesto Frnn~a para 
u c,·ea•iãO de escolas, - pog. 167 e 169. 

Escrllvidão-proj&cto· do Sr. Ferreira França mnr· 
· cando o· prazn de 50 armos para a sua ~xLincç :'io, 

pag. ol6!l e 329; · . 

Eleh;;"io do. mcsa-mez ele Junho~ forno eleitos 
. pretiidcnte e vice·presid<mte os mesmos do 

mez anterior. Secretario~ os Srs. !lbrcellino 
rle Brito, Luiz Cavaleanti, Conõa . Pacheco e 
Vieira Souto,-pag. 318. 

Empregados pertencentes a rep(lr.tições fi tr'ibu-
. nw;~s extínctos-projectos ,de diversos deputados · 

priwenrlo no modo de serem seus· serviços .apro· 
veitados,-pag; 388 e 518. 

Escrivães de cnmaras . episcopnes e sobre a re
. solução tlechll'ando da livr•3 nomeação dos. bispos 

e arnoviveís a seu arbítrio> aquelles escrivães, 
-pag. 435.. · . · · · 

Escolas de nantica -paro~er . da commissão · de · 
marinha e guerra sobre .a proposta do respectivo 
ministro,-pag. 491. 

Escolas. de medicina- projacto do Sr. Paula 
Araujo creando duas escolas de medicin:'"'-lma· na . 
corte e outra na. Bahia,- pag. 496. 

Em(Jre·-<ilmo de 400 millb .. st. !dito em Londres 
em . 1829- requerimento do Sr . . Paula $ouza 
pedindo no ç:overno cópia do cont1·acto, e appli
cacii·> que teve o dito emprestimo, e tambent 
sobre emissão .de apolices,-pag. ol!l9. 

Or{u·iio os Srs. Lino Coutinho e . Paula Sousa. 

Empregados publicos-projecto ·do Sr. Ferreira 
Franga considerando que sendo taes os que 
eriio pagos pelo dinheiro do povo, propunha 
que fossem . 11lles providos por nomeação po-

. pular, concurso, tompo ou vida prcçr.. e 
mais. circumstancias determinadas por contracto, 
- pag . . ·198. 

· F 
Falia do throno na sessão de ab.ertura , -

pag. 63. 

. Furças de mar e .terra, protect~ do Sr. Ernesto 
· França propondo a reducçao daquellas forças, 
-pag. 166. 

· Filbo natural de c-idadão bl'Rzileiro-- projecto do 
Sr . . Lino Coutinho. relativo ao reconhecimento 

. do filho natural de qualquer classe ou condição, 
por testamento ou escriJ?tura publica; . e tam
.bem apresentando · mcdtdas sobre . os filhos 
adulterinos ·e incestuoso'.!, ... pag. 172 o 329. · 

. - . . 

Fixação das despezas publicas que · não forão 
fixadas na . sessão nntecedente relativas aos se
mestres que · findavão em · 30 de Junho de 
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1831- indicação do Sr. Úollandl\ Cavalct1nti; 
parecer da•c()mmissiio do ol'çarncnto,-pag. 2:n. 

F••cgnczi:'s- crcnr,ão de nova~ fr,1guozia5 ; pa· 
reccr da commissfw r.cciC1siastica St'lbrc (!;lferentes 
petições, requeren<lo-us,- pags. 2Go c 333. 

FiX:ação dos forc;~,; na vacs-parcccr da commjssiio 
de rnarinha,-pngs. 37U, 517 ( discus~i:\o) c 52fi. 

Orárão o,; Srs. Vasconcellos, Hollanrin Cavalcanti, 
Ctutha Mattos, Carneiro da Cunha, P!lnt'a 
Souza, Li no Coutinho, Souto e ·Rebouças. 

I<'ilh••s de coito rlamnado- projecto do Sr . .A:u~ 
reliano con~idernrido·os aptos a serem ÍIJ~ti· 
tuidos herdeil'os em testamento por .seus ·paes, 
n11o havendo hcrdcil"us necessarios,- pag. ·!08. 

Fragatas construido.~ nos Est11dos-Unidos-
1·equerimento do Sr. Vidr11 Souto p~dindo cópia 
ao gr.verno das contas que dern Josó Silv<:stre 
Rebello pelo fabrico daquellas 'fragata!! , ·
plig. 498. 

Orou o Sr. Lino Coutinho. 

G 
Gencro~ brutos ou manufaeturado.s nas cli!Te

rentes províncias- projecto n. 67 do . Sr. Li no 
Coutinho isE:nt:mdo-os de direitos de importação 
e exportação quando enviados a província 
diversa,- pags. 136, 514 .e .52i>. 

. Oráriio os Srs. Lino Coutinho; Amaral, Hollnnda 
Cavalcanti, Rebouças e Carneiro da Cunha; 

Gado do evento- projecto do Sr. Moura ácerca 
de sua arrecadação e da do dizimo do gado lani
gero,- png; . 407. 

Gcn~rO!!i e mercadorias de jlrod uccão ciu ' indu~~ 
tri11 brazileíra exportados para f6ra do lmp~>rio 
- projecto do Sr. Lu1z Cavalcanti fixando-lhes 
.o pagauu:nto de 10 %,-pag. 498 •. . 

lntrollueçào -pag. 5. 

lnven-:ücs e . descobertas- proj ecto do senado ; 
adopçiio pela · camara com emendas , 
pag. ·173. 

