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1827

Bloqu~lo

da câmara

de

rante brazileiro e
- pag. 216.
Abertura da assembléa geral a 3 de Maio, Aetas do conselho da presidencia do Rio Grande

do Norte- seu exame,- pags. 40, 48 e 77.

OrárãoosSrs. Nascimento, e Castro, Souza França,
Baptista Pereira, Calmon e Cesario de Miranda.

Codlgo criminal'- projecto apresentado pelo Sr.

Vasconcellos e indicação do mesmo senhor sobre
o modo de discutn:o, _;-pags. 1;6, _18 e 23.
...

•••btlst~

economica \las províncias-adiamento do respectivo projecto de lei,- pag. 117.
v

.

'

.

Orárão os Srs. Vasconcellos, Lino Coutinho, Clemente Pereira, Almeida Albuquerque, Paula
Cavalcanti e Calmon.
1·eunida á província de 1\Unas Geraes ? indieação
dn Sr. Vasconcellos,- pags. ·22, 41, 69, 181,
e 147. ·

ã
s
.
1p is
ere1ra, ou
rança,
Feijó, Clemente Pereira, Lino Coutinho, Vergueiro, Araujo Bastos Costa Aguia1·, Xavier
de Carvalho, Vasconcellos, Almeida e Albuq_llerque, Luiz Cavalcante, Cunha Mattos, M:a1a e
Cllmon.
o

B

BaehaNls brazileiros jp"adu.ildos em Universidades estrangeiras -d1scnssiio do projecto equiparando-os ~os graduados no imperio,-pag. lF.
Bispados de Goyaz e Matto-Grosso -remessa á

camara das bullas de sua creação, importante
parecer da commissão de constituição no q.ual
além de notar-se que fõra nomeado para b1spo
um estrangeiro, .entra e!D O}ltras cc~n~siderações

niio havião s1do attendi as pelas ditas bulias,
- pags. 81 e 191.

--·- .Q.rA.tãa.. os-Srs.·Tei:xeira de--uóuvêa, Lho Coutinho, Almeida Albuquerque e ·Vergueiro.

Caeta~o Ma;fi,:Lopes

Gama, pres1 ente a pro·
Yincia de Goyaz - o:fticio expondo os · motnos
por que não havia deixado a presidencia para
vir tomar assento na. camara ;- resposta do governo estranhando esse procedimento.-;.e notando que o serviço como representante da.
nação preferia a qualquer outro ;- communica~
ção desta resposta á. camarai ·- paga-: 00 'iH)9.

Congreg~o do or~torio no Reéife -indicação

do Sr. M:alaquias para que se puzesse _em
administração os bens daquella congregação,pag. 170.

Commlssües da casa - questão sobre ~a nomeação das com missões; procede-se à eleição ;

e no. · mesmo dia á dos J.>resiilentes e relatores.
das secções em que haVl& sido a camara dividida,.- pags. 53, 56, 69 e 76.

Contas Jas deSP.\!..~88 feitas pela legação_ impé·~ ·--·

. rial em Inglaterra, .-remett1das. pelo VIsconde. de Itabayanna, - pag. 76.

eo-lsSÕP.& militares- se continua vão afunccionar nas . províncias de S. Pedro do .S!ll &
indicação do Bispo
Eleito·. fazendo. extensiva ãquelle bispado a carta
~i~j}t_tin~ ?. -, pags. &, 191 1 ~~~~200· 209, 215régia de: 5 de,.A~ril.de .180? q11e. apprpvou .os
,
.
..
,.
estatuY>s. do semlD&rlO archiepiscopal da Bah1a,
> ·Voaapalllllas de mineração. - Vid. mine1•ação.
-pag. 96.

Slsp. .o do Maranhão -

-~

',· '-·

'

--'

.
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-.&
Camar.as municipaes.- Yid. administ;·a!""!o umnicipal.

Castrou e Silva- requertmento es e epu a o
pedindo ao <TOvemo informaçõe~ sobre dtversos
pontos attin~ntes á receita, _de~peza e arr~~a
<lação das reQdas d_a~ prov!nctas do ~spm!o
Santo, Sergi~e, Balua, Alagoas, Parah~b!l, Rto
Grande do Norte, Pernambuco,_ Ceará, Pmuhy,
1\faranh:'io, Pará, Santa Catharma, S Pedro do
8ul, S Paulo, ~linas-Geraes, Goyaz e l\IattoGrosso, - pag. 178.
Canhoneiras - construcção de seis canhoneiras
e de um pequeno ar:>enal de marinha em l\lattorosso, - pag.
deputado Clemente
ás se;.sõPs remetteu

E
sidente o Sr.· 'pà. a Souza, vice-presidente o
Sr. Costa Carvalho, e secretarios os Srs. 1\Iaia,
Costa Aguiar, Souza França e Galvão.- O dentado .Luiz Pereira da '"obre a r ·
camara na sessão de 1826, fa lecêra antes de
aberta a de 18'27Escolas na província do Ce•lrá - questão sobre
o pagamento aos professores,- pags- 50 e 57.
Orárão o,; Srs. Baptista Pereira, Castro Silva,
Vergueiro, Souza França, Clemente Pereira,
Leitão e Teixeira de Gouvêa.
Eleiçãn das commis>ões.- Vid. commissões da
casa.
Emolumentos coltrados pelos escrivães nas províncias -indicação do ::)r. Getulio, - pag. 95.
Escravos - V'
ção de 23 de Novemln-o.
Escrh·àcs das juntas de fazenda - emolumentos, - pags. 16ô e 19'2.
Estrada de communicação entre as províncias
do Pará e ?.Iamnhão-indicação dl) Sr. de Deos
c Silva, - pag. 216.

Discurso woferido perimte o imperador pelo
deputado üouvêa r~lator da commissão incu.n~·
bida de saber ú dta, hoJ.:a e. lugar da reumao
do corpo legislativo; resposta do· imperador,pag:>. 11 e 12.
niario- parecer da commissão de t•edacção do
Dia1-io ro ondo ara novos . redactores João
Baptista de Queiroz e Jo;;é Apolinario Pereira
de Moraes em substituição do Dr. Campos e
do Dr. Alves Se1Tão que havião pedido escusa,
falia-se no projecto sobre tachygraphos, e no
p ano o r. asconce os para apressar a
publicação do dito Dim•itJ, - pag. 4~).
Fizeriio ligeiras observações os Srs. Hollanda
Cavalcanti c uutros deputados.
Distribuição- indicação de Sr. Vergueiro e3tabelccendo que nos lugares onde houvesse um
só e~crivão ou um só tabellião não fos~e mister
n distribuiçãv,- pags. 95, 177, 19G e 201.

Estudos de medicina. - Vid. medicina.

F

Fusão
das camaras -indicação
do Sr. Custodio
.
. .
uma decisão sobre este. assumpto, visto como a
demora 'lccasionava a não adopção de leis importantes,- pags. 159, 178 e 200.
Houve algum debate no qual o Sr. Costa A~uiar,
membro da commissão mixta para orgamsação
do regimento commum, infurmou que a dita
commtssào tinha chegado a accordo com os
membro:> da Jo senado em todos os pontos á
excepçã<• do que se referia á reunião das duas
camaras.

Orárão os Srs. Gomes de Cam~os, Miranda Ribeiro, Xavier de Carvalho, \ orgueiro e Vasconcellos.

Fixação das forças de mar - officio .,do· ministro
da marinha enviando os mappas demonstrativos da força naval, dos vencimentos dos officiaes, etc.,- pag. 193.

Diarlo da camara- indicação do ~r. Odorico
Mendes para que se incumbisse a um offi.cial
tla secretaria · da camara as cópias dos projectos, indtcações e emendas ara a rcdac ào
o "tano, - pag.

(1\f.oveu-;;e queStão se era esse o modo constitucional da arresentação da . proposta da lei de
forças, e orárão os Srs. Odorico Mendes·, Teixeira de Gouvõa Vasconcellos
Lin
·
nho, en'i::iandci-se o dito officio á commissão de
constituição.\

Divida publica - plano apresentado por João
Baptista :M:idosi para cxtinguil-rt e para augmen---t~r as~~~ _da naç~o, - pag. 147.
Dividas da fallecida imperatriz do Brazil - in. dicllção do Sr. Arcebispo da Bahia para que
uma vez legalisadas, fossem pagas pelo the:
souro, - pags. 19a e 22L

---------'-~---· · - · - - · - ·
Guerra do :'!Ul- indicação do Sr.. Xavier Ferreira propondo que u camara tomasse na mais
séria consideração o estado· deploravel d.a pro- c,
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vincia de S. Pedro do Sul pelos desastres da
guerra, - pags. 120 a 128 · e 157.

•elo soldo ás viuvas e .filhos orpbãos dos offieiaes militares-terceira discussão do respectivo
·
·
projecto, - pag. 8.

Orárão os rs.
:Monteiro de Bárros , Costa Aguiar , Cunha
Mattos, Vasconcellos, Baptista Pereira, Hollanda
Cavalcante e Queiroz Carreira.
·
{

e a
cerca cs
ot mm ammado, alludio-se á dirccçiio dada á guerra,
ao. procedimento do general commandante do
exercito, •aos revezes sotfridos, etc., e o Sr. Baptista Pereira otfereceu uma emenda á indicaç:'io concebida nos seguintes termos : " ProJ.lOnho que esta camara se dirija em corpo ao
throno para lhe Jledir a deposição do ministro da gut:.rra. » A reft:.rida indicação e emenda forão enviadas á commissão de coastituição que deu o importante parecer exarado a
pag. 157.)

lllineração - indicação do

Sr. Lino Coutinho
par:t· que a camara por unia resoluçiio sua
obsbsse a execução do decreto do poder executivo de 10 de Maio de 18'27 sobre companhias
de min:ração nacionaes ou estrangeiras, e das
de Minas Geraes,- pags. 107, 108, 131, H2,
170 e 209.

Orárão os Srs. lfonteiro de Barros, Lino Coutinho, _Vasconcellos, Souza França, Costa Agui!lr,
lllareebal Rendon-otfereceu umas memorias á

I

camara,- pag. 170.

lllilieianos- indicação do St·. Vll.Sconcellos sobre
lo•postos geraes

e provinciaes - indicação do

Sr. Castro Silva propondo que a commis11ão de
l~nisla ão de fazenda or
·
uma dos impostos geraes em todo o imperio
com ns leis de sua creaçiío, e outra dos impo•tos peculiares a cada uma das províncias,
- pag. 98. -

as licenças a 9úe são obrigados os milicianos
para sahirem fora dé suas províncias ou dis·
trictos; vexames dessas licenças, '"""' pag. 2'22.

Fallou o Sr. Vasconcellos.
llledielua·- estudos de......:. projeeto do Sr. Fer-

reira Frauça,- pag.

2~.

lntendenela de marinha ém Santos -parecer

da commissão de marinha e guerra sobre sua
organisação, - pag. 99 e 11!).

F.allou o Sr. Cunha :Mattos.
lmpe~trlz

o

do ~razil. - Yid. dividas da impe-

do mipam apresentai-o,.- pag. 74.

J
.Jnram~nto. prestado

pelo deputado - suscitou-se
questao se o que tomava assento uas sessõe§
preparatorias devia reservar o juramento ·para
a sessão ordinaria; decidio·se que podia· jurar
e t.omar assento mesmo nas sessões preparatortas,- pag. 9.
·

I

.Juizes de paz -

creação desta magistratura. Vid. administl·açào municipal.

.Juaaas da .fazenda, - pag. 221 e 222.

L

(Move-se viva quE-stão sobre;·os
z co · u ·s · ex re s v
inistro no officio; otrerecem-se · dtversos. alvitres
para contést~l-os; ~esolvendo•se afina~ que marcando-se o dta pedtdu fosse o- 'officlo á commissão de constituição para sobre elle dar parecer.)
·
Orçan~ento geral do imperio e relâtorio -apresentação pelo mini:stro da fazenda marquez de
Queluz, -:- pag. 79.
·

(Finda a leitura o ministro disse '' que podia
remetter-se ao thesouro toda e qualquer· ducvida porque elle a todo o tempo estaria prompto
a ser chamado, mesmo pela commissão, para
dizer o que entendia.»)
omelos de justiça- relação dos
imperio, - vag. 5!.
.

marítimas
communiear ao governo .brazi eiro os descobrimentos que a tal respeito fizesse,-pags. 192
e 209.

---.

•eadleldade- memotia otrerecida á camara por
Gaspar.·José :Monteiro, pag. 'õ7.

existentes no

Observatorlo- est,\belecimento de um observa-

torio no Rio de Janeiro ; memoria ·do lente da
academh militar Candido Baptista e tve1ra,
-pag. 21~.

. ._p

·-··-- ...-.-·

·. Preteução de D. Francisca d.e Souto,-pag. 2<J:

, · .. do tenente·coronel JosP de NorOnha
queixando-se de violencias de au- ·
toridàdes,~- pags. 29, 51 c_ .170,
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Oráriio os Srs. Teixeira de Gouvêa,
Ouuh't 1\lattos, França e Vergueiro.
PreteaçAo de Alexandre José de Oliven"a, .
p'tg. -~~. .

''»
))

»
li

»

"

•
)J

))

))

))
\\

,,

\\

""'··

J)
J)

»

.,
))

Q

R
~··

tug·1l, ...:.... pag. 30.
·
á camara para ler os relatorios - discussão
de Jo~é Tavares Franç.1, -p1g. 30.
sobre este ponto,- pag. 77.
de Bernardo Franl'isco de Azevedo e
utro ue •)ciautes de S. P.tulo .:
pag. ::Jl.
pag. 00- discussão, p1g. 59. Forao membros
de D•llfino, pardo,- pag. 92.
da commissão os Srs. Ledo, Teixeira de Goude Alexandre José dos Passús Hervêa, Vergueiro, Lino Coutinho e Araujo Lima.
Cillano, - pag. 32.
do bacharel Francisco Jgnacio Domin(Houve animadó debate mórment.e na p1rte regues Ferreira de 1\lendonça, subdito
lativa á guerra da Cisplatina, distinguindo-se
portuguez, solicitando licença pRra
pela vehemeneia da phr11se o deputado Cua·
advogar; a com missão- de consti~odio Dia,;.)
tllição considerando a advocacia uma
industria, opinou que não devera
Orárão os Srs. Custodio Dias, Lino Coutinho,
ser proltibida ; o pa1·ecer foi regeiTeixeira de Gouvê::t , Cunha l\Iattos, Souza
.tad~, - pag. 32.
(
Frauc;a, V~rgueiro, Arauj? ~..ima, Luiz Cavai·
Cavalcanti e Clement"' Pereh·a.
'
Calmon.
de Estevão Maria Ferrão CastelloBranco, - pags. 32, 71, 75, 85 e 175.
01·árão os Srs. Ver ueiro Vasconcellos, Souz 1 Frunçn, Hollanda a- pags. 112, 119 .e 131
valcanti,Cunha :M:attos,Costa Aguiar,
Lino Coutinho e Teixeira de GouOrárão os Srs.
véa.
\
-se
ã
po er
discricionario do governo para demittir empregados, etc.)
Reda~o do Diario.- Vid. Diario.
de João Gonçalves da Silva pedindo
que se creasse uma cadeira de hyRegimento- indicaçâ') do Sr. Paula Sousa progyene publica na. escola medico-cipondo que se nomeasse uma çommissiio para
rurgica d 1 Bahia,- pag. 36.
rever o regimento interno, fazendo-lhe mõdifi·
Fnllárão os :Srs. Hollanda Cavalções entra ellas a de dividir a cam tr;t em
cante, LuizCavalc1nte, Vasconcellos,
secções cada qud com seu prclsidente afim de
Cunha Mattos, Fe1·reira França,
rever os projectos, m"edit.al-os e alteral-os; para
Lino Coutinho e Souza ·França.
especificar os casos de urgencia, etc. ; parecer
de José Joaquim de Carvalho Bacelda commissão; nomeação dos secções; nomealar, a . 4.0.
çao os pre;;1 cn s e re a >res 'lS mesmas
e e ro A onso e Carvalho pesecçõ:Js : novo parecer du commissão reputando
dindo ser nomeado tachygrapho-mór,
inexequivel o systema das secções, - pags. 15,
-pai{. 45.
19, 21, 26, 42, 47, 53, 9"2 e 102.
de Dommgos Marques Lopes Fogaça,
de João· Go~es Barroso e outros ne- gociantes, - pag. 99.
de frei Thomaz de S:t11fa Fé queixando-se do proviucial dos franciscanos,
- pag:~. 100, 118 tJ 112.
Houve algum debate.
da nnt.a casa de misericordia da
cidade de Porto-Aleg1·e - parecer da
commissão de saude public!l. sobre
os melhoramentos que requereu,pag. 100.
·
de Joani1a MargaTida,- pag. 51.
de Henrique :Miller e outros,-pag. 54.
dos alum.nos d 1 academia medico-cirurgica da cõrte, - pag. 170.
Orou o Sr. Costa Aguiar.
de D. Maria Victoda Pulcheria d,\
Silva e sua irmã, - pag. 176.
de Antonio José. Coelho Louzada, pags. l~l e. 216.
.

Peaa- mino ração de pena imposta a um soldado pelo conselho de guerra « se o CQnselho suprem·o militar podh minorai-a ? "•pag. 31.
·
Por~ franco 111. Bahh- ii1dicação do Sr. Ferretra França estabelecendo-o naquella cidade
-pag. 118.
'

Oràrão os Srs. Luiz C:walcante, Lino C•>Utinho,
Hollanda Cavalcflnte, A1·aujo Lima, Yergueiro,
Costa Aguiar, "Baptista Pereira, Calmon, Vas"' coocellos, 8ouza Frauç·t e Almeida Albuquerque.
commum - commissão do senado
para tratar com a da camara sobre o regigimento commum, - pag. 119 c 159.

Regimento

A commissão do seuado ficou composta dos
S:·s. marguez de Caravellas, ma1·qucz do Santo
Amaro, José Ignacio Borges, marqnez de Baependy e marqnez de Parauaguá. ~ da cat!lara.
dos srs. Almeida Albuquerque, Lm<? Coutmho,
Galvão, Ttlixeira de Gonvéa e AraUJO .Bastos.

s
Sessões preparatorias, -

paga. 9,

10, 11 e 12.

Secretaria da camara- relatorio do l<> secre-

tario dando á camara ·conhecimento da boa
or<!.em .em que e;1controu os h·ahalhos . da se- ....
cretaria apontando como digna de elog•o a or~anisa.çã<l .d•H Indices ~ ~"I:<}P~>l\d<} p~-r ta\ mn. tivo os merecidos encomios ao.; empregados da
mesma secretaria, - pags. 19, 41 e .50.
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de estado -discussão

d~

·-'

T
Trafego de escravos-requerimento do Sr. Araujo

~

-

I

Ses!llào secreta - officio do ministro de estran·

geiros pedindo uma sessão secreta,- pag. 137
e 142.

Lima pedindo ur eneb para tratar-se do pro·
'ecto á r
· ·
apresentado, e offerecendo a elle uma emenda,
- pag. Sl. Vid. coneençilo de 23 de Novembro.

v

SapPenao tribunal dP. justiça- discussão do projeeto creando-o, - pags. lHa, 19l, 205 e 210.

'\'erlfteação depode1·es,-pags. 9,10, ll,l2,il!e 131

Orárão os Srs. Verguciro, A!meida Albuquerque,
· Odorico Mendes, Vasconcellos, Pereira de Brito,
Souz!' Franç:"• Hollmda Cava~cante,. B!!ptista

Suscitou-se questão ::;e os membros da commissão de- podet·es que tenhão de rever os .iiplomas,
nas sessões preparatorias seriiio os mesmos do
anf!O. anterior, ou. outr~s noyamente nomen_dos;
'\'eto de graças.-Vid. ,·esposta á falla do tlwono.