J 
Juntas de justiça militares .. - Vid. Supremo Con· 

selho. 

Jniz almotacé....; projeeto do Sr. Rebouças consi
derando-o extincto, -pag. 234 e 391. 

Junta do . commercio - importante parecer -e 
projecto da commissi'io de fazenda e orçamento 
propondo a extincçiio da junta do commercio e 
designando o juizo a que fica vão pertencendo as 
attribuições . daquelle tribunal ; trat,mdo ·do 
processo das ftl!lencias, etc.,- pags. · 253 e . 365. 
O dito parecer tinha por ~<ignatarios os Srs. 
Gcrvasio Pires Ferreira, Paula Souza, Vasé.on
cellos, Duarte Silva e Lobo de Souza. 

Julzn privativo de seguros.- Vid. Pl·ovedOl' dos 
seguros. 

4:-

.Junt:&s de Íltritit;a.-Vid. pags. :)83 ·o 'lliJ destes 
un11ILIJS; project., .n. l:l mr1rcan<lo os casos em 
<JUcl os p1·r.sit.!cntcs d11S j11ntas pot.lião votar. 

.]'uizos priv.ltivo:-~ - projocto do Sr. Erne.to 
l•'nuu;n,...;. pag. :302. · 

.Juizes · de paz . o vereadores - dispensados do 
se1·viço das milicias,-pag. -100. 

Juizes que conhece~som das causaS ·Cívcis em la 
. instanc1a- parecer das comrnis'sões do justiça 

civil e crinunnl sobre n respectiva proposLa,
pngs. 117,415, •118 e ·H7; nesta pagina encontra-se 
um plano pnra a divisão civil do territorio do 
Brazil. · 

Juizo privativo dos seguro:;...;...adopção do projecto 
oxtinguinúo·o,- pag. '123. · 

L 
Libcrdacle civil- projccto do Sr. M:artim Fran~ 

cisco, estatuindo preceitos que etfectivamente 
garantissem . a liberdade dos cidadãos, - pags. 

· 16! e 2.U. 

Lei de 15 de Outubro ,de 1827- proposta do mi· 
nistro do imperio, discuss:io,-pags. 170 e HJ5. 

Lei de 18 d!! $et&mbro de 1828- requerimento 
<lo Sr. l\fah; .sobre a intelligencia que dt:vcra · 
d!lr-se a diversos de seus preceitos,- pag. 296. 

Lotcria1>-projecto do Sr. Custodic., Dias prohi· 
bindo-as,- pag; •!99 . 

M 
JUlnistCJ•io- sua o1·ganisaçiio em Maio de 1830 -

m1u·.~uez do ·Barbacena para a fazenda, conde ·do 
Rio Pardo para a guerra, vi~conde de Alcantara 
par·a a jusLiça, marquez de Paranaguá para . a 
marinha, Culmon para os negocios estrangeiros, 
marq11cz de Caravellas para o imperio,-pags. 7l 
e .7iJ. · · 

Mappas-:- projecto da camara mandando litbogra· 
pluu mappas, emendas do senado,- pag. 179. 

Merces pccuniarias ....;. discussão e emenda do se
uado à resolução npprovando di:fferentes mercês 
pe:cuniarins - pag. 240. 

Houve discussiio, e a emenda do senado não foi 
appmvada. 

lllinistr.o senador ou doputado- se lhes era· dado 
votar e assistir .a votação dP. uma proposta do 
governo fór.L de sua respectiva ce.mara-parecer 
dn commissiio de coustituição opinando pela 
negativa,- pag. 255. O . parecer .foi approva4o, 

Ch·áriio os Sr. Ernesto Franç:1, Maia, Li no Coutinbo 
e Luiz Cavalcanti. · · · · · 

lllultas pecuniarías . por abuso .da liberdade ·de 
imprensa·. ·- Vid. Penas pl!cuniaf'ias. 

Mesa do despacho maritimo-discnssªo da propo~ta 
do governo extinguind~·a,- pag~. 370 e. 400. 

Oràr1io os Srs. Martim Frlincisco, Calmon, Vascon· 
cellos, marqne~ d~ Ba~b!lçella (minist1·o da .fa
.:endaj, Lino Q,11.1tínho e Duarte Silva. 

Os . arts. 2•, 4• e . õ• da proposta do governo foi-ão 
rejeitado:;;, pn!Ssnndo ao; emendas da commissão 
dn c.a.mara, 
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Itloc1l:u; l!strnl'lw:ir·aH de ouro, prata, onro em 
barm, prnta nm pinha-:- pi'Ojr.cto elo t;r. Calmon 
iscmtanda·aíi do:; di r<:\ tos d') cntm•la ou consumo, 
-pug. 3[)1.. 

Itlocll:ts hraziloimr1 de qualqu<ir mcto.l- prnjecto 
do Sr. Lino C.mtinho. faccllt~mdo a fma livro 
circu!a1;ii•> por torio o Impelio,- p:&g; •li.il. 

lilot•gados, capcllas e vinrmlos - projecto rio ~r. 
Odorico prohibindo o ostabelncírnenLo da,}u.cllas 
instituíc;ões,- pag. Ml5. ·· · 

o 
OUveir:J. Alvarr:s ( JOiliJnim de) dr.putnJo pr.lo 

Rio Gr!lnde Jo Slll sobro, a validade de !lua 
eleiçiio,-pngs. 30 e 185.- Vid. Clemente Pereit•a. 

Officia.es da secretaria. .da camarl\ """"' propondo o 
1• srjcrHtario qua se desse demissão ao oflicia.L
maiol' !laqut:H!!. secrf:tarin, requlRitancio-so do 
governo n nomeação de outro, re:~olvr:u~se que a 
pn1pria camara nomeasse e demittisse ~eus em
pregt~doR, accentuando-se bem c!rtmnwntc o di· 
rei to que á elle cabia do a!!!!im pratic~r. N.;ssa 
occnsifto o depnta!lo Li no· Coutinho offeroccu 
um projecto naquelle sentido ; e a camru·a · deli· 
berou relativamente · á questão vertente na 
fórma das •)Xpostas cvnsiderações,- p(~gs. · ;JiJ2., 
3Gl, 362 e 37<1.. · · 

Ordem do cruzeiro- projecto do Sr. Lino Con· 
tinho ~:xtinguindo a chancellaria da ord~!)) do 
cruzeiro,- pags. 220, 3GO e 45G. 

Orárão os Sr11. Reboucas, Vno Colltinho, Vas
concellos e Ernesto França.. 

Officiua litbo~:rl·aphica- .redacção do projecto de 
lei autorisando o governo a . augmen Lar 11 fl.ner
feiçoar a officiua litl:ographicn- png. 320. • 

do Maio d,J lS~n in . .lic,,IL qu·1 frH!som do novo 
postos om tliscltRriàO par.-1 proccd,u··sll 1111. fórma da 
c:••n~titl\ic;ii•l; um Jlal!llllllfli> pr .. jectull erao quo abo· 
lia a ínl,endeMia rla pu!ícía,-pag. HQ. 

1."1•omo,;.i"•es nn flxorcito-dí;c\tssão do projeeto 
sobre u~t.~ m:ttiJria-pag. lGl. 

Or~J·ito os Srs. C1mha MllttoR, J:I,)\landa .Ca
valr:unti, Lírl') Coutinho, LltitOavalcanti e Mr1r
tim llmncisco. 

J"rovedm• o <>scrivão das casas do seglll'os . das 
próvincias do. Imperio-projecto da cocnmissão 
oe razendll extí11gui!ldO o rc.spectivo juizo,-pags. 
lüS, ;?.:37, :3~5 e 34.0. 

Orarão as Srs. Maia, ·Paula Souzn, Lino Cou
tinho, D~arte Souza e Vasconcellos. 

Processos que houvessem do11er jlllga•los na~ jun· 
tas criminaes dejustiça-projecto do Sr. Aureliano 
proponclo que a sua ínstrllccii;o Q preparo f•>s-
81lm foit<lS pelo juiz Ja. pr(onllncia ou pP,lo Oll~ 
vidor da comarca,-pags. l(i!J e 221. 

Penas pecu.niarias por· !lbU$0 de liberdade de 
imprensa-projecto do St·. Aureliano applican
do·ns ao cofr<l das camnras municipa11~,-pags. 
160, ;329 e .J.9l. 

Pescal!"ia nos Abrolhos ...;rJecL·ato concodendo á 
D<•mingos Antoni11 José R:bello negociante da. 
Bahia, e seu>< socioil. permiosilo para estabelecer 
nas ilhfl,; do ::>unta Barbnra, o na Corôa Yer· 
me!lta rlus Abmlhos tuna pescaria, com isenção 
de certos dit·eitos,~png. 183 e ~172 

Pt•ogcct~s apresontnJos pelos deputoulos ou pelas 
com missões-indicação do ::;,•,. HollanJa Caval· 
canti para que fus.;em !Qg•J icupre;;sos, distribuídos 
e entrassem em discll~são,-pags. 18! e 2!ü, 

Pcnsões-conccs:,üode-pagd. 196 .e 210. 
Ot•denança. militnr-requerim.ento do Sr. Cltnha ~ 

Mattos sobre este assumpto,- pags. 375 c 37ü. Pol.'tcs u~ jcorna,Js-prc.jecto de lei isentanJo de 
pOl't,l os p~riotlicu:j,-pngs. 1-lü, 217, 218 e 400. 

Oliveira Bello - disclls;:iio da parecer da com
miss:io d<J pn!leres sobre a elt:ição dnqu61le 
deputado- pag. 39!. 

Orárão. os Srs. Hollnnda Ü>lValcan ti, Rebouças 
Evnristn, Lino C•mtinh<) e Augusto Xavier. ' 

Ot•dcna.nça.s - projecto abolindo as revistas e 
m••stra~ gel':les do corpo de ordenanças,-pags. 
•12G e .·l<Jü. 

Houve de?ate opinàndo diversos oradort1S que o 
mesmo Iudulto fosse _concetlid<'l. ás milícias, e 
por fim resolveu-se por emenda do Sr. -Souza 
França. que as ordenançns esta.viio extinctns 
depois da lei da crenç1io dos juizes de paz e 
elas camaras municipaes; 

Orça.mentct da justiç•t- suppressões Mtas pela 
commissão,-pag. 510. 

p 
Priueipes-requerimento do. Sr. Ernesto Fl!rreira 

Franr;a propondo que se exigisse dos mestres 
dos principes uma cont<l do estado de aditmta
mento rle seus augustos disciplllos, ..:.. pags. 
77 e 167. O bispo d'Anemuria mandou as m
formac;ões. 

l"r~j~ct~s do Sl·. Ernesto França que niio . havião 
obtido a. sancç~o imperial na anterior legis1nlura 
-o 1• secretano depois de lel-os na sessão.do 15 

Houve debate: a lei ilàõ havia sido sanc::io· 
nada na. autecodentcl legishtura.. 