'\'la_was e _filhos orphãos de officiaes militareE.'WIIJararlas- indicação do Sr. V aseoneellos para

maras sobre propostas
- pags. 217 a 221.
Oràrão os Srs. Souza França. Castro Silva, Hol·
!anda Cavalcante, Xavier de Carvalho, Vascoueellos, Cunha Mattos e :::>ouza e Mello.

que se declare ao gov.:rno que a ereação de
arochias é d
rívativa attribui iío a
·
léa ;_e outra indicação do Sr. Feijõ.- sobre o
formulado com que se passavão na mesa da
·consc1encia e ordens as cart.as de ap1·esentação
para os beneficios, depois de passada a con·
stituíção, - pag. 223.
Orou o Sr. Vasconcellos.

. '·

.... ..
;.,

.:.·.
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Da recopilação dos Annaes Parlamentares anteriores ao anuo de 1857 até
o de 18'23, da qual fomos incumbid'bs pela camara temporarià, achão-se já publicados os. volumes·· de 1823 (C~nstituintc), de 1826 (primeira sessão d<! -,
assembléa legislativa),) de 1856 e de 1855.
,
''·•
Adoptando o sysle[Da da ordem chronologica inversa tivemos em .mira satisfazet·
simultaneamente os desejos, on. dos qne aprecião a parte propriamente hi:;torica das
discussões parlamentar,es, ou dos que preferem estudar nos tempos mais actuaes
organisação política do
o desenvolvimento e jpt·ogresso dos debates relativos
paiz, e de suas leis \fundamentaes.
.
.
Por outro lado a ímproba difficuldade, ou quasi imp·ossibilidade de obter
com presteza os jornaes e outras publicações das primitivas .épocas do parlamento brasileiro essencialmente precisas ao complexo dos referidos Anuaes, impôznos aquella praxe. .
.
.
Para colligir. os .citados documentos temos recorrido ao pequeno numero de
Bibliothecas desta côrle, "'e -á illustres cidadãos que fi~rárão notavelmente nas
antigas assembléas . do· Imperio ; limitado ·foi entretanto o subsidio colhido, e
áquem do que com .grande labor e tenaz perseYe:ança havíamos anteriormente.
cumulado.
·
A este grave embaraço accresce a cil'cumstanda tie .q~e o ingente eg"orço
empregado pelos· pr~meh'os legisladores para dar conJ:e:-iménto á nação dos actos
parlamentares naufragára fl:ãO poucas vezes· ante· a mvenmvel barreira }a falia·
de bons tachygraphol', de babeis redactores; e até mesrno de typogra · ias convementemen e "mon a as para Imprimirem os ·
a
o.
1
nasceu a causa porq11e. os Diarios da Cantara· que havião sido instit. idos "'para·
executar aquelle serviço .farão irregulares em, sua publicação, deixandf' em. ~ertos
_neriodos_dJL.a.Jey.ru:..:ao...:...termo_das___resn.e.c.ti.xas__sessões._.__... ____ .. . L._ _ __ .. •...

a
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-8Avulta pois em frente de taes co~trariedades o tt·abalho da recopilação e
ainda mais o da pesquiza, nos differentes jornaes, dós e~ementos necessarios para
formar o contexto dos debates, e das providencias legislativas que forão. então
ventiladas.
Semelhante impedimento pOl'élH uão entibiará o. empenho que tomamos de
restaurar as tradições parlamentares do paiz, reivindicando, como foi diclado
pelo acto da Camara dos Srs. Deputados, para a presente geração o relevant~
serviço de haver prestado por aquella forma justa homenagem de gratidão á
memoria dos eminentes cidadãos que fundárão e organisárão o Imperio .
•

. ·1.

•·

:, -

.·

~:
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1827•
CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS
~--·

Primeira sess6o preparatorla em ~lii de Abril

Depois disto enviou á mesa o Sr. Pires Fer-reira a seguinte

liARA:!IlliAO

INDICAÇÃO

·Reunidos f>!· Srs.. deputados, o Sr. vice-pt·esi-_.
« Como se acha presente o Sr. deputado suj)::.
dente fez a cham.ada. ás · 10 · horas, e faltárão
por haverem fallec.ido os ~rs: 'No~~ega e Almeida . plente do Sr. Pedro, de Araujo Lima, proponho·
que f!.que ...em lugar. do fallecido Sr. !ieputado·
e Castro; por·mot1vos, que· part1c1parão os Srs.
. ·
Vas:oncellos, Ledo; Pedreira, Oollta Silva, Serea Igoac1o Pmto de. Almeida e Castro »
Brandão e Queiroz Carreira; e sem participaçao
Foi ap.oiada; e remettida á commissão dê po--·
os Srs. Chagas Santos, Pacheco, Ome1las, Paula deres,· para sobre ella dat• o seu parecer.
S~uza, Borja Pereira, .Martins. Pereira, MonReflectindo o Sr. Teixeira de Gouvêa que fal-.
teiro de Barros, Rocha. Franco, Mendes. Ribeiro, May, .Ferreira de Mello, Dias, Limpo de tava um membro para preencher o numero' da.
Abreu Cruz Ferreira Piza
'
· · ·. commissão, foi nomeado o Sr. deputado Telles.
o ,., asconce os.
Garcia de Almeida, Faria. Barbosa, Maciel 1\lon- para suppr1r a a
teiro, Castro ·Vianna,. Gonçalves Martins, Du11rte
Ficou interrompida a sessão, por determinar·
Silva e Xavier de Carvalho.
·
·
·
o Sr. vice-presidente que a cominissão de pode- ·
res assasse ao exame . dos di Iom as ue • exis• ·
e' os Srs. Lino. Coutinho. e Teixeira de G·ouvê~ tião, e da indicação do Sr. ires Ferreira, e
mandár.ão á mesa os .1i!p!omas dos Srs. Ignacio por não ficar na sala o numero preciso pàra.
José V1cente da Fonseca, deputado pela provin· continuar a sessão.
cia de S. Paulo, Miguel Calmon Du-Pin. e AlVoltárão os membros dà commissão, e conti-·
meida, pela da• Bahia· e João Gomes de Campos, nuando a sessão, leu o Sr.~ Teixeira ole GCiuvêa.,
pela do·. Rio de Janeiro.
·· · ·
·· ·
por parte da commissiio
os seguintes . . .
.. "
• .J>i ..
Determinando-:se A.ue fossem r~mettidos ·á commissão· de poJeres para os examinar, súscitou-se
a: questão a - Se esta··commissiio deveria'ser com-'
posta de n~vos membros, ou se deveria perma-·
cc A eommissiio de ·poderes vio o diploma do~,
n~er ~- ant1gã;_..
. .
. .
. "Sr. Ign!lc!o .Jo!>é Vicente da Fo11sec~, deput~_d9;'
pela provmc1a de .s. e Paulo, e o ·encontrou con.:
Depois de 11equenos discursos, que fizerão os
forme a acta ;' por isso é de parecer. ,que deva:
Srs. . Pi_res · li erreira, Ver~u!'liro, L in o C?utinho
e Te1xe1ra de Gouvêa, dec1d10-se que contmuasse , tomar assento ne~;ta eamara.~Assignados os mem:~ ·
·
·
·
interinamente no exercicio do exame dos diplo- :bros ela commissão. »
mas. a antiga commissão, que_ existia.
....
. « Foi visto pela commissão de poderes o di. :Participando "ó 'sr~ vi~~-pre~idcntê que se aclJa- ploma do Sr. Miguel Calmon· Du-Pin e Almetda,.
e como o achou ·legal, é de parecer .· que o ·Srva á porta o Sr:. ~edro de .. Ara•1jo Lima. dedeputádo póde tomar assento., e como _com a·.
putado. ela ;pro':mc1a ~e Pcrnam~nco, cujo di~

J

•

•.

•

'

•

p_rovincia da Bahia, a .. mesma commissiio
de
~o::;=_Se "deveria prestar o. juramento, e· tomar.
a.ssento, se~ que .. fos$6 ,em.;sessão ordiríaria..
·•. parecer que o .Sr. Luiz i.3edreira do Couto Ferraz não põ'd'e continuar a ter assento, pela•razão-:· séóélo,· dÓ:,opÚ~}iio ·.· que..<"I~r~~tasse o j~rament.o
o. ·sr..e·.ArauJO,,·Llrna; e·~tomasse.· assento mesmo· . dita. - Assignados os membros da c9mmissão.. »
em .sessão 'preparatória,;; os Sra. Luiz· Cavalcanti,: . « A commissão de po;4eres vio ~o dipÍoma· cio·
Vet"gl!eiro,;' Custodio ··Dias, ··Pereífl\•'·1ie 'Brito 'e• . Sr: João Gomes ·de .Campos.na qualidade . de,de- ,
Te_ixl!ira:i d~ . G(!UVêil:.t.: eoo"quere~d'? • os Sr_s~: Li no. pn.tado suppl!nte pela província ··do. J.Uo, de ;Ja~ .
ne1ro em' razao da vaga, pelo :fallecunento . do.~
COutinho ..e .. Souza •.:r:~nça, .que. •só tomasse· as·
sento,:.e• se .r~servasse •·o j~rameÍlto pará. a: s.essão: Sr. Luiz Pereira da Nobrega;qu~ estaêoinmi5siio··
regular, decldlo-se;:por•·ultJmo que' pod1a· ·Jurar,· teve a infelicidade de perder,' e 'o 'enconll.-óii sube tomar assento independente de sessão regulat·.
stancialmente conforme á acta das eleições, tené:o.·

TQuQ~---------------------------

.2
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TEUCEIRA SESSÃO -PREPAUATORIA El\1 27 DJÇ ABRIL DE 1827
que fossem introduzidos com as formalidades do
eo;;tl;!me,. c depois de prestarem j~ramento, tomãrao assento.
_
-

<< Portanto é a commissão de parecer que o Sr•
.João Gomes de Campos seja admittido a tomar
assento nesta camara. - Assignados os membros
da eommissão. »
c A com missão de poderes vio a indicação do
.Sr. Pit·es Ferreira, em que propõe~que o Sr.
:Manoel Gomes da· Fonseca, que entrou na camara como supplente em lugar do Sr. Pedro de
·
,
. · .
resen e, eontinile no lugar do Sr. lgnacio Pinto de Almeida,
falle<;ido: a commissão, é de pa1·ecer que se
a prove a indicação, e_ conth~ue u Sr. Gomes da

-

'
presentação
pe a província de Pernam uco.-As.signados os membros da commissão. 11
Forão approvados.
Como se achasse ã porta o Sr. João Gomes
.de Campos, foi introduzido, segundo o costume,
e depuis de haver prestado juramento, tomou as,sento na camara.
Propondo o Sr. vice-presidente se deveria es-crever ao ministro, participando-lhe que se achaYào presentes os Srs.· deputados precisos para
.compõr a camara, e para saber da hora, e lugar
da abertura da sessão imperial, -venceu-se pela
affirmativa..
. .
Por não hayer mais .que. deliberar levantou-se

PARECER

na commissão
.
.
u
Franca, deputado pela província da Parahyba do
Norte, Joaquim llarcellino de Brito, pela província do Ceará e ·José Nunes Barbosa de Madul'eir
,· ·
·
missão os achou conformes ás re'spectivas actas,
e estas á lei , é de parecer que podem tomar· assento, .não >Obstante. mesmo niio. apresentarem os dons ultimos as
r
ras ; porque não servindo ellas .senão de 11rovar
as me:;mas identidades· doi mesmos senhores,
que aliás dedarào ter-se-lhes desencaminhado na
oceasião, em que . f<irão .·roubados· pelo corsario,
comoe::ti :bem constante, e serem .aliâs identificados. por muitos Srs. :deputados prese'htes, .parece
achar-se nestas . circumstalicias satisfeita a 1ei.Assignados os ."membros da .. eommissão.~
Foi ápprovado. .·
·
·
·
·.Propondo o Sr. vice·presidente;..-Secdeveria participar ao senado· que· se 'achava 'réunida · u. camara· ·
· · · ' · · •· ·
debáte.'·
Sr. . Yiêe"-prêsidente outra.
. Faiendo • Ó
ropós~.....;; se
já fazer a ·.ni?meação da·
a: Forão vistos
~

•

e da boa-a da celebração· da''séssão· imperial de
abertura da assembltia geral 'legislativa, sem
l:aver discussão alguma,-decidio-se pela negaVICE·PRESIDENCIA. DÓ SR. DISPO DO Y~RA......,HÃO
tiva.
·- · · ·"
·
·Depois . .!e breve de)>ate ..ácerca da continuação
ichando-se presentes 5s Srs. deputados, fez-se
da sessão no dia immedia19, .,...._ decidio-se. por ul,,a chamada ás 10 horas, e faltarão com particitimo qU:e. havia necessidade della.
..
pação os Srs. Monsenh:or Pizarro, Vasconéellos,
··Costa. e Silva e Queiroz Carreira; e sem partiE~
.
e~~seq~ericia
desta ci~cisão ·o
vice-precipaÇãO os Srs. Correia Pacheco, OrJ>.ellas,. Paula
sidente declarou que. continuava· a sessão no dia.
Souza; Feijó, ~:>rja Per:eira, Martins Pereira, · seguinte ás ll horas .da manhã•
.Augusto Montearo, Rocha . Franco, Mendes · Ri.Por não haver mais nada a tratilr ·.Jevantou~se
beiro, Ferreira de l\1ello•• Custodio Jose Dias,
sessão ás I!; .horas e _meia.,
-,
L_impo,. _Ledo, Baptista Pereira, Hollanda Ca--valcanti, Serpa Brandão, Xavier Garcia, Faria
B!li'bosa,c. Maciel Monteiro, Castro Vianna, Gon:. çalves )\~artins, e Duarte Silva. .
.· .
.·
O Sr•.. vice-presidente declarou aberta a sessão,
Tereelra
sessi.o preparatorla
~'f de A.hrll
.
.. eDl
.
- '.
.e . lida. a acta da antacedente, foi approvada. ·
VICE•PRESIDENCIA D~.· SR.' BISPO DO lL\RANHÃÕ_ • , ,
O Sr. secretario. Costa A uiar
deu
conta
de
.
.

Sr.

~

-

.que ·participava- que a falta do s·eu compareci..mento era devida a molestia; e· que faria o possível · para assistir ao menos · ás ultimas sessões
ipreparatOrias.
·
Ficou a camara inteirada.
Sabend~:.o Sr. vice-pre8idente gue .se achaYão ã porta •os Srs.. IgnacioJosé VIcente da Fon;Seca; deputado pela provincia de S. Paulo, e
Fralicisco · de PaUla A1meida e Albuquerque, pela
-P.e Pernambuco, 4eterminon o ."Sr•. vice-presidente

'~

Achando-se prese-qtes ··pa S~s; · depu~do~, (~~s~ •.
a chamada, ·e · f•altá'rão os Srs. Pacheco, Soares ·.
da Rocha. Ornella~. Baptistà · Pereira; · Paula e •
Souza, Hollanda Cavalcante; Feijo~;·Serpa Bran..;
dão, Vasconcellos, . Miranda Ribeiro, ,Marti'ns- Pereira, Garcia de Almeida, Monteiro de "Barros•.
Faria .Barbosa,- Rocha Franco,:Paula· Albuquerque, :Mendes Ribeiro, Castro ·Vianna, Limpo de·
Abreu, Moura, Ledo, Gonçalves, Martins, ·c. Fer- ·
reira de .Mello, Herrera, Cunha Barbosa, Queiroz
Carreira, Clemente Pereira; Xa,.ier de C.arvalho_,
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-Fe;~6ir:a Fral!ça,·, .Madúreira, Augusto da Silva ,e
Mac1el Monte1ro.
.. . . , . .
. .. ,
O Sr~ v!ce·presidente declarou aberta a se.ssão,

: . P.~ópondo ~ ~Sr:'' viel}-pr~si4~mte.:_:se deveria càn.,.
tmuar, ~ se.;sao no d1a segumte,-decidio·se pel•
· affirmatlva.

breves observações que fizerão alguns' ·srs. deputados, sobré a declaração, ido dia de abertura. da
ass~mbléa . ~;.oral l~gislat~vá, assentóu_-s~ . que ~e
declaração, . por. se -haver cornÓ éerto o dia da
mesma abertura, segundo a constituição, salvo
decreto especial de ·adiamento.
Depois de .ser. asllim .• emendada,. foi . approvada.
.... .
.-L ·.
.. , •
Estando á porta o Sr. 1\figuel Calmon Du
Pin, deputado•pela provincia·da ~ahia, foi' introduzido com as formalidades do costume. e depois
de haver jurado tomou. assento.
·
' .
Ln-se depois, vindo do ministro e secretario
dê estado dos n~gocios do imperio, o segu~ntc

r;

.

'

-

-·'

Quarta sessão preparatorla ean ~8 de ·Abrir.
VlCE·PRESIDENCU, DO SR. BISPO DO )[AR.lNHÃO

.. tem, em que me commuliica 'que tend~se 'reu:nido suffieiente · numero'. de deputados, cumpria
sabe~ em. que dia, hora: e luirar Sua 'Ma est~~e
gir-se á sua augusta•11resença, sobre a solemne
abertura da· assernbléa: ordena o mesmo senhor
que eu pnrticipe a V. Ex. que receberá a- dita
deputação, ·sabbado. 28 do co1·rente, pelas ll horas
'da manhã, no . pàço ·da. cidade.. Deos guarde a
V. Ex; Paço em 26 de Abril de' 18-27.- Visconde
de S. Leopoldo. -Sr. José' Ricardo da . Costa
Aguiar de Andrada. »-Ficou a eamara inteirada.
Passando então o Sr. vice~presidente á nomeação ·da deputação, ·forão ·nomeados os Srs. deputados ·Chagas, .Ignacio José Vicente, :Getulio,
Cunha Máttos, Gouvêa, Custodio Dias Rezende
s , ruz erre1ra, tzarro, ornes e Campos,
Bastos, Galvão~ · Assis Barbosa, Barros Leite,
Souza Mello, Reinaut, Paula Cavalcanti, Almeida
,Albuquerque, Bricio, Braulio, • Nabuco, Pereira
·
·
v1 .r . erre1ra.
O S1·. Teixeira de Gouvêa pot· . parte · da com·
missão de poderes, leu o seguinte
PÁRECER

o

.. Foi visto na eornmissão, de .poderes diploma
ao Sr~ Galdino da Costa Villar, deputado pelá
província da Parahyba, e como a commissão o
acha légal, é , dé ..Parecer que ,o Sr. deputado põde
tomar· assento.-_Assign·ados os membros da com~
missão.»
· · ·
·
·
Foi approvatfo •. ·
Leu ·o Sr. secretario COsta Aguiar;
cama1·a do l'!enado; o seguinte
OFF.l9J:O

assento.
Tendo de partir a deputação nomeada para ir·
á resença de _S. M. Imperial, por.
ser chegada..
.. . .
.
'
.
.
'
de Car.valbo que não estava. prómpto pRra --ir,:
por não ·ter participação antes, foi nomeado oSr. Limpo de Abreu em seu ·lugar,;
·
Depois disto retirou-se a deputâção para o seu
destino, e .ficou , pol' ~sso interrompida a ·sessão
durante a sua .ausenc1a.~ . .t'. ~·· ,,;,,,·;.' '~ ,•;;ç,.•
. Pouco .tempo depois'. voltoii~' e. eoitintiándo; à:..
sessão, o Sr. Gouvêa • como 'órador:'''da 'depútà.Çii)'.; "
participou . que depois ' de. "hàv~· : sido intto<hi,.
zida a deputação na sala,, do 'tbiOno;••'dirigira·i'ã=' .
~- :M- Imperial o segü~nte..
· -·
·,,_

-

DISCURSO.

.

. ...

« A. c~~a~; dos dt>putadós, senl1or; b~m,~j~a~
tamente convencida do quanto, V M·· Itnpcria,l,;
se esmera ua completa· execução.;_da CO!)stituição,.
· este presente sag1·ado que a naçno deve aos geo:
!ÍeroSO>i e libel'aeS ~entimentol! ·do mágnanimo.
cora ão de Vossa Ma estade,. e de ue ··necessariam ente · e vem seguir-se. os mais elizes'. resul-;
tados ;~\ sua proi!Peridàde, .. de antemão -avalia ... a:
não' pe.quena .sattsfll!;iió, que e.abe.rá a.}l. M
.. lm·..
perial;' em· se· ver pela segunda :vez no meio..da
representação nacional· para a .· solemne abertúra.. ·
da as3emblêa geral • deste itnt~erio~· ...e ·afim dt\
que, verificado o corpo legislati~o; po~--~
· ba~:~· dar·an~~m~-~to -a?~:'.~us au~~~~sj,trB,1.

u Dlm. e Exm. Sr. - O senado se reuriio hoje,
e se acha com o numero sufticiente. para : rogr ·~···~os seus; .ra , .. 10s, con orm~ . e ermana A
çonstitUl~~ •do ~m~r1~ ; . o. qU,~. partiCipO a. V._ Ex,.
para. fazer, pr~l!ente -. ~a, ea~nura·, dos, deputados..
Deus ·,~ilarde. a.V. ;Ex.'"':'"Paço·: do senado, ,em 27
de.AbnFife, llt~7~·..;..,s~-: :José Ribeiro da .costa
Aguiar
Aridrada;- Joao Antonio Rom'igues
de .aaroolho•. »,.
Fi~ti. ~o; a.~; in~l~da, · ·e depois- d~: aiJtUm•
.-debate. ,.rosolveu~e,,,que' :·se;• respondesse :ao~omcio:
do senado, participando que . na eamara _dos. de- .. ·: « E~;- tio . ~gtadavel ~nj~etit~,·..sehhor,:;:a.
putados já se aóha,·a,·_tarubem :o numero sufti- . niesma · eami&l"& ~elinid~. p()r,,pr,~itg;·~~.~ lei_;táQ~·
ciente para entrar nos tr!lbalhos.
damental dbSte tmpcno, nos envl8 ·lioJe- ante ·.o

·de·

a;

< ·. · ,"· . ·. . ..
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SEXTA SESSÃO PREPA.RATORIA.
2 DE l\lAIO DE 1821
.'..
. EM.
.
-

-

-:

4hrono de V. M. Imperial, não só. para significar a sua obediencia á mesma lei, mas ·igualmente para exprimir os vehementes desejos que
.eua_tem, de _ver novamente o supremo cbe,fe da

"

Foi remettido á commissão de poderes um requerimento do Sr. Amaro de Barros de Oliveira
Lima, deputado pela província da Parabyba, em
que. pedia dispensa. de comparecer na presente

.

-

;isso; senhor, que em nome da mesma .camara
.aos.-deputados·nós rogamos a V. l.L Imperial se
digne marcat· a :hora em que deve ter lugar tão
Sua Magestade respondeu qué cc abriria a sessão
no dia 3 de Maio, na camara do senado, na
:fórma do anno passado. »
Ha\"endo sido recebida esta resposta com muito
-especial agrado, por não ha\"er mais nada a
;tratar naquelle dta, levantou-se a sessão ás 11
•horas e meia.
·f~ ala ta

sessão preparatorla e111. 30 de AIJrll

Achando-se presentes M Srs. deputados, fez~se
.a chamada áS 10 horas, .e faltárão com particit~ação os Srs. Cunha Barbosa, Campos, Miranda
Ribeiro , Barros , J.eite , Hollanda Cavalcante ,
Queiroz Carreira, Moura e Xavier Ferreira·; e
sem participação os Srs. Pacheco, Paula Souza,
Feijó, Rezende Costa, Martins Pereira,- ?tlendes
Ribeiro, 1\lay, Ferreira de Mello, Cruz Ferreira,
Ledo, Pinto de Almeida, Clemente Pereira, Au.g~sto. da ~ilva, Drumond, Avellin?, Baptista Pereira, Alme1da e Albuquerque, Garc1a de Almeida,
· Faria Barbosa, Maciel Monteiro, Castro Viànna,
Albuquerque, Brito,cc Gonçalves Martins, Duarte
Silva, Herrera, Xavier de Carvalho, Galdino ·e
Madureira.
·

.,

sess6o

Sexta e nltlJDa
preparatorla
• em ~ de •alo
VICE·PRESIDENCIA.. DO SR. COSTA. AGUIAR

Achando-se presentes 71 Srs. deputados, ás 10
horas fez-se a chamada, e. faltárão os Srs. Pach.eco, Custodi~ Dias, Rezende Cost~, Cruz Ferbispo do Maranhão, Baptista Pereira, Hollandà
Cavalcante, Garcia de Almeida, Faria Barbosa,
Maciel Monteiro, Castro Vianna, C.arreira, Silva
Lobo, Duarte Silva, Herrera, Corrêa e ~adureira.
. Havendo tomado corita da presidenciã na fórma
do regimento o Sr. Costa. Aguiar, como lo secre·
tario, na falta do Sr. bispo do. Maranhão, abri o
a- sessão e fez a. leitura · de uma carta- do mesmo
Sr. bispo do Maranhão, em que .motivava a sua
falta de comparecimento...,.:.Ficou.a camara inteirada..
··
Leu-se·depois a actada antecente, efoiapprovadà
6. Sr. Teixeira: de. Gôúvêa.leu. por parte dá
commissão de poderes .os. seguintes ·.

com-

« Foi · visto na ·commissii:o de poderes o diploma
do Sr. Joaquim José Lopes !.fe~des· .IUbeiro~ que
·;·
vem tomar assento nesta. eamara_.i:omo deputado
PARECER
pela pro\"incia de . Minas . Geraes •em lugiu· do
8r. Manoel Rodrigues· da. Costa, que fõra escuso,
"' Foi visto na comm1ssao de poderes o die, como se ·acha iegal, é a· cominissão de parecer
·plQma do Sr.- Francisco José Corrêa, deputado
que o Sr. deputa.Io póde tomar assento.-Assigeleito .. pela provincia da Parahyba do. Norte e
nàdos os membros da co"Dmissão; ,,· ·
· •·
-como. se aclla legal, é a commissão de pare~er
que o Sr. deputado póde tomar assento. -'-As« Foi visto na commissão dé poderes o diploma
,signados os membros da commissão. >>
.
do Sr. João Chrysostomo de Oliveira Salgado; que
vem tomar assento pela província de S. Paulo
,, Foi approvado.
em lugar do Sr. Costa' Carvalho, que tomoa pela
· ~atando á ,porta ' o Sr. ~rrêa, o Sr. presida Bahia ; como a 'com missão .o acha. legal, e de
. -dente _determmou que fosse mtroduzido com· as _parecer
que o Sr. de utado: pôde tomar assento•
. ·,,~ormabdades d!l co~tume, e havendo p1·estado ·u- -->- si ado os e r ·
·
• - '· ··
u
Foi'
visto
na'
c:Qmmissãó.<il!,p~deres
o·diploma
. :0 ':sr., secretario; Costa Aguiar leu, vindo do
do Sr; Jqão. Can$lido, (je .De9_!1,'e__8ilva,· oque vej:ii
:Senado, o seguinte . .-., . . ·.
t~ma~ .·assento nesta .ca.mara como deput~<l<! ·· ôr.~
dmano na falta do Sr. deputado Franc1sco . de
OFFICIO'
Souza .•..Moreira, pela provinc1a do ·l'ará, e suppósto
« Til~. e Exm. Sr: '- Tendo S. M. o Impera- . d$..a.cta geral conste. que o,imm!Jdiato. em .votos
·dor ass115nalado o dta 1 de Maio para a missa
fõra.o ~S~. Pedro -Rod):igues He~r~quest comtudo
-~o Espintv-Santo, _e tendo o senado de accordo
pelo offic10 da camara tambeni consta naver este
-com o Exm. bispo capellão-mõr, que se offereceu
fallecido, c por. isso .P.a.re.c_e, á com missão que o
para celebrar a mesma missa, assentado que esta
Sr. deputado pode tomar assentQ.-Assignados os
fosse l?e!as dez horas, e meia _da manhã ; assim
membros da commis.CJão•. >>
·O -part1c1 o a V. Ex~ para ó •f&Zer presente á
Forão a rovados;
;

maliilades d~ ·eo~tume;. '.e dép,o~s:c!~'.hav~rérií-ju~
rado, tomárao assento. · - .. · .. ·' ·· • :; : . .,. :' · ·..
. Po_r.JI.~Q_ba:ve~ .:.mais- .nlida- à tratar~:'ciêterminoli·
o -~r;- Vlce-}lrestdente.•que-"a" sessão•·immediata
ser1a ãs--11 horas ·,da·:manhii no •p.açO·->ao· senado~
.. Leyailitou~se
's'éssão··. àÔ metô'cÍia~' ;.'''-• ''. .. .
· Redi8ido por ·J. ·Â. :P~·Zti:' ~.;;_-:,·:;, ~- .:~.L ~ ,,

''a
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AMAR()

~m todo~ nós càu.Sou tar_it6' s~n·yi_vamente,, ÇQmO Se há. pouco tivesse açontecido,
succedeu ·guarido eu me achava .. na_ província do
Rio .Grande de S. Pedro· doSul esqua4riilhando
todos os m dos 'ue o. amor da'
.
geria,. para· ver se podia fazer com que a.gúerra
e~tre o Brazil e Buenos-Ayres:. f<)sse terminada
pelo rasgo de enthusiasmo q_ue eu esperava nascesse 'nos. guerreiros corac;oes ·dos habitantes
aque a provmc1a. s a guerra, que J da outra
vez deste mesmo lugar vos aununciei sua -existencia, ainda éontinúa· e continuará emquanto a
provi'ncili. Cisplatína,' que . é :1:1ossa, não_ estiver ·
livre de taes mvasores, e Buenos-Ayres não reconhecer c1 independencia da nação brazileira,
e a integridade do imperio com a incorporação
da Cisplatina, que livre e espo_ntaneamente quiz
fazer parte deste mesmo imperio. Fallo. desta
maneira confiado que a assembléa coadjuvará dr&
sua parte, fazendo os esforços que mui solemnemente na. sessão passada_me mando~ ro~s-

Miguel Calmon · du Pin .e Almeida, Caetano XaYier.Pereira de Brito, José Nunes Barbosa. de
Madureira, •José Ribeiro Soares da Rocha, Domingos Malaquias .de Aguiar Pires ·Ferreira, José
de Souza Mello, Antonio Augusto da Silva, Francisco Xavier Monteirp da Franca, Lucio Soares
Teixeira de Gouvêa, João Ricardo da Costa
Dormond, Francisco José Corrêa, José de Rezende Costa, Francisco das Chagas Santos, José
Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.
Os Srs. senadores : Lourenço Rodrigues de An_.
rada
n
· 1
Barroso Pereira, José Joaquim Nabuco de Araujo,
per'ia presenÇa foi enviada, para expõr-me os
Bispo capellão-mór, José Joaquim de Carvalho,
seus sentimentos, que em tudo erão conformes
marquez de Paranaguá, Marcos Antonio Moncom a falla da abertura daquella sessão:
teiro de . Barros, Luiz José de Oliveira Francisco
os·· antos Pinto, Jos Caetano Ferreira de
verá ser o vot1so particular cuidado nesta sessão,
Aguiar, José Bento da. 1\fatta Bacellar, Manoel
pois o actual (com:> vereis do relatorio do miFerreira da Camara, marquez de Caravellas.
nistro do fazenda} não sô é máo, mas . é t~essimo,
e dá lugar a toda a qualidade de delap1dações :
Ao meio-dia annunciou-se a chegada de S. }[.
um systema de finanças, torno a dizer, que ponba
Imperial e sahio a esperal-o á porta do e!li~i_()
' cobro; não digo a todos, mas á maior parte dos
a deputação nomeada.
extravios que existem, e que as leis dão lugar
Entrando na sala, ahi foi recebido pelos Srs. prea que exi:-tã•J, e que por isso o •governo,. pot·
sidente e secr~tarios, os quaes reumndo-se á dema1s que trabalhe, não pôde evita1·. Um"Í'amo
putação acompanhárão a S. M. Imperial até o
principal, e que muito concorrerá para este nR-yO
t,hrono.
systema de finanças (que eu espero ver crear)
Logo que S. l\1. Imperial tomou assento e
ser executado, é o poder judiciario. Não ha comandou assentar os Srs. senadores e deputados,
digo, não ha fôrma apro~riada ás luzes do tempo
pronunciou a seguinte
•••
nos. proeessos, as leis soo contrarias umas · ·ás
outras, os juizes vêm-se embaraçados nos jul~ta·
FALLA
mentos, as partes padecem, os mãos não sao
punidos, os ordenaáos dos juizes não são suffi« Augustos e dignissimos representantes da
cientes, l?ar~ que não sejão tentad_()S pelo vil e
nação l>razileira.
sordido mteressc, e portanto é necessario que
c Eu_ venho, conforme a lei detel"J!lina, abrir
es~ assembléa .co_mece a regula~ co~ summo
que sempre pratiquei este acto-; mas rião com a
mesma alegria,· a qual é .substituída no meu
imperial coração pela tristeza, e pela dõr a mais
vel1emente que tenho soffrido, em consequencia
da morte da minha muito am·ada e querida, e
para sempre saudosa . esposa a imperatriz, que
no dia ·_11 de Dezembro passado·; ·pelas 10· horase um ·q_uarto da manhã; deixou este mundo pela
habitaçao dos justos, 'luga-r ·que seguramente
occupa, pois todos de fé acreditamos que elle é
destmado para aquellas pessoas que se conduzem
virtuosa e religiosamente como ella o praticava~

para a fe icida e e socego publico : sem finanças
e sem justiça não pôde êxtstir uma nação; Bem
conheço que esta assembléa tem muitas cousas
em que cuidar, que não póde fazer tudo na
'mesma sessão, que os trabalhos ficão preparados

-!ec~~~l\.~"!ori~t~!~- tõ:f~~~u~1:u:i~!~~ ·
duas waterias,. e quando haja de divagar para
outras {o que não pôde deixar de ser em semelhantes matarias, ·que de sua natureza são as
mais delicadas em todos os · estados), eu' exijo
desta assembléa qne estas divagações sejao,
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aproveitando o tempo, fazendo aquellas leis, que
a constituição a cada passo nos está mostrando
serem necessarias e indisr,ensnveis para ella ser
litteralmente executada. No meio de uma guerra,
sem que u o es ~a orgamsa o, o governo ecessita que esta assembléa o autorize, como achar
conveniente, .para que possa; estorvar a marcha··
dqs delapidadores âa fazenda publica, ·aos que

acOJ)teeesse, tendo · à carta sido tão legitimamente
dada.
•• Tornando aos negoeios do imperio estou in·
timamente persuadido, que todos aquelles que
- pe s-o
1va c
s o m o qu
nesta minl1a imperial falla me explimQ, não são
verdadeiramen*é ·amigos,. ;do·.::: iniperió, ,~nãO são
imperialistas constituçion'~s, ·. mas sini disfarç~de poo.lerem s~ciar sua sêde no sangue daquelles
que defendem· o throno, a patria e a religião.
· « Não me per:>uado que no recinto desta assem·
bléa exista um só dos representantes nacionaes
que não pense da mesma maneira que eu penso,
seja qual fõr o meio porque prc,tenda alcançar
o fim que cu desejo, que e ver o imperio firme
e o povo contente.
·
" Assim, augustos e dignissimos representantes
da nação brazileira, havendo-vos recommendado
o que me pareceu mais conveniente aos interesses nacionaes, eu me retiro .confiado em vós
e na esperança e vos po er 1zer na a a o
encerramento desta assembléa: «Não p0dia esperar menos de vós; estou satisfeito; a nação
existe .contente_; somos felizes; be!D haja a asPER-

Vienna d'Austria, e eu espero em pouco tempo
Ter nesta cõrte meu irmão, seu esposo.
·
· « A· causa con;;titucional triumpl1a em Portugal, apezar dos immensos vartidos que a querem
dilacerar, e seria impos;uvel que assim não

"

.......

-· ··'-····

·-·~

......""'"''"••.

com o
.
com que tinha sidc re:
cebido e immediatamente levantou-se a sessão.
- Ma1·qu.::: ele Santo Amaro, presidente.- Joaq
.-lntonio Rodrig.ues de Carvalho, 1° secretario,
- Conde de Valença, 2o secretario.
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.Sessão em 4. de Jlalo
PRESIDENCIA DO SR.

BISPO DO lllARANIIÃO

Garcia de A meida, ·Faria
teiro e Castro , Vianna •. ~
. O Sr. presidente· declarou aberta a sessão ; e
lida pelo Sr. secretario Souza: França a acta
da antecedente preparatoria foi approvada.
· ·
Jmmediatamente, por convite do Sr. presidente,
se prôéedeu á eleição da mesa na fórma ·do regimento interno.
·
Distribuídas as cedulas, sahio em primeiro esm.Jtinio eleito presidente co~. 48 vGtos o Sr. Paula
e Souza.
·
·

.