Prcsi11cntcs dli provincia-pl'Ojecto do Sr. Feijó 
regulando .. suas attribuiçõ~s. · tratamento, . SUb· 
stitni<iiiO, ot·denudos, etc.,-pags. 2;]5. c 2.)6. 

HoLtve discussão. 

Prnpnsta.s do mini•tro da marinha.-1" sobre 
intdndencins, inspecçiio do arsenal,. contadoria, 
et.:.-2• ~obre il conce-são de revi,;ta nos cidadãos 
miliLa•·cs das seutençaH ·contra. elle~ prof~l'id as 
em 2• instaltcia - 3• sobre a creação de es
collls de na.utic.-.,-pags. 2!2 _e 2!6. 

P.t•opostas .do ministro da. fazenda-I• sobre o 
f11brico da. moeda de cobre-2• sobre o privilegio 
para estabe!ecer~se u novo b,\nco- 3• sobre 
a venda de a.polices a metal,-pags. 283, 28! 
e -:W6. 

Pa.1lrc Amaro-por cnllsa da distribuição na Cll· 
mat•a de um folheto intitulado Appendice ao 
Pacl1·e Amm·o em o qllnl se des!lcntuva a mesma 
c<Lmar>t n11 pessoa de diversos de seus representan" 
te;;, levantou-se qLLestiio pcln facilidllde. de receber· 
se impl·essos. sem exame,-p··.gs .. 318, 325 e. 357. 

Houve animado debate, e· fizenio-se reflexões re" 
!ativas ·ao·· mão est1i"d"õ ·""da secretaria ·da · Ctl· 
mar a. 

Publicid:uic das conferenci:&s uas rehções.;..Vid. 
Gon{etencia s. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 11:51- Página 6 de 16 

-8 
Peso:> o rnodiJas--projecll) do Sr. PnnliM de 

AlbtHJtlCrquo igualando-os em todo u Imperio,
pag. :32\). 

Pãct·BI·nzil-parAcer da commissiio do fazl'ndn, 
e projecto ncnbnnc!o com o exclusivo d<) govorno 
na v~nda unquella ma<Jeira-pngs. :JG~• o :J:iü. 

Pesos o· medidns,-prr.jr.cto do Sr. Cnnrlido Bn· 
ptista acompanhado de um 111appa, designando 

. Para todo o Imperio o systema metríco de Fran~a, 
-pag. :JOO. 

Pro·dncia-creaçi'io do urna província tendo por 
capital a villll de S, F!'ancisco dns Chngus 
<LI barra do Rio Gr:wde,-pag.;. 302 c .l!JQ. 

Proposta do ex·miníslro Clllrnentc Pereira pd· 
dindo autorisnçi;o para dar· se urna grntificaçiio 
ele lf•H a :20# por mez por espaço dtJ 10 .nnnos 
a cinco estudantes pobr,Js-a · com missão de 
fnzenda deu parecer á pag. 458 regeitanúo 
nquella proposta. 

Procuração-prc•jecto do Sr. Pnulino de Allm~ 
querque fl.lcultnn!lo a todos o direito de pas~ar 
procuração por sua letrn,-pag. •195. 

Pretenção de Joaquim José de Siqueira para o 
- estabr:lecímento de uma sociedade 

de ngrícultt1ra, industrin e commet·· 
cio,-png. 75. 

,, de cadete Joa,1uim Ferr~ira Nobre...;. 
pags. 1:3:3, 263 e fi03. 

Honv·~ debate. 
,, do vigario da villa Maria rle Matto-

Grosso,-pag. 133. 
,, do padre · :i.\larcellino Pinto Ribeiro 

D11artc accusandoo ex-ministro José 
Clemente Pereira por infracções da 
constituiciio,-png. 156. 

de José Maria Heredia,-pag. 100. 
Houve .longo debate. 

" de Victorino dos Santos Pereirn-
re~oluçiio para ficaro::m remíttiilos 
áquelle negociante, os direitos. d.e 
entrada de 110 escravos novos im
portados em 182:3, na Bahia, o que 
bavião faliecido antes de .serem· 
vendidos,-pag. 163. 

n do barão de M:acahé.-pag. lGS. 
cc de D. Sabina Rosa de JeRus,-

png. lf:S. 
do intendente d~ marinha do Rio 

Grnnde do Norte,-pag. 169. 
de Gervasio da Silva l\fainarc!,-pag. 

175. 
dos herdeiros. do capitão José Pereira 

da Costa,-pag .• 175. 
dos otliciaes de justiça civil e eccle· 

siastica de S. Paulo;-pag. 197. 
de· Emigdio da Costa Al"rarenga 

queixando-se de violencias contra 
elle praticadas l'elQ barão da Parna
hyba, quando presidente do Piauhy, 
-pag . .197. 