,

servir· _melhor em. uma com missão que em out;a ·
não podendo o merecimento ·e talento de cadà
um Sr, deputado ser. conheéidu logo no linci io
de c da··
· ·
· · ·
·
·
que
esta
nomeação
seja
feita
'mensalmente~·
.
Odorico~ Costa Aguiar, Vasconcellos, e. Luiz Ca~
valcante ; votou. a camara. e decidio que, só de- · Tambem devo tocar em outra .especie. · Todos
pois de completa· a · eleição da me>~a, deveria os senhores que estiverão na, sessão passada,
deveráõ estar. le
. .
.
come ar o exereicio da r i
· .
tem perdido com a declaração. de negocias .-~r
· Continuando o escrutínio .sahio vice-presidente
~equerendo-se a urge!lcia para qualquer
com 20 votos o Sr. Costa .Carvalho, . e com 17 gentes,
cousa,
vmdo
a tornar-se muitas .vezes·inutil uma
o. Sr. arcebispo da Bahia : mas como não hou.,
discússão muito. renhida. .Isto cumpre. remediar e
vessi> nenhum senhor obtido . maioria absúluto~
reformar, fazendo-se de modo que não haja abusos.
passou-se a segundo escrutini.,, e decidio-se a
Como eu entendi que o que se devia tratar
votação pelo Sr. Costa Carvalho, com 53 votos,
primeira!Jleilte era a ref.:.rma do ._regimento, por
tendo o Sr. arcebispo só 30.
. .
1sso pedi a palavra. para requerer quo se nome e
A este tempo entrou o Sr. Borja Pereira.
já esta commissão especial, e que se encarregue
desta reforma, para ·haver quanto antes :um· reAJ>urados então os votos para secretarios.ordi·
gimento, que nos habilite a produzir nesta sessão
nar10s da camara, obtiverão 48 o Sr. Maia,. 37 o
os bens; que por. sua • falta não podemos roSr. Cost_a Aguhu, 31 o Sr. Souza França, e 2;)
1 pOIS O OOJCC
a 1n !Cação
leio:
coin 22,
Almeida TOt·res·=com 21, d~pois dOQ
a sorte decidir a preferencia · entre· este e os
~rs: A~ujo Vianna, e Araujo I,.ima, que havião

dente, 11ropóz logo ao Sr. Pa a e ·Souza, novamente eleito, que occupasse a cadeira ; havendo
porém. duvida, e mui
. breves
. reflexões a . esse

c

« Proponho que se faça uma commissão espeVerificada a eleição, de que ficou inteirada a
cial de 5 membros, a qual fique encarregada de
camara, t:>márão os seus competentes lugares os
fazer no ·regimento interno as reformas neces;;aSrs. pré-sidente e secretarias ; per.:im o Sr. vicer!as,. tendo em vista, não só a_ propria expepresidente Costa Carvalho occupou logo a carienc•a, como a de outras naçoes; envolvendo
deira, porque teve :de orar nos seguintes termos:
nas reformas com especialidade os seguintes
o ·sr. Paula . e Souza :-Sr. presidente• ~~~:
.
a experiencia da ses~ão passada nos fez vêr que
· « .Dividir a camara · em secçõe:!, cada qual com
nos éindi:;ptmsavel um bom regimento ; . e a falta. seu presidente, para vêr os prujectos, meditai-os
delle é que fez com que houvessa muita perda e alterai-os antes da discussão no salão, onde
de tempo.
. .
·
serão apresentados po•· uma commissão de tantos
O presente regimento foi mesmo adoptado inte- membros quantas as secções: de cada uma das
rinamente, e pretendíamos reformai-o passada a
quaes será tirado por vi•Lação ·um membro ra~
sessão, e quando a experiencia nos tivesse mos- . zendo-se as secções por. sorte, e renovando-se do
trado as reformas que lhe erão necessarias. Pormesmo modo cada . mez.
tanto me parece que o primeiro. trabalho desta
".Fazer as commissões permanentes mudaveis
sessão deve ser o tratar-se . da reforma do regicada
mez.
•
.
.
mento. .
. 4 .~. ·..
« Re:>ular e classificar os casos de urgencia
Eu .poderia apresentar essa mesma reforma;
para evitar abusos; e por conseguinte a·· perda
m~ entendi que seria orgulho meu apr~sentar
de tem o.-Paula e S u- 11
•
Requerida a urgencia pelo mesmo Sr. depuuma commissão, em que necessariamente.abun ão
tado, teve a palavra
.
. · .
muito~ mais luzes: contento-me.por isso em apre·
sentar uma · indicação, .para que se crêe uma
o Sr. Araujo L i m a : - O nosso regicommissào .. especial,. ~encarregada de apresentar
mento no capitulo 8° art. 7t diz- que na prias reformas precisas,· seguindo o exemplo de
meira sessão da camara, depois da · installação
outras nações, .. que têm. marchado a mais tempo da assembléa geral legi•:llativa~ será o _primeiro
e melhor na carreira· deliberativa. .
.~
trabalho a m;)Ção de · graças e sua discussão,
Lembrei~m·e oomtudo~que havia·aJguns objectos.
eujo_ resultad~~ set:á apresentado a ~- M. I~ por
àcerca dos quaes eu eu ·devia já· propõr algumas
uma deputaçao, amda que o imperador não fosse
.reformas, para desde já abreviarem-se os trapresente e mandasse o ministro competente assistir
balhos da camara.
. à abeli_ura.-Eu não po<so deixar de apoiar a
moção "do illustre deputado, porque o seu fim e
Uma dellas é a divisãô da camara em secções:,
'
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só facilitar a discussão ; e por isso li o artigo,
para que a commissão haja de o emendar.
o sr. va.sco:ncello• :-E' verdade, Sr. pre·
sidente, quo o regimento determina, que o· pri·
os ra a os a eamara seja o
me1ro o ~ec
voto de graças; entretanto nós tratamos agora
de renovar este regimento, e eu sou de parell!lr
que este artigo sotrra .um!\ alteJ.:Ilção, porque na~

•

putados que se lhe enviasse a emenda do Sr. Ver·gueiro, e a indicação do Sr. Lino Coutinho: e
consultada a camara, resolveu-se affirmativamente.
· .mesa um prOJec o
de codigo criminal, que 1icoa para .se lhe dar
destino.
.
• ~ Sr. p~esidente consulto~. á camara ~e _de-·

é depois de alguma discussão, . em que faUárãÓ
os Srs. Vasconcellos~ Lino Coutinho, Vergueiro,
Araujo Lima, Almeida e Albuquerque e França,
apresentou o Sr. Galvão a seguinte
INDICAÇÃO.
tt Proponho que sejão conservadas as .commis·
sões permanentes nomeadas na ·sessão, passada,
até que a commissão... especial para a· reforma.
do regimento dê o seu parécer.-Galvdo•. »
:
De

Levantou-se a S!!ssão ás 2 ~ horas. ·
José Antonio da Spva_ M_aia, deput~do secre·
tario.

RESOLUÇÕES DA CAMARA
« 111m. e Exm. Sr. -Procedendo-se h o· e á

· r·.·
·
•
r marú1 a camarã dos· deputados, forão eleitos na fórm·a. do seu regimento
para presidente, o deputado· Francisco de Pauta'
8ou~a e Mello ; para vice~p1·esid~nte; r> deJ?Utado
.Jose da Costa. Carvalho; e para .secretano . em
primeiro. lugar eu, e em segnlidor teréeil:'o e
EMENDA
quarto, os deputados · .Jose Ricardo .. da·. Costa
Aguiar de Andrada, Manoel José de Souza França•
. «.Proponho que _a cnmara decida já. se dev'e
e .Manoel· Antonio Galvão; pela. ordem .em·. que
dividir-se em secçoes.
vão mencionados: o q_ne de ordem da mesma ca-·
<< Que estas sejão seis;
mara. participo a V. Ex. J'ara gue suba ao conh.ecimento. de Sua ·:Mage:>ta e .o .. lmperndor.- Deos
u Que cada uma nomeie o seu presidente, seguarde a. V. Ex. Paço da camara dos deputadlls,
cretario c relatores.
em 4 de Maio de 18-27.- José Antonio da.Silva
cc Que a divisão seja por sorte.-Vergueiro.u
Maia.-Sr. .visconde . de S. Leopoldo;»
.,; ::
«
Illm.
e
Exm.
Sr.-Procedendo-se·
hoje
á
pri:
I~DICAÇÃO
meira sessão ordinaria da camara dos deputados, farão eleitos para preside"*" o Sr. ·Fran«.Indico que a camara se divida em secções
cisco de Paula Souza e Mello; para vice" presidente,
para se proceder ás eleições das commissões~.....;
o Sr. .Jo~é. da Costa Carvalho;, e pâra ~secretaLino Coutinho.»
rios, em· rimeiro· lu ar '·
.
. ·
·
ceu·o e quarto os Srs. ·José 1Ucard<:> ·da · Costa·
ISCU·
tida a· materia? Sim:
Aguiar de Andrada,· :Manoel José de· Souza França·
e Manoel Antonio Galvão, pela: ordem •em. que
Se 'Parecia á. . camara; que se nomeasse uma
commissão ? Sim. .
vão. menéionados : o • que de , ()rdem · da ·'mesma·
camara participo· a V~ Ex. para.que seja·pt'i!sef!,te·
· E. que esta tivesse em ·vista as bases offereao senaao•. Deos guarde• a V; E:x. -Paço· :da ca:cidas pelo Sr. Paula e Sousa? 8im.
. . ..
. Passou~se á. nomeação da enmmissão especial mara dos deputados;" em 4 de Maio'•de··l8-27. ~
José A'~tonio · da Silva :Maia;..;..,.Sr. ·João ·Antonio
p~r escrutr1n!o, e sabi:riio eleitos os Srs. At·aujo
Rocil'igues dé ·.Carvalho.-» . ·
·
··
. LtmaJ .com 65 votos, Vergueiro com 60, Maia
com 43, Calmon com 8l, e · Teix!:'ira de Gouvês
COlll 2i..
,
_
Formada n commissiio, requet'êrão al~uns Srs.de-
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Sesdo em

l; de Malo ·

:PRESIDENCU. ))(). SR. PAULA E SOUZA

17

II

l

·o Sr. Lh~o Cou.tln.b.o:-Q Sr. secretario
diz no fim da acta que- o Sr. presillente ··deu
para or<lem do dia a · mesma in<licação; porem·
. no corpo · da acta· não faz menção, nem falia na
· minha indicação; o que é preciso.
o Sa. "lliu. =~Fallft:~se ·nó,projecto do St·. V as. coni(~>Jlos~ _e . na. i~dicação~ ~o Sr. Li no . Cou~inho,

rece que deve ser.
Foi approvada coiíi a. observação do Sr. Lino
Coutinho.
:·
. '
· ·· :
A' este tempo àimunciou-se que estava á porta
do salão o Sr. João Chrysostomo de Oliveira Salgado, deputado pela provini:ia de s: .Paulo: o
qual foi introduzido· por dons · Srs. secretarias
na fót·ma dn regimento: e prestando o juramento
do estylo, tomou .assento. ,. ·
.
· Passando-se · aci expediente, o· S1·. secretario
· Maia leu tio se~adC? os seguintes offiéios, .de que

eleio,;ão da mesa que deve servir; na sessão do
·presente anno; e em, confurmidade do regimento
•. forà~ nomeados ·:pa_ra ·. pre8.idente·· o Sr.'' bispo: ca-,
· :p.ellao-mór ;:pttra Vlee-prestd~nte o Sr. ~arq.uez de
· Inhambupe,; ·e: para· secretar10s, · em pr1m~1ro lugar, eu; em .2o o Sr. José Joaquim de Carvalho;
: em .3° _lugar .~. Sr, .Jo.sé, Lujz, . de , Oliyeil·.a, e em
. 4° o Sr...Bento Banoí;o Pereira.•. O, que tenho·· a
honra de· commui1icar a V. Ex. para <o Jazet·:
. constar ~a.:camara dos Sr~.,deputados.D~s guarde
_a Y: Ex.:-_1-'aço, dl). senado, em .4 .de Mruo de 1827.·
, ~_V'I.Scon~..de Ç~ngonhcls ap. :campo.;..;.. St·, Jósé
R1cardo_ !'~. ~~fu:,Aguar de Andraaa. » ··' .. .
.,,, « 111m. e ,E]tm. Sr..-Passo , ás .mãos de V.· Ex ..
.:'P-"!8 ser pres~nte á camat-a ·dos Srs. deputados,
...a .mcl:usa,,cóp1a ,da , falia. que• Sua :Magestade o
•. imperador-:pr:onun.ciou,na B•:ssão imperial da áber-·
. tu.tl_\ · da assembléa. I;>eos _guarde. a V.: Ex.-Pàço
. do. sen~do; .llm 4 -de Ma1o de .1827;;...,- Visconde
de O~flgo~~- do ,Campo•. ~ Sr•. José, Ricardo· da
,constituição ·.a. cada passo nos . ·está . mostrmÍJo
serem necessalias c itidispérisáveis parà ella ser·
' ,. ''
litteralmentc executada. No meio de uma guêi·i·â,.
·.' .., • Au.gustõs' é 'd.ign. i.ss.
~ :repres;ntantes·; :chL sem que tudo ·esteja ·...,r.gallisadi•;'•o·.:govern(l 'necessita. que esta as::;cmbléa o.· autorise, como acbat·
··naÇão" braiilêira:· '"'' ·:····'·' '' .
·' ··
··:
.para que· ·possa e::>tV<;uf . .-. onat·eha.
:". '· '•('Eu' ~;hlió; :'conr;j~iia:.· iei ciet~~~ina~ .~brir convemente,
dC!s delaphladores da}azenda publ,ica; ao!! qu~
esta assem~lêa !lOI.IJ,.~ue.ll~ ent,ll.usiasmo,com•que .'nao · des~mpenharem .·. ·bem·;~seus~:.empregos; . e
, se~p!ll;P.~I!fUel.~te .aeto,.· mas.nã() c.om· a ;mesma .. ~uelk'>l :que.•quize•·etn perturb8t· -a ·:ordem: esta: ~~(!g!l!61.:&" qua!>~ .· su'llstitui<ia 'no.. meu' i~perial ,.bclcJci4)a por. todos ,1Jõs .• jurstda;jã :demittindo-os,;
.e~l"&ÇS()! P,ela. ,tr:•st.e~,L 1!;, pela ..Mr- .a . mais· ~:vehe .jã· dan.Io-lhes castigoso-eor'réccionaes .. ;'·" ,;.:_.,,,,:
mente que tenho soffr••lo, ..eD1 .~nsequenciac.da
..« Nioguem Jnais :do que, eu busca: cingir-sei~;
TOII•I 1.
.
.
.
3
~"

i.mo. .
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pnminra par
a or LtÍl. o. 1a, que era a el•
tu•·a do projecto do Sr. Vasconcellos, e indica·
ção do Sr. Li~o ~outlnhot. que ~sta:vã~· ·~cbre a
mesa, e se nao tmhao hdo na ·sessao antece·
dente ; mas propondo .o Sr. presidente á: c·amara,
que se dispensasse a . leitura do projecto • por
ser muito volumosa, assim . se decidio.
·
Perguntou o Sr. presidente, que destino :se devia
dar ao projecto do Sr. Vasconcellos.; e o Sr. Ca·
v~lca_pte lemb_rou <tUe seria b«?m crear u~a C?m·
mtssao espec1al, v1sto ser. obJecto de. omu1ta ,Importan~ia : e depds .de _f~llarem no mesmo senvd~

.mil.lla in•pH'al falia me . expri!• o, !JiiO _:?iio_ verdr.deiJamtnte amig< s do 1mpeno,_ nao !!!ao 1mpe-.
1·ialiFtas ror.stit~lCion~es, n•as sm1 dl:;!artados
,denm s~~iar sua ~êde no sangue
dt-f€ndtm o tln<,t:o, a 1atria e a relig1ão.
,, Não me persuado que no recinto desta ~sem·
·bléa <xis1a un• só dos representantes nac10naes,
.que niio ptnse da me·sma maneira, que eu penso,
seja qunl f<•r o me_i<>, prrque prt-t~nda .~lcantar
.o fim, que eu deseJo, que e yer o tmpeno firme,
e o povo contente.
Assim, ·at:gmtos e dignissimos representantes
<la· naçiio brazileira, la\·t-ndo ,-_os recommenuado
o·que me parec<·u mais com·eniente aos ,interesses
.·
.
·(sperant;a ue v• podLr dizt-r ua falla do encer~
ran1ento desta a~>Slmbl<'a : " não podia .. esperar
·.menos de '\'ÕS ; estou satisfeito ; a uação existe
cant<nte ; somos felizes; b1m. l:aja a ·assembléa
· ,..ue tão acerta amente egis a • .:-IMPERADOR coN:."JTlTCIONJ.L E DEFENSOR PERPJ:.'l UO DO BRAZIL. »
I'!·o~;õz o ~r. pnsiden~e !!e a fall_a do throno
_.{)evJa u a nlguma <:(•mnussao (spec1&l, .ou.a.·al., gumP dns existentes, para que désse o seu pare~er sobt e ella, e o dlicio ; e o Sr. Lino Coutinho,
-.P.bservou que · não era necessario ir o_ officio á
-commissiio, e gue ~>Õ a copia da falia remettida
pelo s<nado, é que dt,vir ir á uma commissiio,
pata organisar a resp< sta. , que devia ser .. sujeita
â discussão ; participando-Fc ao se.na..to, que se
lu. via rf'cebido a cópia da falia do. throno.
Decidido pela camara, q.;.e se nomeasse uma
. comtnissiio e!<pecial, c de cinco n:embros ; passou-se a f~<zer a eleic;ão della na fôrma do regi: m ento, obtc ndo 56 votos o Sr. Li no .Cvutinlio,
52· o Sr. Araujo Lima, 3!:\ o Sr. J.edo, 30 o
:.Sr Tei:xeh·a de Gouvêa, e 27 o Sr. Y<'rgueiro.
Propondo <ntão o Sr. ·presidel:te. se a commissão
· devia faztr a HSJ?~sta independente de bases, on
; . nceu-se, que
a cc.n.missiio aprcsenlasse 'a resposta dr;pois de
,'feita.
O Sr. secretario. Maia lêo o seguinte
~

concellos; venceu-se que ficasse adiado o destino
deste projecto, até que apresentado o seu. parecer
pela commissão especial para .a refórma do regi·
mento se fizessem as ue fossem a rovada
E111 segtiida lêu-se a
IliÍDIO:AÇÃO

i1 Indico, que segundo· a pràxe das outras naçõe:::, se declarem findos todos os negocios .na
pasta, salvo os projectos que houverem· sotfr1dO
a segunda discussão, e os negocios de par~es.
Li71o Coutinho.»
O mesmo Sr. deputado disse :·
Peço a urgimcia, · S•·· ·presidente, .porque como
se tem de rever as paStas, e. ver os:negocios
que ha nellas, é mister a decisão desta indica·
çiio : decidindo-se á favor, então :ha muitas cout~as
que devem ser abandonadas , escolhem-se s_ó·

s

OFFICIO

..o ((Imperador
Illm. e .Exm
.• Sr. -Levei á presenta de S. M.
o- offiefuj de· V•. Ex. da data üe bon-

_tem,: em que.- ;me comntunica as· nomeações do
presid<!nte, vice-presidente, e secretarias, . que hão
~-de servir no presente mez na camara dGS'-depu-

ções, porqufl tudo que.· não tem .·so1frido duas
discussões, é o mesmo. que nada, Aos autores
do!! projectos abandonados, ,é livre .. proporem-nos
outra vez nesta .sessão como cousas novas ; ·o
contrai·io é fazer. volumosas:. as pástas sem : ne·
cessidadfl.
.
. · '· · ·~
. · • · ·· '

o·~r. nouandaca..;.•uca~1:e :~Queira

o Sr. ·secretÁrio ter à bondade de 1êr a· indi!!a•
tão. rLéo.) ·
'' · · - · .. ~. . : •
F~llo contra a urge~éi~ por n~o ,ver nenh~~:m
motivo á favor della ; · nao só por ser a ma~·
'· ria éontt'a· a · utilidnde · dó andámento ·dos, rios soa
trabalhos,· mas até ociosa tal indicaÇão~·· · ·
· Nós temos· de nomea:r·as<commissões; ·é de
discuti!· · sobre a fôrma · de1las :: o que vem pois
a fazer essa· indicação·t :Vem ·estorvar· os nossos
· traball)(IS; não é outra cousa: A :materia'é :opposta
·á · marcha ~a camara, "por'l_ue · nós· ~m~s . .m11i!o
trabalho adiantado, que se nao concluto 11a s~s.sao
assada-; or este· modo i nada -eoncluiremo . ·
-". -: , . ·. .r:
. _., ''. :_ ... ·'. I ' _; .- :. O Sr. Llno co'utln.Í.:o':_.,.-Oh-ónrádo mem•
bro levantou"se para fallar contra a úrgencia, e
fallou contra a materià : · se é boa, ou má, · não
sei;. mas ·q_uanto á urgeric:ia':.me, par~c;e_ ~~cessa·
. ~ia~ porque nó1(have"mo!i:de rey.~r.::~,pas~JU! •. 8
e mister que s.eJão·vistas, o~ p_e}o syste~~.ant1go,
ou- por este•outro• novo,·que"proponbo 'parn &8
· apresentarem .. estes trabalhos.'. ··' -'' ,, ' ·· ·. '' · ' . ·-' · ·
" A ··minha indicaçiio·'.-·deve·:,pnéede'r ao 'exame
. d~, pas~as; e· ellas devem .. ser'•:desellttega~as;
- alu\s irao· correndo •oS: . trabalhos~· e" càda· ·yez !!8
- farão· mais pejadas., ,· : '·.-' · '··" ·' "· "' •. ,. · · · ·.• ·
~--

~,
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. O Sn. FRANÇA : - Não gastemos tempo, Sr. pre.,, u ... · Nenlíuma emenda sobre materia set·ásidente ; .a urgencia é a· segundll· leitura.
. recebida na 2• votação,. a não ser apoiada pela
terça parto dos' membros ·presentes.
Vencida a urgencia, 'fez-se• segunda leitura, e
resolveu a. camara que fosse a ·mdicaçiio remet•• 15.° Finda "a 2• ·discussão, ' e· depois de retida á comm•ssão ·es ecial ara a reforma do
di ido · · ·
·
regtmen , conv1 an o o r. prestdent~ aos m~m
approval-o·ha no seu todo por votação geral.
bros -della para apresentarem com a poss1vel
: '' · 16.o Os pareceres que entrarem na OJ·dem·
brevidade o seu parecer sobre esta indicaçao, afim
d~s _trabalhos, como .·d•to fica, passaráõ por uma
de se não. parahsar ~ ·andamento dos trabalhos.
Seguidamente pedio a palavra o Sr. Teixeira
" 17.0 Todas as eleições, que se fizerem· Í1as.
. de Gouvea para ler o S1lguinte
secções, Q_ serão -por via. de escrutínio.
PaÇo da camara dos deputados, 5 de Maio de·
PARECER
10'27.-N. P.· C. Verguei}·o.- Lw;io SoaJ•es Teixeira de Gou"éa -José Antonio dct Silva· Maia.
-Pedro de Araujo Lima.-Miguel Cr1lmon. du
Pin e Almeida. ,,
.
·
O Sn. VAscoNCELLOs disse, que suppunha haver
de imprimir-se o p:u·ecer, mas que no caso .contrario queria fallàr contra algnns de seus artigos.
Passando-se á 3• parte da ordem· do
Sr. sect:etario Maia o seguinte

" Encarregado· de éxpôr a esta camara, em rulntorio, o estado em q•1e . se acha a secretaria.
•

'"

.