, de José Antonio de Oliveira Guima-
rães. e outros sobre· sesmal'ias,
pu~ .. 198. 

de R::~ph!lel Fernandes,- pags. 2:~1 
e 333. 

, dos officiaes da contadoria da junta 
de fazenda de Minas Geraes,
pag, 221. 

'' de Luiz do Souza Lobo,-pa,q. 222. 
do capitão Felippe Je Bezerra lacome 

sobre salina;;,-pag~. 22:"!, 
,, do chefe de divisão Ja1mes Northon 

~png,;; f!% c 002. 

Prctenç:io dofl pr'•Jsos n .bordo da lll'1o P1•incípe 
Real qucixando·Re do mno trata
m~ntn qrw :;c lhes dava,-pags. 
:320 o ;'):31. 

. ' 
)) 

)) 

• 
)) 

)) 

)) 

, 
)) 

)l 

)) 

)) 

)) 

" 
)) 

)) 

)l 

Houve diHcussfio, c alludio·se ao 
pc:s~írno estado dns priRõcs em 
gçral. 

do gcnP.ra\ Labatut queixando-se de 
prt'potrmeíns do miuistro da gucna, 
-pagli. :)20, .:321, 50t c f.:2:2 . 

Honvo tlí,;cnssiio. 
do tencnte·coronel Joiio Francisco 
Chnb~,~png. 32~. . 

do Rosa Clnrn Riborro A Lur,;a Ma· 
ri:a t!C J~I~OICrH, pardas, dl1 Vi!la 
de· Itapic:nrnmirirn queixa!lllo·sfl do 
comrntlndante da me!.lma villa .Jnsé 
Joaquim de Castro r~cirena, que 
contra cllns pratidira !ltrM>:es vio
Irmr:ías, e .as mandnra castigar em 
puhlico,- paq. 3:28. _ 

I-Iou ve . d íscus~ão e fnllnü-se nari arbi
trarie.!aú"s qur as flltn.i autoridades 
P•·atic•tvii.o. 111.1 !IIarnnhiio. 

·le Joaquim Autoriio de Macedo 'fu
pionmhá contra o ex-ministro da 
gu.,rra,-pllg. 3;í(). 

de João Evang•)lista de Alvarenga,
pag •. 380. 

· dos coronHis da 2a linha do exercito, 
dP, S. Pau!o,-pag~ :380. 

de. Bernardino. JoRé de Bittancourl,
P••g. 380. 

de Antonio ,To$é de Oliveira Barreiros, 
-pag. 380. 

de Pedro Affonso de Carvalho,-pag. 
:38L 

de João ·de Siqueira· Campello ,-pag. 
~1 . . . .. 

d;'·c;pitão Vicente Antonio de Mí· 
randa,~ pag. 307. 

de Bernardino José de Bittencourt e 
outros,- pag .. •136. 

de. vnrioa proprietarios de engenhos 
dQ Pernambuco pedindo que se 
creassem dous exuminadortJS para 
qual!flc!lrero o assucar de seus en
genhos ; parecer dn . com missão de 
!lgricu\tura e justiça civil indefe
ríndo,~pag 437. 

Houve discussão. 
de D. Jozepha Maria Nogueira,-,pag. 

450. 
de Berna1·dino da Assumpção,-pag. 

403. 
dos h~rdeiros de Caetano Rodrigues 

Monteiro,-pag. •171. 
de Antonio José da Silva Travasses, 

pa~. 472. 
de . Vicente Ferreira Titára,- pag. 

472. 
do visconde da Praia-Grande,· pensão; 

e parecer da comnlissão não appro· 
vando . o acto do governo, - p11g. 
472. . 

de D. Maria da Gloria de Oliveira 
Bello,-pag. 472. 

de Domingos José Antonio Rebello e 
socios, . parecer da commissão de 
constituição e projecto sobre o pri· 
vilegio dado pelo governo para a· 
pesca nos Abrolhos, - pag; 472. 

dos herdeiros de Francisco José da 
Silva residentes no Maranhão- pro
jecto estatuindo que as· causas in i· 
cíadas em Portugnl antes da. inde· 
pendencia , o . terminadas depois 
delln, a que niio tivesse havido op~ 
posição de nlguma d.as partes fo.ssem 
validas, --pag. 473. . 
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l"retent;iío do brigadeiro . Luiz Antonio da Fon· 

al!cn Mnchndo,- pog. 478. 
uo Joiio Pedr11 ue A.lcantara queixan• 

tio-se de acto~ do · ex·ministr•> da 
guerrn .To:io Víeí1·a do Carvalho,.;., 

· pag. •178. 
do Autonio Jot!é d(j Oliveira Barreiros, 

pag. 50L. . 
tio~ membros do -:. conRelho supremo 

mílital' sobre vencimentos,~ pag. 
Gl•L 

de CIE!JIH)Ilte J\lsé dp Oliveira quei· 
xtwdo-se ue injusti\las contra clle 
praticndns pelo ilX·minieLrn d!l guor· 
ra Oliveira Alvaree,- pag. õ2;). 

R 
Respostn. á falia do throno- apresentação rio 

projec:tn,-png. 78,..;_ discussão pag. 88, 97, 120, 
123, 127, 1:30 e 1 •12. · 

. Orarão· os Srs. Cu~todío Dias, Calmon, (ministro 
dos n~gocio.~ estlwngeiros), . . Evari&to, · Martim 
Frnnci~co, Mourl\, .Paula Souza, Vasconcellos 
Limpo dll Abreu, Xavier de C.rrvalho, . Castro' 
Silva 1 Maia. Henriques de Rezcmde, Lino 
Cominho, Otlrneiro dn Cunhn, Erne~to França, 
Rebouças e Castro Alvares. 