-

'

i

...

formaráõ uma
escolherá seu

a 7.o Todos os· projectos, como os' pat·ecere.<

serã~

discu,tidos, e pod~rào ser emendado:> , nas.
secçoes.
"s.c;' Os .pt·esiclentés CàrãÓ gnat~Jar a ·ordem ;
tomaráõ parte Da' discussão, e votaçiio ;. e. não
conseutiràõ que se divague da questão.
:
« 9. 0 Os rc:latores: tomaráõ nota das· votações,
c a.presentat·áõ na commissão central o· resnltaJo dellas~
·
u 10." ·A commissiio central fará um relatorio.
get-al sobre' cada uni. projectó,- ou· parecer, t'efnndindo, se fõr_possivel;_as' opiniões,. ou emendas
da maioria das ·secções·;,oii. ·apresentando-as taes
qtiaes. ·- · ". '' · ·
·· ·· • · ' · ·
·.· .
• «< ·u.o. Se .'a maioria das .. secçõeS, conforme·· o
relatorio géi~, .tivel: approvado o. prc.jecto ou
parecer, ·:se;·ão estes: impressos,, com.· as . einendÍls ·
adoptadas pelos secções,;· e: eutraràõ: sem p•·e-.
c~der discussão.' da caínara, na ordem dos tra•
.
.
' rao .su .
mettid6s' à vótaç~Ó g~~4L,da,):amara; P.r~cedendo.
discuss_iio."_, .:. · ... ---, ,. .
._
. . " ,.
. ...
« 12.~. 'Os. projectoa de. lei, -;que entrarAm, na·
o!dena dos t~bulhp_s,, pas,;aráõ. por duas •discus~ •
so~;:s, • por artl!{Qs, :.e ;com- votação ·em . cada· um. :
Nu- prhneh·a _du;cussãp semo, recebidas·· todas as,
emendas; que: fõrem ~~poiaçta.s. por,7 mciJ!bros.---·
11 13." Finda a 1• discussão, ''ô• projecro 'com
~uas, .eweudas será remettido .. á ,commissào de ·
r.;dacçào, para o ,organisar ,de .novo;• e será im-·,
presso,,.pal·a.,eutrar. em <:!• discu:isào.: ··, ·,

ou "de -simples leitui·a ; a quando ain~a se não
havia· off.:reci<lo it. conside1·ação da camara, posto-.
que se ache nas pastas de ·algumas das suas
commissões com· areceres, e :sem elles.
.
« Pelos indices chronologico
.alpllabeticó das
sessões e das actas, e· pelos indices dos p•·ojectós é dós pareceres poderá a· mesa iliformar,..
e informar-se cada um. dos seus deputados·. do-:
estado dó qualquer negocio, e da sorte de .qual~
(Juer · projecto, indicação, rtlpr:esentaçãó 011.· ·reque~,
rimento; .de ·cuja, noticia . se haja miste1·, .· .: .· · ·
.,, E. os· . inventarias· dos . papeiS',. existentés nas.
pastas ·não só serviráõ, a:ó principio_ parà que as.
commissõe,; ·novamente creadas;. to,mem ·conta do·.
. que il cada uma pertencer, ínàs poderáõ tam- ..
, bem ficar s~rvindo 'de ri1ódelo p~ra ~ma .util e..
talvez· in'di'spensaver escripturaç_ão, qu~ as . com. missões deveráõ mandar continuar averbando . ós:
objectos que se lhe.; incumbirem, com o destinO·
que. se lbes. fôr dando.
.- · · .
.. ·.
.« Eu Íeio a representação. do . ofiicial·maior, e·..
deposito sobre a mesa. os .papeis, a que_ elle se:
rt-fe1·~, e de que já fiz mençao.
« Dito isto leu a se uinte -

e

(( mms. e Exms. l:;rs. prcsidénte e seCI;eÍai:ios dá'
'camara dos· deputados: -:Tendo eu tido .a· honra
! d~ ser encarregado por ésta: .augu;ta camara do
: at-x'.lnl~·.. e-_ g_ua.~·dll. ·d_..is... p~.P.ei~, e }~v~os . ·. çle, seu.
, expediente_·;_ JUlgo_·. dom. e.u. d_.ev_ er_:._dtrJg_•r~me_.a..~V,,
;EEx. para dar fiel conta desta -comnussao, e, m
formar· sobre o·-~staJo da:secrctaria.-·:'
· ..
" Foi ,o meu :Pl"imeiro cuidaJo·· não sõ .. fazêr;'
expedir te. dos·· os··. officios· em · eumpriment.:~ ·das--
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a·esoluções tomadas nos ultimas dias da sessão
passada,. e remetter pau·a a typograpllia cópia da~
netas c de muitos project<Js, uuc nestes ultimas
.dias farão mandados imprimir, n\as tambem concluir o re istro das mesmas actas e ro · ectos ;·
o qua se ac lava mu1to atrazado porque urante
as ses;;ões o expediente e trabalho regulat· e effectivo da secretaria, complicado com. o das
cOmmissões, occupava ordinariamente os officiaes,
ri a
· as Y~zes
ver em suas casas.
c< Concluindo este trabalho,. ·tratei de pôr
1nelhor ordem- os papeis relativos a cada uma
das commissões, pendentes ainda de pareceres ;
formando-se um mYentario de tudo quanto se
.acha nas pastas de cada uma ddlas a fim de
facilitar a busca e saber-se em um golpe de
vista tudo quanto. a cada uma pertence. Fiz
igualmente fonnar um índice dos projectos, outro
-dos pareceres que ficárão adiados e outro dos
pareceres que· não forão lidos na sessii.o passada; o ue tudo a reseuto a · VV. EE.
ara
aci itar a noticia do estado dos trabalhos da cama~!:'· que se achão por concluir.
.
<< Finalmente apresento a V'll. EEx. um índice
-das actas or ordem al habetiea ar anisado elo
o cta a secretaria stevão José Machado de
Moraes Srmtento; e um extracto ou resumo das
mesn1as, formado pelo official 1\:t:anoel José Corrêa
·Calheh·os; os quaes julgo que de muito poderáõ
imen o os negocws que se
·
.
.tratárão nesta camara, de sua marcha e estado.
<c Persuado-me ter por este modo cumprido
com o meu dever e preenchido as vistas da
-camara, cuja approvação constituirá todo o premio
que ambiciono.
« Devo levar ao conhecimento de VV. EEx., que
não só os dous officiaes apontados, mas tambem
todos os outros officiaes e mais empregados na secretaria. muito se distinguirão na assiduidade e
prestimo C'?rn que . sempre se_ houverão ; merecendo por Isso partiCular recommendação.
(( o.
.
.
proidmo .passado pela s·ecretaria de estado dos
negocios ~o impenq, fui encarregado de. nomear
dous offic1aes desta secretaria pal'a servirem na
-com ilação das leis encarre a: a
g~ or~s. oão Jo;sé da Veiga e José Paulino de
Ftguetroa Nabueo, e em cumprimento desta imperial urdem designei os officiaes Joaguiin Alves
Barbosa. e. Jeronymo Martins de Almeida; c cumpre parhctpar que estes officiaes ainda não receberão ordem para .voltar para a secretaria;
« Devo 1i~almente preve1_1ir~ VV. EEx. que em
-consequeuc1a da communtcaçao que se fez ao
;gO\'erno, da 1·esolução tomada nesta camara .para
eu ~car eucarregado da SQCretaria dura~te a
·vacancia das sessões, havendo )5. M:. Imperial
por be~ apprOYar es_ta COmmissão, ordenou-me
por aY1so da data .de .18 de Setembro .do anno
passado, que logo que estíYessem concluídos -os
trabalhos _que me farão incumbidos, voltasse para
a secretana de estado dos negocias do imperio
.donde ~ui ma!ldado servir in~erinamente o luga;
do: officull-maaor da . secretana da camaru, por
avtso de 26 de Abrtl do mesmo anno · não po-d!Jndo portanto continuar neste exercicÍo de.offi.-cial-mawr sem uma no . ·
·
:aen or.
« Tenho a honra de ser de VV. EEx., reve.rente subdito.-FI·ancisco Gomes de Campos,
c<. R~o de Janeiro, 4 de Maio de 18'27. ,,
A~bada a leitura d~ representação supra•
-contu!uou o ~r. secretario, a ler o relataria da
manezra segumte :
« El!l consequencia para que possa continuar
-o servJço r!lgular da secretaria, que muito tem á sua
dependenc1a a melhor, e mais desimpedida expedi-

ção dos importantissilnos traballws desta· eamara,
julgo de. meu • dever propõr, l.o:;Que se recebão:
com agrado os mencionados índices, relações e
inventarias ; outo1·gando-se ao ofticial-utaior e aos
mais officiaes. ue o coad"uvarão o, ardão u :
nem a camara poderã. nega~ a, cidadãos·.· beneme-·
ritos, nem estes deixaa"âõ de apreciat· com.o.justo
valor das mais distinctas recompensas. 2.o .Que
se officie ao govet•no pela secr~taria de estado.
n gocios o ampeno, azen o-se· e . sa er
que o official·maior Francisco Gomes de Campos,
deve continuar no seu actual exercício, porque
a· cam~sra confia na continuação do seu desem,
penho, e que devem remetter á secretaria os
aous officiaes Joaquim Alves Barbosa e Jet·onymo
1\fartins de Almeida, a que. se ·dera ·differente
applicaçiio, .em que não . podem ser ·conservados·
sem. prejudicial atrazumento do serviço desta
camat·a.
.
.. .
« Por fim respeitosamente chamo a attenção
desta . camara sobre a ua·gencia dos projectos
contra s i
·
·
prensa, a qu~ s falta a ultima diseu..aão; da
extilu:ção dos privilegias pessoaes do .fóro, que.
se acha igualmente adiantado ; da responsabtli··
dade dos em re ados ublico~ ·. de
ue ·
começou a tscussiio; e dos relativos à administração e economia das províncias e municípios ;
o estabelecimento do supremo tl'ibttnal de justiça; a or anisação dos codigos civil e militar;
· g ça
as ets que, approva as para
a discussão ja se achão impressas. Purque'todos
estes contêm objectos da prirnetra necessidade,
bem dignos de occupar as sérias considerações
da eamara, tanto quanto occupado têm as do
throno, que vigilante sobre os ajustados iÍltilresses nação, insta razoavelmente pela sua ·preeedencia, por!lue todos elles comprehendein dis,
posições verdadeiramente regulamentares, .cuja
falta t~m p1·eso o necessario pro~resso do pérfeito
cumpramento da nossa constituição.
<< Paço da camara dos deput!'dos,
Entrando em debate se devia óu não ficar sobra
a mesa para discutir-se teve_ a valavra.
o Sr. HoJ.landa Cin·a.Jcan te: -Direi
o que en en o cerca o que .ouvi ler. Segundo
me parece, este relataria apresenta· o estaao· da
secretaria; e. diz se a· muito bom ; o que -e muito
louvavel, po1s devem-;;e ter em muita consideração a~ pessoas en~arregadas deste trabalho, e
que mu1to bem tizerao o seu dever:· · ~
·
Diz mais que estamos sem· offieial~maior. e que
nos c~mpre officiar ao governo : nisto concordo;
mas nao,.ao~ de parecer que se dfisigne que venha
fulano, e s1m que nüo temos official-m.aior. O
governo que o . nome!e, J!.Orque .. a. elle . pertence
por ora e~sa nomeaçao, nao nos competindo portanto· o. dt~er que venha fulano ou .beltrano. Isto
é o que veJO de urgente neste relàtorio. ·
Quanto aos trabalhos da camara; se se considera urgente o tratar de.ste ou daquelle negocio
cada Sr. deputado que assim o julgar propo~
nha-o na ord!lm dos trabalhos; ist•> ..;aáa têm
~om .. o ';elatono _da secretaria? ·Para -que vem
1sto aqul '1 Eu nao lhe acho cabimento. ·
·
P'?rlanto digo que é louvavel a condu
.
I -ma10r .e matS .emp~egado)i· na secretaria
da camara, v:1.sto terem tóliladó·· todo o cuidado
no b·1m ar~a~o da mt'sma ~ecl'etaria, , ç · qüe ·a
camara ass1m t> :deve, testemunbar;7 A'cerca dos
dous officiaes da S~eçretaria,.<qúe faltão,· sou de·
p~recer que. ·se·. o11ic1e_ ao. mintstro . do imperio,
nao se desagnand~ porém pessoa i certa. , · ,
Os ,~ntros negoc1os fiquem·pàra·: quando houver
occasaao de. tratar delles. , . •
. «? sr. Ma•a :-0 official-maior esti ·emiexer· ·
cacto, m~s falta a autorisação- -do governo; pan
elle co.ntmuar nos trabalhos ·da· secretaria. ·
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O governo o mandou· iemporariamente pa~
servir na 11essão proxima--passnda~ tempo que se'
concluio, c no intervallo · da sessão, quando ficou ·
acabado ·o trabalho ·da secretaria do imperio. Por
isso é ue di o no relatorio- ue, está. servindo
actua mente-porque' é preciso que se diga, se
continúa ou. niio.
·
· ·
Os dous officiaes forão tirados temporariamente
por .niio se precisarem na secr~taria durante .o
er
o, mas agora sao preciSOS e evemos
chamàl-os outra vez.

apresenta, é ·preciSÔ que. sejãô. examinados, para
sabermos se têm ·esse prestimo,. que diz,o·Sr. secretario np seu relatorio ; e se . devem mandar
imprimir,. porque. não sei como .se. possão já
r ceb
·
.
ternos completo conhecimento.
Que recebiio com agrado, segundo o estylo,
concordo,_ mas emq_uanto ao. merecimento, deve
ir a urna cornmissao ara "ui a ·
·· pnm1r-se.
·
·
O Sr. AJ.melda c: Albuquerque:- A
unica cousa sobl"e que·queria propôr uma emenda,
que· me parece murt() admissivel, é so_bre a palavra- deve-e-devem-; eu querra que ·se
dissesse- convém-, porque nós não sabemos a
necessidade que o governo póde tér de um .official habil na sua repartição; qual o official-maior
da secretaria desta camam.
.
Por isso digo que será melhor usar-se da expressão- convém que continuem no exercício- convém que voltem.

secretaria . e a terceira parte diz 1·espeito e
chama a att.ençíio da camara sobre diversos projectos, que ser.do de .muita urgencia-e faltando·
lhos muito pouco pará serem ultimados, devem .
até por isso merecer nossa- attençiio.
Is~o posto, . parecia-me mais conforme á. boa
ordem e regularidade dos trabalh9s, que . este
relatõr.io ficas:~e sobre a mesa ao menos até ama--nhã pàra cáda ·um· dós Srs. deputados dar melhor
o seu voto, assiin. a resJ?eito do que se indica
no relatorio sobre os proJectos, CUJas discussões
devem. continuar de . preferencia; como elo ue
· .
o ·ar-se ao gov~rno cerca do que
propõe o mesmo Sr. Maia.
. .
Isto me parecia muito conveniente: não se
perde nada e talvez percamos tempo em discus·
· ·
mos es meConcluo portanto que a resolução._.se deve· tu·
di da.
mar na confvrmidade do que propoe o, Sr. secre·
o Sr. Lu17. cnvalca:nt:e :::_NãÕ sei portario.
qué razão.. deva ficar esta deci:'ão , para outro
O Sr. presidente perguntou se estava ..fin!lo o
dia. Diz o relatorio que se officie . ao governo ;
debate .e venceo-se que se· d}scuti~semjá. os llrtjgos
e que duvida pódo haver em que se. officie ao
que o mesmo Sr.. secretarto 1\lata JH7~unba P!\ra
·governo dizendo que este .officia[-maior tem tido
poder continuar. o serviço regular. da secretaria ,
a. continuada c:onfiança. da camara e 9ue é pt·e· ·. · e bém assim que se· recebe!]lsem ·com agradoos
crso. ·que contlll.ue no cat·go de .offic1al, autoritt·abalhos . do officiar maiór ·da .. secretária desta
sando-o para isso o governo? . .,
· .. · ·.
c!lmara;' óffiêianda::se ig!_làlme~te a,), governo )!.a ,
Q officral-l!laior· està prompto' a continuar, mas
forma ·proposta. a respe1to d(js offi_c_•aes Joaquim
carece ~onsentiD_lerito ·~o ·• go;verno,. e. para p. pedir
Alves ·Barbosa e Jeronimo Martins de Almeida·
não set que seJa prectso espet·ar pat'8. amanhã. _ com approvação da emenda d~ · Sr. Almeit.la e
O pedir que venllão dous. offi.ciaes de secretaAlbuquerque,_·. que ás palavras~eve; e devem_- ·
ria,. qile si\o desta ,eamara, e que.forão applicasubstttuio a palavra-convem.
dos .a outrqs.. trabalhos, tambeni é neeessario,-:
Seguio•se o mandar á mesa o Sr.Hollanâa CàVt1l·
porque se,m. _1sto não ,se póde dar. >&são -aotra-.
cal'!te a seguinte.
·
·
-.
·
b&lliO'. da secretaria? Qual, ê. a outra. cousa ácerca
,
. nÜHCAÇÃÔ.
.
,
da qiial· trata o relato rio? .
.
. · ·.
. .
Queira ter- a bond~e de ler, cSr. secretario.
a; AIA:- ece er com agra o .•-.
d!niém.ser nomeadas ·as commissões permanentes.
o Sa. LuiZ CAvii~E;~~:üm, ·senhor,-já.sei. · -Hollar.da
·Cavalcante; » ·
·
e cos.tume receber com agrado tudo quanto' se otrerece
Ficoti.
para
segunda
leitura
por
não
.vencer-se
a
á ,.camara; agora cse queremos tratar do mere._
urgenci~ .. .
·
.
cimento !!oi P.a_peis _ue • cs_. te· om_cial-maior. apreDepois disto . req1_:1eréo o Sr: Xaviét: Ferr~ira, ·
senta, nao pane"·& eamara ·tomar conhectmento
gue ba~endo fallectdo· o 'Sr; Florencto Alves de
deste negoeto;. sem •-• que· •vá' a ·•.~a •commissão
que· os··examine~·-•-: ., . . . ..,.,,. ·· .
..
Macedo; que devia supprir a falta do S~. Soledade.;
Se porem se quer·· que •simplesmente se réceba se officiasse ·ao governo nnvamente ·pat:a ·mandar
vir quem devesse substituir, a falt.'l do S!:· Florencom . agrado; como· se .· recebem __todas ·
cousas
cio ·afim de ficar completa a repre~entaçao da pro·
otlérecidas· á. cainara, muito bem: mas quanto
vhicia de S. PedrÕ de Sul.
·
· ··
· ·
· ao merecimento · dos papeis 'que ó official-maior
_<I.