O projectn da resposta á falia ·do throno acon" 
selhava ·a ntío ingel'encill do. Brazíl nos negocias 
pt>liticos de Portu:;:n l ; pondera v a que. os tratados 
de commercio annunciados pela coróa erào d~s
necessari()S ao Estado que se-achava no goso pleno 
c legal de um . commercio fl'lmco e livre, · e 
qunsi sempre prejudiciaes ao mnis · fraco, no 
mais novo na. carro ira das negoeiaçÕt!tl ; suggeria 
a necessidade de estreitar r~lações com as 

. nnc;ões americanas; f! recomm<: ntlava a ·mnis cir~ 
cumspecta attenção quando se houve~s~ de sus
pend.~ r algumas das :;:nranlias iudividuaes do 
r. idudiin. O mesmo proj~ctu· reudia graçns ao 
Imperac,lor por haver destituído o ultimo · mi· 
nisterio, o qual, accrescllntava. havia perd1Jo 
a confiança do pniz pr:Jas coutinras violuções 
ela lei, e pelo .terror incutido Ja volla do abso· 
lutismo, etc. Na discussão do · voto de gr•.•cas 
ulludio-se priucipalmente â celebraoiio dos tra~ 
tados .que muitos·· preopinante;;~ consideravi\o · 
lllsivos an interesse da naçiio, sendo que em 
phrase · vehemente os .fulminara o deputado 
Paul!\ SouzrL (png. 8rl1 ; fnlltJu·se na !mcir.d:Hle 
do:> Columnas em Ptlrnnmbuco ; . na . JibP.rdade 
de imprensa ; e nos soccorros . aos ·emigrados 

· portugtteze~. : · · . . · 
O periádo dll resposta á fulia rlo throno em que 

se davão agradecimentvs ao svbertlnO pela des
tituição .d,) ministerío .anterior f,oi mui díscu· 
tido . e sustentado litteralmente pelos oradores, 
sunclo impugnado sómdute pelo deputado Cal· 
mon, ministro dos negocias estrttugeiros. A 
discussão do voto de graças · começou na sessão 
de 8 de Maio e findon n•• de. 13 do mesmo mez; 

. A os deputado,; como p,,uJa Souza; Vasconcellos, 
Limpo de Abreu, Lino Coutinllo, MartimFron· 
cisco, Evaristo, Carneiro da Gunhn e outros 
mostrarão-se desde Jogo in!ensos ao govemo. 

ResoluÇão · da assembléa geral · de. 11 . de Agosto · 
de 1829,-'- esta resolução . ref>Jl'ente ao alferes 
M.;.noel Pinheiro da Almeida não foi sanccionada 
pelo ' governo, - pag.. m; 

Relatorlo .do ministerio d2 fazenda- apresen. 
·tação, - png~ · 147. · 

Recrutas do Piauhy,.... parecet• da commissãô de 
con~;tituição,.,.,. p.og. 151; 

nela9iíes - publicido.dd dQR actnR das relações ; 
prOJt!Ctn do Sr. Ernesto França; nrtigos addi· 
tiyos do 8r, Maia,- pag. ll:,::í.-Vld Oon(eren· 
ctas. 

Rcerutamento,-proj ecto do Sr. Ernesto F rançá 
estubelecondo providencias para a divisão dos 
recrutas por províucias,- pag. '16() e 502. 

Belnc;~es-propostn ·do governo rogulamenfando 
os tr1bunaes da 1'ela1;1io: pnrecor das commissões 
de justiça civil e crimínal,.-pligs. 213 e 404. 

Belatorio . do ministeriÓ da mal'inha,-pags. 222, 
223 e . 33' (parf!cer da com missão respectiva). 

Lev!lntou·f:!e ()iscussão por parte do Sr. Limpo 
dn Abreq cc se o ministro que era senudor podia 
votar e assistir á votação de uma proposta do 
governo, fóra da sua camara ,,.-Vid; Ministro. 
pag. 230. 

Regimento-reforma do regimento; indicação do 
Sr . Ernesto França sobre a$ vezes de .!aliar-se, 
--pags. 231 e 329 . 

Reforma.judíciaria-projeeto do Sr: P~~la Albu, 
quarque preeeuido ue uma exposição de motivos 
e I'Aintívo ú c reaÇão de juizes.l1e direito, · do~ Jül'li 

·dos, jury, tle~embargadores, etc.,'-pags. 362, 363, 
-115 e 4l6. 

Reforma eleitoral-pr~jecto do Sr. Vasconcelllls. 
-p.;gs; 8i8 . c 381. 

Orárão os Srs. Vasconcellos, Paula Souza, Maia 
Paula Cavalcanti, Evaristo, Rebuuça•, · Ernest 
França e Clemente P~reirn. 

Responsabillal~de doa empregados . iniblicos....; 
;J• discussão da lei (sobre a), -pags; 400, 418, 
·131, 45íi e 'J67 • 

Orúriio os Srs. Paula Souza, .Mr.llo Mattos, Re· · 
bouças,' Lmo Coutinllo, Xnvier de Carvalho, Yas· 
concullos, Maia, Araujo Lima, Feijó, Ernesto 
França, Limpo do Abreu e Evaristo. 

Relntorio do miribterio da !lUerl'a,-p ag. 440 

Beligiosos:-:-pr!ljecto do Sr. Rezeude prohibindo 
o esta!>eiec1mento de n11vas c11sas · religiosas: o 

· art . 3o do f'rojecto l'esava assim ; '' liea e~ta~ 
belecido o · diraito do · 200 . po1· cento srobre a 
quantia rle 1:000$ fllll que de~de já fica avaliado 
todo o J'eligioso est,·angeil'O que Tór importadô em 
qualquer .purte do terr•todo cto lmpel'io, pagaveis 
.nas alfandegas sem se admittir fiança ; '' o depu· 
ta do. Eva ris to ·· em curta:~ p\J rases fulminou·. este 
r.rtigo ; o. o projecto não foi julgado objecto de 
deliberação,-'pag. 496. . · . 

Besponsabllialade ministerial- requerimento elo 
Sr. Lino Coutinbo .. propondo que todos os nego
cios · em que . as diversas commissões achassem · 
crimes de responsabilidade d<1s ministros, depois . 
de se tomarem as providencias precisas, fossem 
remettidos á commisai\o . de constituição, onde . 
dElvc.ra constl\r uma . relação de . todos aquelles 
casos de respons,lbilidade afiro de qua 11 camara 
quando lhe parecesse ·conveniente, lanças:~e ·mào 
delles para formar a accusação-pag. 562; · · · 

s 
Sessõe.s preparatorias,-pags. 13 a 61. 

. . . 

Sesmar.las- projecto àutorisando à' gover;10 a 
expedir cartas de . confirmação das sesmarias 
concedida.s l~giUm~~om!lnte antes de publicada a 
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prpvisão do d!lscmhar~o do pnco de 22de Onlubro 
de 1823,-pngs. 81, ];][, o ;.!:37. 

Orál'iio os Srs. C11Rtodío Díns, R~boncns, Vnscon
Cilllos, Pllulino de Albuquerque, Maia, Ba1-rcto, 
CaMtro Silva, Xavier ()c Carvalho, RezcuJc o 
Martim Francisco. 

Salvador JoRé Maciel, <:lilito àrlrulm)a pela pro
víncia dé• Rio Grande do Sul- !liRcussilo 110 
parecer ela commissiio dr: porlP.rP.~ nrgnndo·lho 
assento na cnrnnra porque rn íli tárn sob o munclo 
ile Pinto Madeira contra a iiHICJll•ndcncia d" 
Imperío, etc., ~pags. 39, 85, 130, 187 e líltl. 

Orftrão contl·a a admissão os Srs. Rebouças, Lino 
Coutinho, Sobaslião do R~g-o, CnrnP.íro ria Cuuha, 
Luiz Cavalcanti, Martim Francisco, Vadcoucel· 
lo;;, Rez~ndrJ P. Paula do Almeida. 

A (aVOl': Feijó, I!r,Jlantla Cavalcanti, B·optist•1 Pe
reira, Evnristo, Paula Souza, .Mr.ía, Araujo 
Lima e Alenca1·. 

Houve lurga discussão, c r~geilada a votação no
minal pn!lsnu a admissão do candidato po1· ·10 
votos contm 3ti,-pag. 207. 

No periodico Ast1·éa "·· r.::.:t . de 2iJ de l\b10. •.le 
lt:;;;O :.ssígnalarilo-se os cdeputados quo votár:To 
pró e contra. 

Suspenç:i·é, de garantias na província do Cenr{l 
por occasiiio do S•~tlição promovida pdo coronel 
Joaquio" Pinto-o 1\Iade.im-parecer da cnJuml,são 
de constitui1;:lo .a I'HS!•f!Ílo <lo neto dú ,::ovr,rno 
suspen.dom<.lo as.gnrantias do cidadã~_,-p:og. liJli. 

Sal:noio~tdc.s rtfêridorcs ua cC.rtc-cliscu!lSÜO da 
resolução ampliando iJ .rell'imento dos ditos sala· 
rioe pam ser observado por todos os municípios, 
-pag. 1G3. 

Suspensã~ dtl magintrarlos ·~ ~>mpregudo,; publi
eos-projecto do Sr. Paim dospond•) quu ficas
sem os presidente:~ do pr.wincias autorisad!Js 
a os suspendr•r, quando accusados ele m:dver· 
saç:io nas folhas . publiens, n:"to chamas~cm os 
llutores .ao jury,-png. 16\J. 

liecretllri:L du mel't!Õs-di;;cussão> flo projecto 
extinguinr.lv·n (n. 5::ij,-Ilngs. 17G, 35ti ·u ·1i.ll. 

Houve discussão. 

Supremo conselho .e juntas de justiça militares
discusstio do projecto rchttivu 11 difl'••!'~nt<;s t~ttri~ 
buiç_ões c.laqutJlle tribunal,-pr.gs. :tíO e 215. 

Õrúrão os Srs. Réoouças, Cunlut' l\:fattos, Limpo 
de Abreu, Hollanda C<tvalcanti ~ outros. 