as
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SESSAO El\1 5 DE llAIO DE 182l .
Resolveo a camara que se officiass-:>.
· IL
Lembrou o Sr. p•·esidente que se~uião-se ~s'l!ri
mciras e se"undas leituras de p;·oJectos, e mdtca{"-Ões; e em" e~nsaquencia mandou o Sr. Vascon-

que a desunio ; e lara que se ha de perguntar
u111a eousa, que j sabemos? Vem por : conseguinte a ser ociosa a- pergunta.
_
Quanto á st-gunda .parte -nada direi ; mas parece-rr.e ue com .isto nada vamos fazer
r
jà o governo anticipou esta resposta, e já; e- ·
clarou. os motivos da desunião, .e encorporação
daquella comarca.

província de 1\linas·Geraes "; e se eouvirâ unil-a á
província da Bahia, ou a outra mais proxima.-

·vas•;oncellos. »

O mesmo Sr. deputado orou deste modo:

. No anno de IS'M, Sr. presidente, separou-se da

provinda de -· Pernambnco a C<lmarca do Rio de
S. Francisco; e em vez de- se unir á província da
Bahia, Piauhy, ou outra qualqut!r mais proxima,
e com quem tivesse commercio,· foi unida à pro·vincia de :Minas-Geraes com a qual não tem.
A cumarca de S. Francisco dista da província
e
mas· craPS
egoas, e a ugare,;, que
distão -:lOO, e mais legoas ; quando da província
da Bahia nem 100 distat·á.
Isto, 8_!:". presi'aente, tem causado grandes mnl!:S

Venhão os esclarecimentos, e depoiR se tratará
da materia ; mas é preciso que se saiba os ·motivos, que derào lugar_ a esta união. -

na ne~e_ssidade de reconer á prov'incia de Minas;
--cõrii--a qual (como já disse) não tem commercio;
fazendo grandes despezas, e soffrendo muitos in-

que resolverão o governo a separar. aquella comarca da província de Pernambuco, lJOrque se
sabe
ser a . revolução desta província; quero
sa
b
.

vincia de Minas Geraes, tendo outras mais . pro:ximas: é o que desejo saber.
. ,,
O Sn. LnrPo : - Quando o decreto · diz que
desunia a -comarca do Rio de S. FraiiCisco da
província de Pernambuco, em eonsequencia. do
Pstado de revolução, em que esta província então "se achava, vê-se que esta mesma razão, foi'
a que moveu o governo· a não unH-as antes á
província da Bah1a, e Piauhy, •ou a outra -qual-quer do norte, que estavão em oscillação; e por
isso havia maior risco em unil-as áquellas províncias ue estaviio mais ex o tas
·
.
a revolução, do que á de inas, como se umo,
. a qual nunca sofft•eu revolução alguma.
Eis a raziio, que se deduz do mesmo decret.o,
1
e por isso me 11arece escusada esta er unta.
o S••. Souzu I<'ru.nç~:-A. indicação não
-A mesma or<iem, que mandou unir esta pro·
póde deixar de ser approvada. (Apoiados.) Diz o
viricia á de Minas Geraes, declarou que se to·
art; 2o da constituição: "O seu 'territorio. é_ ilivlmava esta medida interinamente até a installação
di<.lo em províncias, na fórma em que actualmente
da assembléa geral : portanto emquanto se não
se acha; as quaes poderão ser ~utldivididas como
faz·. a divisão geral das provindas do imperio,
pedir o bem do 'estad0• 11 Se o governo entendeu
será muito convenient'l que se peção illustraque provisoriamente podia desmembra1·· parte do
çõei:i, para livrarmos dos males, que estão softet...itorio de uma· província, e uuil-n á outra~ érà
frendo aquelles miseraveis moradores dessa comarca; os quaes- não tem nada com a .vrovin· · da sua obrigaç:io (lar conta á cama1·a dos depu- ·
tados desta medida provisoria, porque a divisão
cia. de Minas Get·aes, que está mutto d1stante.
das proviiiCJaS e do , {laCtO SOCial,· e dévia ter
Peço _urgencia.
participado dessa desumiio aos representantes· da
Vencida ella fez·se 2• leitura>' e ·
nação, ou de qualquer ·alteração que. houvesse. ·
di.scussão por se vence•·, que não
Por isso ·não póae deixar de · admittir··se esta
comn1issiio, pedia a palavra
indicação emquanto pede as razões, que -o go·
verno teve para a desmem'bração dessa ·comarca
. o Sr. Li:rnpo : - Sr~ presidente, esta indide Pernambuco; que unio' á provincia de Minas
cação tem unas partes · na p1·hneira exigJ o
Geraes: e ainda que· seja. o objecto de direito •
illustre deputado que se peçiio ao governo éspublico, deve comtudo a camiu·a set· informauan
clarecimentos a respeito dos motivos porque t.lesofficialmunte
foi
u_uio e_sta comar.:a. ua_ provin~ia de ?crnambuco,
. dos motivos . porque . .

Estes povos têm supportado grandE:s males;"e
tem-se _queixa•lo Jà do govemador das armas, e
defensor da comsrca, que lá se erigio ; .e já do
Onvidor da mesma comarca: o conselho, a quem
farão presentes multiplicadas queixas, ficou muito
em baraçndo, e não quiz tomar algumas n.edidas ;
~ remetteu · o negocio a Sua :Magestaue.
Eu qneria que se pedisse ao governo instruc~ões a . este respeito, para .sabermos os motivos
que teve 0 governo· para esta reuniüo; e se não
seria melhor que se tivesse unido á província
da Bahia, de que é mais proxima, com nem
em re açoes commere~aes, e on e vao to os os
recursos· na fôrma da mesma · m·dem, que :reunio
esta comar.ca á província de Minas Geraes ; . e
q~u~ndo vierem esta~ in~trucções, a camara de-

c

provinci1\ de Minas Geraes. Sobre-isto é. que tenho a fallar.
· En asseuto; Sr. presidente, que não se deve
pedir ao governo estes esclarecimentos,. porque·
estou lembt·ado, que no decreto. qnc unio ou incor, orou á província de l\finas Geracs aquella
C•;marca; ja o. gov<!rno exl!ôz os motiv.. s, por:jue
tomou c;;ta medida, e fomo (se bem me ro:c01·Joj
por causa do e~ta~o de rcvolttçtlo, em que . se
a.chava !l provmcm ·de Pernambuco naquclle
tempo : .Já deu por conscquencu1 os m•Jtivos por_

peitar a dil'isão das pí:ovinc'ias.

o Sr. 'Vasco~~eüo'~-:...:.0 Úlustre deputado
o Sr. Limpo- diz que niio devemos pedir. estes- e:>cla-:
l"cciDJentvs, porque os temos: m·a, isto :é . o que
n.'io me parece muito ,. exacto;. porque não temos
esses. esclarecimentos,. olliciaes:,. se temos. alguns, .
como n•io s:lo officiaes, _nji-o pode,-ão. servir para,
a camara sobre elles,.deliberar. , . , .. , , .
.·
P~rece-me. mais .ciué;o ·m115tie .depu~<}o está.
eqmYocadtJ, em quanto .JUlga em .. revolução a.pro-.
vmcia da Bahia no arino de lSU, porque estava •
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-SESSÃO É~l 5 DE .l\lAIO DE 1~2.7
Como.. esse eÔdÍgó ha de ter ·um titulo sobre
esse projecto da lei da responsabilidade dos emp,·egndos publicos, pode ser que fique em op_pos1ção
CúiD o systema delle, visto que o eodigo se faz cargo de tudo uanto é res
bi ~
.g

os.

.

Esta materia deve• ser presente. como 'um dos
principaes títulos do eodigo ; e por isto acho. a
mdicaçào admissivel e conveniente. · ·
·
.elle tomou, para a .eónthiuação . da. reunião da·
_quella . comarca á província de Mi~as Geraes ;
Dlas .o que quero é ter esses eo·nhec1menLos.
o Sr• Odoríco·: --Pouco tenho que dizer depois do i que acaba' de ponderar. o Sr. Souza
França; mais !aliarei aJgtima cotisa á 'cerca· de
um incidente, que appareeeu, suppondo-se as provineias do norte como balançadas.
·
Não fot assim; follou-se eóm' muita generalidale: .
e deve-se ter muito cuidado em não tratar-se de
rebeldes·
as provi"\Cias,
que. ·sempre
forào fieis
.
.
..
.

-

estllvã~ revolucionadas,. o .que disse é que estas
províncias estaviio mais expostas ao fogo da
revolução. · .
. ·. . . .
.·
·
Se não me entimdeó. bem',
não ·é minha a culpao ..
PJ.n.~~do.Laeo:..,..Q;,ando o. illusire
4eputauo se . oppoz á , indicação do Sr. Vascon·
cellos, .dizendo que. o' motivo talvez de. oãu se
unir esta comarca do Rio de S. Francisco desunid~. ~a província de P~rnambuco se !lão á
. provmc1a do . Ouro Preto; .avançou quQ; fot por... ue a Bahia,
visinha:; sof- ·
. Piauhy
. . ,: e·.províncias
.
~ que neste tempo'-Piauhy gozava
·
. socego._...
O _SR. PRESIDENTE:.;_ O. nobre

sr.

-

-

-

. .•. o s.a•. PINTo 00 .LAGO :~Mas •. ~?r·• .presidente, . o

·nobre ..dep:utado d1sse que as provmc1as da Bab1a
e Piauliy. ri~se·. tl)mpó soft'riiio osçilações; ·isso é
. o que· .nego:;Il;;s~. é falso; .ent~Q a. p"\'OVincia de
. PiauhY._estav.a .em 'p_erfeito.;socego~e n_unca sofl'reu
. oscilaçoes contra-o systema; as osc1laçoes que. sof·freo forão a favor.· da causa. da independencia.
. (Apo;iados.) ..... ,,,. ..•

,. .

,

.· · , · , .

. O sr: pl·e.íidente perguntou, se estava sufficientemente .discutida· a materia, sim 1 e foi approvaila
. .a . indicação •.do .Sr. ,Vasconcellos: o qual mandou
igualml)nte esta 9utra•. , .. . , i ,, .·.:
.. ' ·.
,_

·-i• . . . . .

,. «'.Que_''nãa

;INDICAÇÃO, .. '

..

, ·,.

~~ .M~,~~~~s:lei~: .r~gulamentares,

. que t1ve1·em relaçao com o.eodigo criminal, sem que
.a camàra resol.va, .se devem, ou não, ser· admittidos
. A di~cussão.os
dois.projeetos•do
codigo. crim~oaL.
.
.
.
"

.

'

o· Sr. :V:nsconicenos:- Si:~ presidente,: o
meu projec~o do~ codigo contem tres pintes, e para
dàr esta conta ao Sr. Liho Coutinho, meneio·
nal-as-hei.
. . .. . ,
.
. .. · .... '''·' . , .·
':A. priméira parte tr~ta dos crimes~ g,ue· !_e ,podem commetter na_ sOCJedad~, e da appljcaçao das
penas· !JUe lhes· sao correspondentes; a. segunda
trata de' mat~o'l'ias judiciaes, e a terceira, da. ordem do processo. P(llO,. que acabo ~e lli~er. V!lr~
o Ul~lstt·e depl!ta?o\ · gue n~cessanam,ente .·~· le1
dos JUrados. vat mciUu:ia_. .
, ... ,._ ,. . . , •
· A segunda ~arte do cod1go, é que Rt')ft'r~rá ..a•. gumas altcraçoes; porque _não. sa'bem·os ,se a eamar~ vo~~ pela exis~~ricia •de um só_ c!}n!_;elh~;
· ou -se deetdua que· baJaO ·. dous, um de atzusaçao
e outro de sentenças admittidos nas naçqes con· ·
· '
·..
·
.stitucionaes:

-

,.,· . . .

'"1

' .. -Pedida pelo mesmo Sr.· députado· a urgencia, e
. .apoiada,- fez-se aegunda-;teitur.a; mas _;.,não se• ven~l!udo. quei:fosse:a .urna'commissiiC?;· PllSSo_u. a s~r
· ~l8cutida, e teve a pal&Vt"llo
•• · • .
·,
: · ti·sr~··ol~mein'~a·'.pê~~t'r~=·~sr•.
den~,. essa'iriéfié:lição' . é' (ie" sua natureza_ ner.es• aaria : o projectO-do cooigo;'criminal será imperfeito,
-a· reápeitt> . dls_. prevaricações dos~ empregados pu- blicoa, segundo que •) Sr;-~retario··'ctiama· a attençtio,dacamara;para·entrarem em diàeússão, ·essas
~:-leis; -~ . :::··\-r<.~:.:;·. _J:,;, .• _ -~--h . '. , ..:. ~
:-:;·:. --:,.~_·,; ::.·
· -·

.Presi-

. Ct?S de. todas:·as autO~d~des,. !3. 'lhes '~pp~icã~'.a
le1: como por exemplo,- a le1 da respor.salilli. dade dos TQinistros . de estado, que · b1vde- ir' in. f~Uiye}mente • no· eodigo . criminal;:' no··que· ·J!ãO
acho _meonveniente . algum, .por terem•-' no· codrgo
o i seu, lugar ._.·proprio,: · todos,.os crimes •·que: se
· podem' commetter, por. ·peita, -peculat() ·ou ·concus.- o
sll.o. ·
·
· · .. : .·,. :; ·.~:.:.:.:.-; ·. •·>· ,. ,,,
Nisto não pc)de ~~~e~ a ilm,e~?X:,.~J~Yi~;'~~~·,:·:'. ·
Se "não fiZ. dift!!J'eriça em. certos, crime,s de abuso
de poder~ é porque se pôde achat-a no seu ti-
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tnlo competente; em .consequençin essa lei da
responsabilidade dos ministros de e:;tado _deve.
entrar no codigo criminal, ainda que lã nao esteja;. mas se a camara quizer, <JUC a le~ dareson bi ·
do m· i tros se·a a le1 da ex.eepção : nesse caso ·não digo nada. ·
o Sr. CleiU.on.te P e r e i r a : - Sr. presid.ente, o Sr.. Li no _Coutinh~ confundia as'. i~éas,

das leituras, tambem . não se segue que seja uma.
cousa muito, boa; se foi dispensado, foi. por ser·
muit., extenso, e por isso julgo que não. tem lugar a indicação do Sr•. Vasconcellos.
.
· Já se venceu u
· ·
commissão, vá para.á commissiio·; mas voto, que
seja 1·ejeitada a indicação, porque é um.projecto
d,, Sr. deputado, e. não da camara.

os ministros . e estado, e da dos empregados
JlUblicos em particular; a indicação não póde deixar de compreheilder a .lei da responsabilidade
dos ministros de estado: da qual com tudo niio
podemos trntar, porque j:\ foi para o senado.
Pelo que respeita á responsabilidade dos empregados publicos em geral, está neste projecto .do
codigo ; assim como a dos ministros de estado.
A dos empregadus publicos só teve uma. discussão, (aptJiado pelo Sr. l'asconcellos) e por
isso julgo que quanto o illustre membro di:>se foi·
por fal!~ de memori!'- :. portanto esta lei da rcs-

Est~ d~ve con~r tudo. quan~o estã' declarad~
na constituição.
" O que diz respeito ao codigo será incoherente
entrar
·
- ·
·
··
de taes cousliS se não tome conhecimento, tendose. em con:;ideraçiio tudo quanto fór penill.
Respeito á lei da responsabilidAde dos ministros de estado, neste codigo se faz mensão delta;
e ainda que já passou, niio marca comtudo as
penas, nem trata do processo; o que é considerado neste codigo.
·
··
.
Mas como o Sr. J...ino Coutinho quet• que tudo
quanto disser respeito_& processo criminal, com. pita ao.eodigo penal, eu quero fazer uma emenda,
se fôr preciso.
S•

como o honrado membro, que tem tanta roemo-'
ria, e tanta lentbl"'\nça, quct· que não faça· exCt!pção da lei dil· responsabilidade dos ministros
de estado
ue é uma lei sui · enm ·
··
·
a responsa ilidade dos empregados publicas subalternos ; dizendo que é o mesmo que a lei d•l
responsabilidade dos empregados publicos; pergunto. eu. Como é, que uma lei que já passou
n~sta eamara, pôde~ a trazet• o .. rrojecto do codigo do Sr. Vasconcellos; o qua pôde nii:> .ser
approvado?
. O honrado -membro quando fallon não fez n1en. sã_o,_ nem disse ·que a l!i da responsabilidade dos
mm1stros ;de ~stado nao era sui generis, (que é
cousa mutto dllferente da. lei da responsabilidade
~os empr_egad~s subalternos, que .ate tem um.proCl!.sso IIIU!to diVerso) ; como é po1s _que es,;e co-·
dtgo traz a r,u·matura do processo de um juiz
. e _as c•rcum:;tancia,; que deve notar_ para se àp~·
pltcar. as penas, quando coufessa o llfustrc autor
· que elle deve ter n1uitas contradicções? ·
'
. Um codigo penal desses sóniente; se ha de jul. gar po~·, tal tit~lo? E' prl!dso uma lei secundarià,
·e_ refabva ãs cucumstancias, e outras considera.o~
ue d
• •
·
·.
. P<!r Ul!'a l~i rogiüa!uentar; pois um codigo penal
·uno pode trazer .leis s~melliantes.
. .
·O Sr. Pauln. ·.Ca-valca:n.1;c:- Sr. ·prP.sidente! ~sta in<l,ica~:.:io não póde ser npprovada, .Porq'!e e contrana a· ordem d_os' tl"aoalhos; •de ·mais,
po<~,e. ser _que a c.1mara nao approve . o pmjecto,
. ~,c1s~aqut por ·causas. que ainda se ltão ·de approvar~ .paralisadas as que a camara j:i tem em
andamento,
. . .~ · .
·
Porque foi a uma. commissão não se se ....u~ .que
a çamara o appro,•e; e por ter sido dic;pe.{saclo

necessaria, Aue sem · ella não haverá constituição.
Convém, que cada Sr. deputado ap1·esente os projectos, que bem. lhe parecer.
. .
. · ·
o Sr. Ltno Couttnl•o:--"' Sr. 'presidento!~
otr.•reço n seguinte emenda á indicação do · St·.
Vasconcellos=- « Que se não discuta lei alguma,
ainda que indicada na constituição, até que,·ete.
-