Secretarias de c5tado-o senado communicou 
que .niio attendern :ís emendas que a cnmara 

· dos .. deputados .fizera ao. project•) designando 
o nun1ero. das secretarias de estaúco e ne~ocíos 
que à cada uma della:; comp<:tião,~pug. 3ü2, 

Suspensão de garantías -lendo-se um ofricio do 
ministro da JUStiça om resposta á eontro da 
camartl sobre a suspensão de garmltins nas 
provuocias de Pernambuco, Ceará,· e outras, ex• 
pedido pelo anterior ministr:rio levantou se 
grande o. ar:l~nto debato sobre o nssumpto, 
dr.mnnciando o deputado Vasconcellos aquelle 
min isterio por ter· praticado o dito neto s•~m 
ter havido rebelliiio uas citudas províncias, 
-pags. 452 e Aüli ( ne:;ta pagina requerimento 
do Sr .. Paula Souza). 

Fallártio os Srs. Pauh Souzfo. Eval'isto, I:!ollanda 
Cavacanti, Vasconcellos, Lino Coutinho, Car

"neiro ga Cunha, Calmon, Ferreira de Mello, 

Rohour;aR o Ferroira Ft•ança. Eo;to orndor rcfe
rinflo·~>O f1 inviolnhilidatlo elo Irnpernnto o ú. 
rasprmsabílidad/J dos ministros provocou recla
rna•;õcR do . outros deputados contl-arian(]o u 
lntitudo do as;ort,.,,-png. 4::i:3. Releva observar 
quo o güvomn níio r~metteu ú. camura a neta 
do cnnsclho. d~ Clstnrlo sobre a Huspensiio de 
garantias, o que d~u lur,nr a azedas· recrimi-
711!<;Õe.i. Alinul ro.,olven·so que o omcio do 
mini~tro fos,;c envindo ú eommissiio de consti
tuí•;ion, e que no me~mo ollicin su desse toda a 
publicidndo pr,ssivel,-pngs. ,l!)ü, 521 c 523. 

No periodico- . .Astrra- ns. 581 e f.1íH dt> 22 df; 
Junho e 3 dfl Julho de 18:JO forão publicados o 
o11icio do ministro e outros documentos enviado~ 
ú. camara, concernentes a este assumpto. 

Supc••intcndencias da decima""-adop~iio do rr.s· · 
pectivo projtJcto,~pag. ·1S.t. "' 

Sc•·~·cntuaJ•i"s dos o11icios de junta do fnzenda
prujecLo do Sr. Aureliano regulando os pensões 
quo pagnrião aquclles scrventuarios, -pag. t!97. 

T 
T•·aballlos pr<~postos nale,::islatura antecedenlc

itulica•;rio •Jo ::;r •. l\Iaia para n{io serem .admit· 
tid11s á ordem dos . . trabalhos na seguinte legis
latura os ossumptos tratados na a"t~riol', sob 
cert~"' limitt~cõe~, par.,cer da mesa e discussão, 
-,pa~s. lS11. 25ü e ,l2íl .( ncst .I .paginl!, jndicavão
se o~ trabalhos antcrhres que úeviiio sc1· d.iscu-
tidos). · 

T:nmgl'ttplaia nacional~ s;,bre a propo;;ta do 
g .. v<.I'Ílo de .4 df: Junho de 1829, ácerca dnquelle 
estabcle:ciluento,-' pag. 321. 

'l'aclaygraialaos- r•1qucl'imento do Sr. l\Iaia para 
quu 011 J•Udesse multar,~ pag. '183. 

v 
'<:.·e,·iflea,,ão de poderei! nas scssO'es prcparatoríns, 
-p:og~.'H a tjl 11 78. · 

Tmtanú0-1'-l tias ei,.ÍI;ôes cJr1 Rio de Jan~ím, de 
:\linas Güraes, doJ Rio Grande. dn Sul e do 
Ptl~llnlnbuco, !louvo longa discu;;süo a· proposito 
dos diplomas dos · ::?rs. José. Clernent~. PF!rcíra, 
Lucio ~onres 'l'f'ixeir•• de Gouvéa, !:ialvaclor 
José 1\raci•Jl, Joaquim de Oliveira Alvares e V e· 
uaucio I-Ieuriqur<s de Rezende. 

Qnanto a" 1~ aHegnva-se que era l10sti!ao sy;;tema 
constitncional adaptado pelo In1perio tramando 
C(lntra ~>lle, Qunnto ao2<•quotendosidochamado 
ao ministerio em Novumbro de 1829 não podia 
tom~r assento· sem a reeleição; e· resolveo,se 
que se mandasse proceder á nova eleição, pags. 
33 a 39. Quanto ao 3° porque havi:\ servido com 
o general Pinto :Madeira e era .duvidoso se podia 
ser consic!eradoJbrazileiro. Quanto ao· .Jn pelas 
mesma:> razões de sectario d() absolutismo-Quanto 
ao ultimo por falta cta renda da lei para ser de' 
putado, mas relativamente a este decidi.o-se nas 
mesnons . ses~ões preparatorias que .podia tomar 
u~sento, ficando as questões concernentt::> aos ou
tro,; adiadas para · a sessão ordinaria. 

l'm·iflctação de poderes na sessãÓ ·• ordinarin, -
pngs. GG, 100, 1:30, 132, 135, 183, 197, · 396 
e tl2ii. 

Voto d.e graças. - Vid. Resp.osta d '(alla do 
tlworto. 
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