-&no

ou ut 10. » ·

Como niio foi . apoiada, oontiriuando a discus_são sob1·o a mesma indicação, teve a· palavra
o 1Sr. VoRco:n.c~!~os : - St·. presidênte, ha
na camara duas opm10es; uma que deve ser
rejeitada a emenda ou a ·indicação, porque'tir&
a iniciativa dos Srs. deputados; e outra porque
o pr•ljecto é. meu, e- não da camara; eu julgo
que nenhuma ê Y~rdadeira~
·· ·
· · ., .: ·
Uma vez quo o :projecto foi' ·á· commiss!)o,· 'já.
não é meu; ·o regimento ré bem claro a·'3ste reseito, e o ro'eeto·-á é da camara e não meu:
mquant.o ao dizer~se. que· este ·projccto vai emprazar os trabalhos da camara, ·.digo eu que· ao
contrario vamos evitár muit.."\ perda de tempo
•;om essa iniciativa dos Srs. depu~·Jos. ·.
ep01s e approva o o co tgo, para.q_ue:ma1s
leis, que vão gastar tempo em discussoes desn<!cessarias ? Parece-me, que. estas duviJâs nascem talvez· de me não explicar bem . na ·minha
indicação, mas ella não ·lfiz' que- não ·posilãõ os
8rii. deputados. apresentar . prcjectosi aó.tes $C
fosse poss~vel, eu d~sejaria,_qlle, todo~ aprese~t
tassem proJectos · d.e tudo ~q01~lo que '\'tssem, que
et·a melhor,
r •
.
•
"
• •.
•
•
.•
•
A minha indicação não exclue que eUes propónbão aquelles projectos ·utei~ ··a'. esse ·rês peito•.
Os projectos sui r generis são tod<is · contrill'lOS · á.
lei; os delictosetodos devem ·ser punidos geralmente, quer a lei. recompense; q·uer castigue.
Se o ministro de estado commetteu um.d~
licto, se obrou uma. acção contra a ·lei; se. abusou do poder, se eo,nmetteu crime de .alta traicão,
ete., está cumpliee,':está escripto o 'delieto, ~e &
pl!na correspondente · uo . codigo · criminal; ' que· e
sempre geral para todos. Para que · pois uma lei
sui gene1'is. em outro :lugar,· ' uando no' codi' c>
_o ugar para o os os e aetos, e penas com
relaçao · àS pessoas, e ·á natureza.>. dos, crimes?'
Pa1·a julgar, e. a.~pliear. as penas coi:'re:>pondentcs, tanto faz a let .da respolisabilidadê. dos emj)l·egados publicos em geral;.isto é, o e .digo;. como
fei da re::;ponsabilidade .dos ministros .. de estados ·
portanto ·subsisú{ 'á' iniiilià' ·indic~ção~· '· ': ..• '
s1< :Ãi~n~IIIU::.'e :Ai~"~;;~~~~ ._-c::~&-presiden~e, p~ra, se. ad!llittir~, es_ta. ,indiéaçjio;· ~r:a
necessar1o .que. dcella, (!e, tirasse,;.alguma .•utilldadc:, mas e1111~' :lhe_ ·'!~jo:ntilidade1.alguma:•
Dtz ella que nno se discuta lei. alguma sobre

o
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l!sta materia crime, emquanto a camara não approvar este codigo ; só esta circumstancia me faz
não admittil-a; ainda mesmo. suppondo que ambos esses codigos são ·muito bons, e que a cama.•·a os appro_va.
·
·

exemplo, que proveito se tem tirado? Nenhum,.
antes tem causado muitos males.
Querem fazer leis destacadas-, á imitação de um.
edificio earunchoso 1 ainda que .Para evitar essa
falta
. de unidade e que eu qurzera não se .dis-

nesta sessão que . possão ficar discutidos e appr.ovados os codigos. Como pois nos havemos de
privar de adoptor- ai umas ~eis que forem mais

emquanto a camara não
deve discutir-se. ·
T_!lmára sabe':, • quarido a

va o um codrgo? Isto não' ,tem lugar de maneira
nenhuma.
.
Se nós.. vemos que um~ .lei mUito simples leva
ás vezes tanto tempo, primeiro que passe no senado, onde natural~ente tem de soffrer iguaes
demoras para serem approvadas; como é que
se julga ser possível fazer-l'e um codigo penal
tão depressa ?
Eu não conven'!Io ,em que ~e não possa apresentar ulgum P').IJecto que seJa tão bom como o
codigo, e . que ao depois se lhenão poss~ incorporar, se a camara .o approYar algum d1a, !•em

só artigo que tal diga. Eu l~io aqui.
a Ar,t. 125. Decidindo-se que o projerto é
jecto \ie_ deliberação, será .l'emettido a uma
commissões permanentes, a que .pertencer segundo a sua materia.
·
« Art 126. A commissão poderá propõr, ou a
demissão do projecto sem emenda, ou alteração
alguma: ou a sua reforma com a; emendas que
julgar necessarias, ·;,u a total rejeição delle, organisando outro ·de novo. ))
.
Só se é por esse titulo; pois não houve mais
do ue a· camara ·
·

pretende tirar de resoluções destacadas sem nexo.
nem attenção ao . t.:.do ·do systema I
O Sr. Alme:Lda. e Albuquerque:- Sr•.
presidente, eu ainda me conservo na mesma opinião para se rejeitar essa indicação ; diz-se que
o _proJecto é um systema para se discutir.
lias qual é a utilidade que se · segue dahi ?·
t;ma nova indicação para se não tratar disso, sem
9'!e se possa pedir que se suspenda qualquer·
ler.
..
·· ·
Será licito discutir essa mataria de uma nova.
indica .ão? Eu
·
não é possível fazer-se o codigo como se exige ;
e no entretanto não havemos de remediar os.
males que existem, taes como a falta da lei da
libE'rdade da im rensa?
.
ao trataremos della porque algum dia havemos de ter um codigo criminal? Então digo que·
nem teremos codigo, nem constituição : por exemplo, as inquirições se estão fazendo do peior
o qu
poss1ve , por serem e1 as a po s.
fechadas, quando a· constituição manda que sejàofeitas a portas abcrt·\S. E não será preciso reformar isto? Assim ficaremos sem co(iigo e sem
reformas.
·
o· Sr. Sou:P.:a FranÇa: -'-Sr. presidente,.
eu sou de opinião que não devemos approvar a.
indicaçã do Sr Vasconcellos (apoiado) ; mio ·se
póde admittir esta indicação de. 'maneirà nenhuma,·.
e sõ por coarctar a liberdade·de se apresentarem
projectos de lei, que alias podem ser apresen-·
tados todas .as horas,· todos os dias, et in ter-.

, Ó Sr. V~sc~nc<:)ll~s: ~Sr .. presidénte, o
Sr. deputado Almeida e .Albuquerque, julga que
da minha indicação nã resulta utilidade alguma ; ·
mas eu · jã. mostrei· como ella ·é concel)ida; e
julgo que o honrado membro combateu-uma in"
i:licação,, que não existe sobre a mesa.
·o que quero .é que esta commissão especial
examine o me'il; projecto de. éodigo, dando sobre
elle o .seu.. parecer.;. e que .no .caso de ser approvado, ·sejão ·todas ·as:leis ;concernentes subordinadas: ao. côdigõ e- sysí!'lma· geral' da·:i10ssa constituição ; .- o> que , não' se ' podtlrá' conseguir,
emquanto durar. ca'-discU:ssão do codigo.·é se dis, ·
cutirem·, outras ·leis.-' ' . ....
.F
__ icando,a .d.iscus:íiio do codigo ,par_a outra sessão
não .se fará., nada, [ném :lei :alguri1a t·egulament.ur
sallirá conforme áS ·luzes ~o se~ulo presente_;-como

o. Sl'., Vcrguelro: ~Sr. presidente, eu.
voto contra a indicaÇão pot·que não .sei nem .conheço os projectos de lei que se hão de àpresentar. E como é que se ·exclue uma cousa sem.
sabermos se é boa ou má....
·
: (Não se éji.tendeu 11.o' tachygraplio · C'yiwidno,) ·
Vamos ver qual é ú1elhor,. e se o codigo entra·.
etn discussão; depois decida·l:le entre o project()·
de uma lei util e'• codigo ·qual deve -pt·eferir;c
para que'S!3 •não de prefer"ncia a este· sem··:oo~
nhecermos o que é mais util.<Voto contra• a in-'·
dicação... :.
·
· '"' ··•
. O Sr. ,cru:P.:: -:-Sr. pre~idente~ quer-sé coilÍ!lndir leis regula'meittares co1n o codigo; o ·que·
te in-se._ apre~entado aqui são leis regulamentares ;
eú n'ào fallo em ccidigo porque 'não sei 11s .suas.
bases, e nem
·e,;t•io.:
explicadas':·
as- leis ...sobi:-ê
·os.
'
.··.
..
•• • ··••·
' .., ·I • •
•
.
'

utili=

Umcl vez que se decida que não resulta
dade alguma para -uma cousa que ainda h a de
s~r. feita a~gum dia; eu acho inutil a indicação, e
O Sr. Paula Ca.valcan.te: ·-Sr. presidente, disse eu aqui que este projecto era do
Sr. ~epu~do e l!_ão d~ camara, por~m fui con>

I

codigo '·felfppino;•-: <u:u •;,_. "•: -' · · ' ; . 1 . : ·: ,.. ' .
-:E qu'eremos''ííóSn(f s'e'ciií.o'.XIX. segUir' com as
l~i.~, 'r':gti~~menb,if~i(o :hiP.tli()dii ·que' se l!léiuio,com
esse ! hwo. da capa· tão rota?:·.~. (1\'ão e1itenaeti-~e

~Ç~~f~~~~~~~;;~y~~J~~H!li~: ;·Jii;~si~;~--~~~~-

c•dadao de ·defender-=se 'na·: ta:dêà 'dé' todos os'
crimes, fic&lldo. assim mais' veXüdo' do· que :1io
tk.~po d!> ,éaptivé~~(); '~'!rio ';é· ~ue ·.iJuerem .·. qúç s~
f!'çno)ers · J;C~l~!Jl~t~res _;:.sem. systema? ~J:!âi lé1
regulamentar· ílos ''governos 'das.· províncias>· por
TOliO

1:

ca~~ra

approve

~

O·

o

t

e jurados· si\o 'regulá1Iieritares · e. têm.' ·~~uJug~~·
agora:··. vamos tratar ·.dellá~. Voto portanto· contra.
á indicação.
'
.·., . .
. . · · .,· . "·
, o sr. éMnion:presidente;' :tàmbém;
me opponho a indicação ·do Sr. Vasconcellos,, e
por .uma razão bem simples: porque ficão ,paralisados, sendo que' a' adoptemos#muitos trabiilhos.
aliál; urge~~s. . "
, · , · · . . .• · . .• .
Como p01s esperar por esse resultado; que: de·
mais é dubio, antes de tratar de . muitas lei~:pê':'
naes e regUlamentares jâ começadas Ji réi:laniâ~-

Sr.

< : '':,

..
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Jas pnla necessidade? Já se indicou como exemplo do mal que nos viria dessa indicaç!io, o fi-carem adiadas talvez para sem(!l"O as le1s sopre
cresponsabUidade e abuso da llbe1·dade da lnt·
~wensa.
·

pena que corresponde- ao mão conselho dado
ao impe1·ad0l· pelos conselhei1·os .de _esta_do- ; e
a al"uns outros factos, queo chamare1 cnmes po.
litloos, pelos quaes são responsavei:> os ministros?
· O SR. VAscoNCELLOS:- Sim, senhor.
O SR. 0ALYON : ...;.. Bem ; e na parte do Rrocesso
· .tratará tambem o codigo da maneira de proces·
sar na camara dos senadores, no caso de responsabilidade, e da marcha que deve seguh· o JUry
.nos casos de abuso da imprensa?
· f;enhor.

Sendo posto em discussão, ficou adiado pela
hora.
Tratando-se da ordem do dia, houve. Acerca
della algum debate, e deu afinal . o Sr. presid~nte: I o ~ parec_er adiado dO: coin,missão esp~

Sessão em 'f de Balo

·vrcE-PRESlDENCt.l.

DO SR. COSTA .CARVALHO

ás

achar-se impossibilitad~ de assistir
sessões.
-Ficou a camara inteirada.
Passando-se é. ·ordem do dia, o mesmo Sr. secretario Maia, leu o parecer da" commissão esJ.>ecial para a reforma do regimento interno:.
(Veja-s" a sessão de 5, pag. 19) e sendo posto em
discussão, te,-e a palavra .
.O Sr: :r.. ul"-' Oo.va1cnnte:-A indicação
falla em se desprezarem. os projectos, que estão·
nas pasta!!, ~or niio. estarem muito a~ia~tadl!s;

P.~RilCEB

(( A comlllissão especial do 1·egimeuto interno,
meditando sobre a indicaçiio do Sr. Lino Oou..tinho, para se declararem findos todos os negocios existentes nas pastas, salvo os pl"Ojectos
que houverem sotrrido a segunda discussão .e, o~
1negocios de partes; e entendendo que a ma teria
-della deve fazer uma interessante pai·Le do regi".
mento interno, cuja reforma lhe está encarregada :
-conhece ao mesmo pnsso q_ue nas pastas das
diversas· commissões se achao muitos projectos,
indicações e pareceres que, pela sua multiplicidade, não podem ter lugar para a discussão nesta·
•Sessão; e é de· parecer :
. (( Que ·as com missões permanentes tratem; sem
.e
, e exammar o os os negocios
:actualmente. existentes nas. suas re_spectivas pastas·: e aprEsentem á camara, depozs de uma depurada escolha, aquelles qutl entenderem ser de
-reconhecida urgencia, para entrarem na ordem
-dos· trabalhos da presente sessão.
'·a Paço da camnra dos- deputados;--5 de ~lalo
de 1827.- José Antonio da Silva Maia. - Mi- ·
_guel C~{'llt.on Du Pin e Almeida.~Lucio Soa,·es
Teíxeü·a de Gouri!a. - Nicoláo Pe1·ei1·a Je Camp~s. Vé1·guei1•o.- Ped1·o de A1·aujo Lima.»

quando diz, que- entrem na ordem dos trabalhos
os negocias de mais consideração ; e não falia
nos outros que não forem bons : assim ~arece
ue a commissão não a rova .. a indica
·
nesse sentido, estou pelo parecet da commissão. ·.
Porem desprezarem-se negocias que est.ão nas.
pastas, deixando-se a cada Sr.. deputado o direito
ae tornar a propol-os, é methodo bom »ómente
para comElicar trabalho; e por isso yoto contra
a · indicaçao.
·
o Sn.. PnESID~NTE :-A discussão versa sobl~C
o parecer, e não ácerca da indi~?ação.
O Sa. -Luiz CAvALCANTE:- Parece comtudo
que a .commissão ,propõe os negoeios de mais
consideração, . e ·que se comece- por elles; mas·
isto e· dar a ordem do dia, e tal causa não he
da- competencia da commissão, · porque só .per-·
tenee ao Sr. presidente. Se se entender• porem
que, propondo-se CIS negocias de~ mais consideração, serve isso para se dest~rezarem os outros;·
. não s~oi que possão · ser desprezados senão na•
fórma do regimento; isto é· pela camara : a COIU·
missão não tem direito de rejeitar-os projeetos'
dos 8rs. deputados.
.. ·
o·sr. Ltno ooU:ttn.li.o'i~A minha.-Índi~.
. cação, com ~osto a vejo .. approvada pela . COR\·
missão especzal. Ella não a. desprezou, antes diz
que a julga muito interessante, guarcfàndO.:a par~
quando se. fizer a reforma do .regimento· {e· não.·
co_~Q diz o ill~str~-- dep'!_tado•. que. fõ_ra rej~itlida.j'
P,orquet_a achou . fbulnéíã~d~ na pratica, ·e syst,ema:
uas ou ras assem B!J.. .. . . .. ,
-, .
., . ,
Costuma-se em· a\gjlmas assembléas rever todos
os papeis . no . priíícipio. de cada. áessao, . e deà-.
prezar os menos adiantados, ficando· a: liberdade.
c

.

• . ••
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aos . Srs. d~putados de tomarem' a aprese!ltar
aquelles proJectos, quo forão abandonaitos, sem
que se· faça um enorme peso nas pastas ; e · se
não fõr assim~ rio cabo de 3 annos, é preciso
queimar muitos · papeis, assim como se faz ás
ear as o correio
.
Portanto, em vez de aceumular todos os annos,
é melhor que aquelles projectos, que não t1verem
so:IJ'rido a 2• ·discussão,: sejão d<lsprezados, para

-

·.

-

Sr._ presidente isto é uma barbaridade.. Pórqua
ba· de uma eommissãv de 3 membros desprezar á sua escolha, e á sua vontade, os proJectos apresentados "t Porque razão se ha de acamara: sujeitar ao \'Oto dos 3 membros? E'
comm1ssao ance mao aque es próJeetos, ·que são do seu modo de pensar, e des·
·
.
preze os outros?
Eis . aqui po.rque_. fallei cont!:a o parecer da
ra:~.:ao

já começados com alguma. utilidade sejào desprezados, e jãmais se pôde tirar aos Srs. deputados, que têm projectos nas commissões o direito
de pedirem a urgencia delles, .e mo;;trarem a.
sua necessidade.
Portanto acho ociosa a indicação, e o parecer da commissão ; e votarei sempre eontJ·a;
o Sr. Ax•aujo Ltma :-Bem. que jã··se
tenha dito quanto é bastante para· se considerar r
e autorisar a indicação, fallarei com tudo em.
seu abono.
que -a .materia do ·parecer é inteiramente. Jl:ferente do que diz a indicação ; porém não é assim !.:
a eommissiio não .fez .D!_ais d<? que aquillo 9ne

eer da com missão é. muito -~li~oavel, e concordo
com elle, apezal· de não se pôr já· em pratica
a indicação.
· .
·. ·
o Sr. Fran.c;a :-Não pôde deixar de approvar-se o plll'eeer.: o que diz a indicação é o estilo· que se podel"ia admittiJ·; mas. a commissi'io
julgou ll_Ue itevia fical" ·adiada, . exigindo . que as
commissoes informem sobre o estado das pastas :
não ha. Cl)usa 'Inais razoavel; deve-se approvar.

corpot·ar~se ao regime::.to .? Esta vá, ou não estava
tiverem duas discussões, exceptuan'uo os negocios
a commissão nos limites, que lhe são marcados·.
de pal'tes ;• c1·eio; que este é o sentido do. autor
pelo· regimento quando' olhou a mate.rin, nãQ
da indir.ação• .M:us que interesse temos nós nisso?
Nenhum.
..
.
.
.• · pe~o dc~urso do tra~~lho, não pela or<!em de ~x.:e•·
po;;oes, .mas pela ut!hdade_ da· matcna? E seria;
Disse o honrado deput.'ldo que as pastas ficiio
Isto· alguma ·barbaridade?
sobre•:arregadas.·Quul é o pezo das. pastas? Em que
nos inc-•mmoda '.esse pezo ? R~sulta disso algum
A cominissãcí por~nto ~;õ.s_c cingio: á. indimal? E' preciso que os trabalhos que · estão na
cação do Sr. deputad.o,: olhando--para o seu. espi;
eommissào aproveitem ás mesmas commissões,
rito, e para a ·regl·a geral;- e por isso di.sse
e ·não vejo razão para que in limine sejão desque era materia 'de lei permanente, e não · de·
prezados. ·· . · · ·;..· · ~
·
. :- , • :· medida provisoria. Na 2• ·base ·pr,rém, quando a
·Nós ·devemos considerar istr, como uma. fabrica,
com missão adopta esta idéa, ·diz ·não ·só que os
que não,faz.-.sõ aqnellas:obrns que se.Ule-·en8rs. ·deputados podem· o:IJ'erecer • qualquer projecto
~commendão . -' ella faz · di:IJ'tJt'entes: peças,.· trabalha
util, mas ate que podem o:IJ'erccer os mesmos;.
no que é··mais:.neeessario;.:ha muitas, cousas
de novo, e em separado; com o que não se
que~ não se acabão,':.·por.oserem~ interrompidas por
tira o direito aos 8rs~ ·.deputados autores das.
obras~ de maior · necessidade ; .• mas ·quando se
indicações, nem ficiío privadas de discussão as.
oft'erece oecasião Yai-se. concluir;: as peças come"
suas idéas.
· .:·: .· · · · ·
. ,
çadas,.- ~em desprezar• os •trabalhos interrompidos :
Com tudo a commis;;iio . póde ·· fazer emendas·
portanto não appnreee .-utilidade ãe tal parecer, · se Jaradas e·: distiuetas ue não·· tenbão rela ilo·
s as
iscussao em
o
nenhuma .com o ·que o ereee o· autor: e se. um:
lhos. Que- im'por~a· que .se encha a: secretaria Sr. deputado pôde fazer· muitas· 'emendas ·-quede:papeis.?·'' ': ·:-:. :"' 'c:• . . ; :
.. ·;
'
d.:stt·uão qualquel' projecto, porque o não .poderia
Tanto melh~t·, oxalá que _nós tivessemos muitos
fazer a: C(•Dlmissão? Será c isto eommetter uma.
barbaridaue?
··
.
·
papeis "dessa natureza ·para• encher o nosso archivo
. sfa .secretaria ; .terem·os, ·. mui~a, g.mte .curiosa, que
Dird alguma côusa tàmbem· sobre n base que
os.,que.ira .oonsu~tnr; e.,quam"não, gu~zet:,tllr essa
adoptotl a - ~onimissiio.· O Sr•. deputado olhoueúriosidn~e, ,,nãó é deL-maneira .alguma ineom~
píiJ!l o trabalho perdido_, que se. tev~ com_-'os
mçdado .. pela _.;conser:vaçiio. .deU~. i.A .eomn1issão proJcctos, quando elles Jã · tê1.•· so:IJ'ndo· a· ·2a· .
·· , . .,
discussão. · · ' . . · · ·
nã~. 9ue.! .<'Sta gelle;ralidn~e,, ,e·. ~ntende. que, as
tomm•ssoes permanentes ·apresentem tlquelles neEsta na realidade· e a em que·se'<póde adiantar:
gocias de mais considerolç:io, e mais •uteis :' (Ira,
mais qualquer projecto" ;· entretan~; a commiss.liô'-
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-olhou para a utilidade, e

n~o

para o

trab~lho:

-e ·certamente de have1· ma1s tt·abalho, nao. se

segu~ que haja mais utilidade. Tal foi a. ioléa
·da cotumissão.
-···
u a idéa eral
-da indicação, deixando para lugar proprio aquillo
que de\'e ser para o futuro; mas dando o seu
parecer, c approvando a indicação como base.

desprezada. Urgencia quer dizer- tratar-se primeiramente.- Serem ou não serem urgentes, significa. por ventura desprezar. os pmjectos? De certo
quer-se assegurar que a urgencia ·faz decidir da
ro osi .ue não é ur encia.
O honrado deputado que me ln·ecedeu, t'allou
em apresentarem-se os mesmos projectos, -mas
então o illustre deputado não sabe qual é a marcha dos C"O •
r
do
1· ·e
s r "citados· não torna a tratar-se nas sessões do mesmo
anno. ·Como é então que se podem fazer novos
project<>s da mesma natureza? .·Disse que todos
os meus projectos forão já discutidos, mas pelo
contrario, eu, . que tenho. projectos nas pastas,
sou o mesmo· que peço .que se não trate de todos
os que existem. Como pois o honrado deputado
veio com tanta causa contradictoria, .dizendo que
se quer emittir os mesmos projectos; quando é
prohibido ao autor de qualquer projecto reprovado tornar a emittil-o? .Portanto o . illustre dentado pelo seu argumento provou o contrario

o Sr. Luiz ~avalcan:t:e :-Isto é uma
negativa geral à semelhança da que houve na
sessão passada quando queria-se que não se tratasse do p1·ojecto de justiça criminal, em quanto
·não apparecesse o codigo. Quer-se desprezar
t.odos os projectos que estão nas commissões ; mas
que necessidade de desprezar in limine todos
·OS projectos? Se diz que é para fazer menos
pesadas as pastas, mas ·acaso não podem ellas
pouco espirito de. igualdade e quer ter a iniciativa exclusiva da camara.
·.
O Sr. deputado,
autor
da
indicação,
propõz
o
.
.
..
prezad s ; não sei se a gnns tlcãrao por se discutir, mas parece que todos tiverão a felicidade
de se discutil·em, e porque os dos_ outros Srs. deputados não terão direito de entrar em discus•São? Todos os Srs. deputados têm a iniciativa·
todo.; os projectos devem ser discutidos: feliz:
m_ente estou ~aliando sem !!er s11speito, porque
.nao cBpresentei nenhum projecro.
Comtudo agora isto parece vontade de propõr
projectf'S 11ovos, com· _exclusão dos outros que
estao nas pastas, ~or 1sso voto contra . o parecer
-e contra a indicaçao.
· A este tempo mandou á mesa o Sr~ Paula e
Albuquerque a seguinte:
EKENDI.

O Sr. Llno Coutlnho:-Sr. presidente
.não sei. como se ha de conhecer o que se que;
·com o q_ue se acaba de dizer :_ estou a temer qué
á vista do rol que a commissão aprtsentar dos
negoc!os u~gentes, . se desprezem t()dos os outros
~eg~c1o~. :Sr.· prestdente, .quando se diz que esta
.mdicaçao é u1·gente, aquella que o não é fica

quando se tratar da reforma do regimento, tem-se
dito tudo, não precisa-se de mais n•1da. Em·
quanto ao que se emittio de a commissão querer
inc I ar
·
·
•
"
tem o direito de dizer a . Ex. .,-tal proJecto é
urgente,- e a commissão póde. o mesmo ; mas
C?m isto não se nega a attribuição do Sr. preSidente.·
.
.
• .
Emfim terminemos esta questão.
O Sr. Costa. Aguiar :-;Levanto-me, não
para falhtr, mas para fazet· uma" re1lexão e lançar um golpe de vista sóbre os trabalhos que
ficárão nas pastas. De projectos impressos: conto
na minha pasta· 31 ou 82 e creio . que 4 .ou
6 , passárão _ á 2a le~tura; _ha muito~ projectos
que · passárao na la d1scussao e que hao de entrar
na ·2•, ~em met~er em conta outros ~rabalhos que
ha."·Ser•a possrvel que nesta sessao se.tratassem · ~odos ES nef{Ocios? E' .possível que entrem
em dtscussao toaos os prOJectos ·que não soffrêrã!' !!en~uma discu:;são? Leigo o que. faz a.commtssao e rever aqu11lo que é mais mteressante
e !'-presentar a lista á. camara; seguindo-se. deOIS os recursos
u
_
sequencia o parecer da commissão é. muito: bem
fundado, porque funda~se. naquillo que h a. de
acont~cer .indispensavelmente; ~ão sendo possivel dtscutu-se tudo, é necessano providenciar· a
esse respeito e por isso .. voto pelo parecer.
O Sn: PRESIDENTE; depois de lindo o debate
pt:_op~z se ficava .appr~v.ado õ par!cer da· cotp!
!Jlls_sao. e como se dec1d1sse que 'stm, fico!} prel\l~tcada. a elll:enda, do Sr. _PaUla Albuqu~rque-;
Pass~ndo. á. 2•,. parte. da . ord~m do dia, leú-&e
!> segumte :
· · · ·· ·
··· · ·
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O Sr. Lin.o Coutln.ho:- E' pt•eciso que

nós tenhamos

cuid~do ~os

no_ss~s

eonstitllintes,-

oonta das injuc;tiças que se fazem; porque se
continuarem · os requerimentos a esta eamara, e
ella der-lhes toda attençiio, a malediceneia e os
crimes que se commettem, quando não se tire
outro fructn, ficarãõ patentes aos olhos de todo
o mundo ; vindo os cidadãos no conhecimento das
prevaricações dos empregados publicos. ·
· \k
Portanto . sou de parecer que tamanho atten. tado feito á propriedade do cidadão. merece que
se mande pedir informações, para se pôr coõro
nesse uegoc:o.
. (( Paço dt1 camar•l dos deputados, 5 de Setembro de -1St6.-Antonio da Silva 'Ielles.- Antt?Os Srs. Teixeit·a de Gouv a
em discussão é approvado.

El[END.~S

PARECER

e criminal :examinou o requerimento do tenentecoronel . José . de Noronha, o qual se queixa
que tendo feito recolher á prisão. do Calatiouço · uma sua escrava de nome. Josepha pat·a
a castigar,_ passado algum tempo fõra ella r~
mettida para a cadêa sem ser a seu requerimento e depois entregue pelo carcereiro . ao juiz
dos captivos, desembargador ouvidot· da comarca
Nicoláo ·de Queiroz, que fazendo-lhe as perguntas da lei e declarando ella quem era .seu senhor
e onde morava; coíntU:do sem citação d~ste, e
contra o parecer do_ des~mbargadot· promotor~ que
r

" ue se reme
ao governo para mandar proceder conforme a lei.-Teixei1•a de Gout:ea. •>
'' Que se peção informações ao governo.- T"asconcellos.>>
Como fossem apoiadas entrt\rão em discussão,
tenJo ·a palavra
o sr·. Va.scon.cen.os :-Penso que a emenda
deve set·, que se peção esclarecimentos, porque
esse é o unico me10 que temos para conhecer se
é justo o requerimento e verda,Jeira a queixa
que 'faz esse í:idadão, e não rccommendar ao
governo sem ter conhecimento, porque, quando
se fizer a recommendação ao g•Jverno, · deve- ir
sobre o conhecimento do facto, para então o governo pro<:eder na_ fôrma da lei;
·

mas ·se não- fôt·, temos a lei de Outubro de 1823;
a qual determina que quando houverem queixas
(esta lei é da assembléa constituinte) sejão ouvidos
estes em re
os
·
·
se tirão -· documentos C<lm tal elicadeza, que se
della se ·o_ arrematante '1.1arioeldll'Silva Ferreira,
tornão criminosos factos innocentes. (Apoiado.)
a 'pagou, nem se acha entrado no cofre daquelle
E' necess:lrio pois proceder com averiguação, e
juizo ou .ern qualquer outro deposito, apparedepois· então, _se nos parecer que se deve recomcendo apenas- uma vistil que declara ter-se pasmendar ao governo, o faremos.
sado mandado de levantamento; sem se dizer a
Em todos os governos constitucionaes ba sempre
g,uem, .: o que. tudo·· se . prova pelos docu.mentos
esta cautella: nunca se recommenda ao governo
JUntos·; pede Jlortanto a _.esta camara !JUe mande
sem informações necessarias, porq11e aliás estaao ministró-- iia justiça. que faça subir· á sua
riamos sempre a. recommendar ao .governo, .e o
presença_ O$ ·referidos autos, e, á vista dalles iugoverno não faria caso das recommendações, em
!órme a· ·esta :iu~nsta. _camar~ par_a deliberar com
razão de não serem bem f11ndadas~
JUStiça, mandanao-o _ mdemm<:~ar _. pelos bens do
Por consequencia requeiro que a emenda seja
éx-ouvidor··,1u do escrivã~?, ·com· pena de prisão,
conc.~bida nestes termos- que o governo ·inse não pag:_lr~ . _
:
_ . ·· ,
forme, etc.
' <c A commissiio é de· parec;er, _que í não· póde
o Sr. Cunha.' 1\_l:attos:- Sr. ·presidente~
ter lugar o ,que 'pede o supplicante, .a quem .comdesde o Pará até o Prata, · e desde o Rio de
p~tem, ps mei?s ordin!lt:ios e legaes per~nte os
~nbun~es . de. JUStiça, .. para a indemmsaçao que
Jàneiro até Ito_pocarã; tudo são violencias, tudo
são . prevaricaçoes, e os. papeis publicos estiio
Pt:et~no_j?. , ..
_ ..
..
. ·
cheios dellas.
·
·
, « Camara dos deputados, etc. -José da
:Muita ente estava ersuadida ue -á ·tinhamo
Fel'l·eira;-Aittonio< A
t
•
morn o ; mas n s .devemos mostrar ao povo bra"
nio da Silva Telles. »" .
zileiro que somos os mesmos homens;_ que ·esta· Posto em discussão.· teve -a· pala;v~a:
mos nesta casa; e promptos a pugnar · pelos
·do Brazil.
· ·
·
· ·
o Sr~Te:ix~~r~ <lEI ~ouvêa.: -Opponho- interesses
A emenda do Sr. Teixeira. de Gouvêa é muito
me em parte ao parecer da commissão: é livre
a qualquer parte levar 'a . sua queixa· ao poder justa; ê precis? que o povo saiba qu7 não fomC!s
agua abatxo; que estamos aqm, e __que cYl"-.
executivo ou ao poder legislativo. Esta parte sem · pela
vemos..
. .
.. .
. .
duvida allega grandes ,prevaricações, e por con·
se'}uencia nós· devemos ·dar destino a esse reo sr~:F~a.n_ça:-A.commissã" julgou que esta
queri~ento ; ~ · verd!lde que não podemos dh:ecta- ' parte, ainda tinha uma autoridade a quem re~ente·. procede, m_as cumpre remetter esse. ~egocio ; correr; a qua1Lé . com effeito a relação, pelos meios
ao · govern~ e fazer alguma recommendaçao.
' estabelecidos: porém a. fallar a verdade os .meios
•

J

.

.

'

•

•

modicó preço 'pelo. cartodo. do escrivão ·Firmmo
José de 1\1oraes Carneiro, e oucrendo agora o
supplicante,
demandas
receber
.
.. por evitar
'
.
. . o preço
'

- -
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<irdinarios são tão morosos, qne para .se metter
a ·l'idiculo qualquer negocio, basta dJzet··se recorra aos meios ordinari1•s. (Apoiado.}
Na verdade tanto vale não l!aver n~nh~m re-

foi-lhe esta denegada·; e recon·endo ao throno não
foi defel"ir.la a sua surplica; e conclue pedindo
que esta camara, mandando rever a sentença por
uma segunda _supp!icação, dê " ro!'idencias com

Nestes termos inclino-me ao parecer de tomarmrJs
conhecimento desta ,materia, visto que não podemos já tomar deliberação por uma simples
certidão, em 1·azão dcllas se tirarem or em enhos.
necessario pois que o governo enten a
que nós tomamos em consideraçao prevaricações
de semelhante natureza.
.
Con\·enbo na emenda, que se peção esclarecimentos ao govemo, :ifim de darmos alguma providencia, por esta razão sõmente: porque aliás
me conformaria com o parecer da commis,;ão,
~visto ter a parte ainda 11lguns recursos.
v
O Sn. VERGUEnto:-Voto que se peçiio informações ao g<l\'eJ·no. , Nós vimos que na falia do
throno se mencionão grandes prevarica~ões; e
que as leis não erão sufficientes para prevenir
ev 1cações:
vez que es e caso s j
um desses que n lei não tenha providenciado.
Por isso devemos tomar todas as informações
n_ão ~õ para fazer restaurar a propri~dade a cs~e

c•mtra magistrados, que julgão contra direito. A
commissiio é de parecer que se indefira o reque~
rimento porque, além de ser rnsolita a pretençiio,
nada se m"st•·a contra a "usti a e le alidade da
sentença, nem contra o despacho do esolmbarg~
do paço. Camara dos deputados; etc. - Antonio
da Silva Telles.-Antonio Augusto da Silva.Lui:; Paulo de A1·a~o Bastos. »
. ·
« Vendo-se pela commissão de legislação, a
representação assignaJa por Manoel Coelho de
Faria Silva, em que se pretende que esta caiuara
officie ao· procurador: da corôa e ao juiz, como
fiscaes da mesma, para que nos libellos de rei-·
\'indicação de be11S encapellados, possuídos por
intrusos' administradores, não se admittão outras
provas que não sejão as origiuaes instituições,
·
.
i 1 os in 1vi uos que
souberem e quizerem denunciar taes encapellados: a commiss:io é de parecer que se escuse tal
representação. tanto por. não dever esta camara

.

'

alguma providencia legislativa que acautele semelhantes descaminhos.
Voto que se peção informações.

P.ARECKRES

« A. commissão de ltJgislação e de justiça civil
e criminal, exàmiuou o requerimento de Alexandre
José de Oliveira, no qual allega que .tendo comprado a José Gonçalves de ?lloraes umas bemfeitoJ"ias em terras da sesm8J·ja do fallecido Manoel
Carueiro de Souza, em que entrava tambem uma·
fabrica de desmanchar· mandioca, pela quantia·
de 1:200$000, por escripto particula•·, com obrigação de se lhe assar escri tura ublica
ms an o por esta escriplura, o vende or em vez
de. a fazer passar, como se tinha:·ob 1·igado, cedeu
o credito daquella quantia a Luiz José Gomes
seu _primo, com abatimento de 2005000; o qu~·
prat1cou; porque Ycndeu como proprias, as ten·as
que 11ão er;io SU;lS; c sem que se tivesse ao
menos rl'ahsado ·-a-mrtl'e..,a:--dA ·sobr~tlita fabrica· foi ? suppli~nte dcma~dado pela quantia d~
.:red1to, e fm. condemnad{) a pagal-a; depois de
uma lunga d1spata, que durou onze anno:;;:, sendo
a sentenç!l confirmada afinal na sttpplicaçiio da
qual pedmdo revi:;ta, <ii yidirão-se os voto~, e

po1· haver legislação propria. quo regula às denuncia..;, e as provas nos processos respectivos
às capellas vacantes; não sendo tambem neces.·
.

.

o que é de sua obrigação sabe1·em. Paço da camara dos deputados, etc.-Antonio da Silvo. Tel·
les.-Antonio .4ugusto da Silva.-Lui; Paulo de
Al·aujo Bastos. "
·
cc' A cl)nunissiio de legislação e de justiça civif
e criminal, exuminou o requerimento do capitão
das ordenanças José Ribeiro da Cruz Portugal,
que se queixa, que tendo pretendido pelos meios
ordinarios, a indemnisaçiio do damno que lhe
causál'8 o alferes de milícias Francisco .José de·
Vargas colll a morte de seus animaes. e obtendo'
lllandaJo do "uiz do crime dos bairros de S os6
e :se, para se proceder a corpo de delicto em um
boi entei'J'ado pelo dito alferes, este com um pão;
acompanbado de outras pessoas, resi11tira, não:
consentindo que se fizesse a dili encia; e for-·
- e- e au o e res1s. enc1a, proce eu-se
devassa, na qual foi pt·onunciado; o que mostra:
com . o documento n. 1. Porém ·quando o réo·
devêra ser preso c sentenciado na conformiclade
das leis, que mandão impõr pena de morte em.
taes casos, pelo contrario coneedendo-s:>-lbe cinta·
de seguro foi. afinal. absolvido. no .conselho de
guerra por sentença,. que foi confh·mada no conselho. supremo ':llilitar, o que mostra com os do-:
cumentos. ns. 2 e 3. E conclue o supplicante
pedindo a . esta camara, que chamando os. origi-:
n_aes autos a uma commissão, dê com o conheCimento de causa as providencias· que são de'.
esperar de Stta sabedoria. A commissão não póde;
ã vista dos sobreditos documentos conhecer ·se
houve alguma infracção da lei. no julgado, de
que o supplicant~ se qu~ixa, ~ que só na pre~
sença dos autos se mamfestar1a; c attendendo
que estes se acbão findos, e que não devem fazer-se reviver contra o disposto na constituição
art. ~79, S\ 12; é de parecer que se inde1h·a o. re..
q nmen o. aço a camara. os eput.ados ete_
-Antonio da Silr>a Telles.-Antonio Augusto da
~a--;;Lui.::-IJPaulo de A,·aujo ·Bastos.»
Postos em ·discussãq, forão approvado;:.
Leu-se: m.a.is ... o. · st>g. u.'in.te ,·· ·
'·
---·· ··
·
P ... R!::CER
« -~ ~ommissii9: de legislação. e de. jn5tiçn civil
e cnmmal, cxammou o requenmento de .José Ta~'
Vllres França; 'o qual se queixa de injustiçàs
·e'
.
.
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desigualdades com elle praticadas pela junta do
.eommercio, nCis seus despachos e sentenças; por.que tendo sido comnaettldo .pelo governo ao sooredito tribunaro exame.e apuramente das contas
.de 1erdas e damnos dos. navios de commercio
. a. os a
nca, e seus c rregamen s, apr
pelas forças .britannicas, para serem indemnisados
os proprietados, entre os quaes era o supplicante
por si e .como pr~cu!lldor .de O~?tros da B_ahia,
eom o governo inglez; a Junta do commercio,
tendo-se feito ia todos o pr1meiro pagamento dos
valores dos cascos, e carregamentos á vista do
suas contas e títulos do reclamações examinadas
por louvados; ainda admittio os outros como
fossem os proprietarios da galera U1·bano, Pa{Juete
da Bahia, aliás Volante, berganLim S. Joilo e Bento
Antonio, á uma segnu11a justificação de prejuízos
a titulo de custeio: sendo o supplicante excluído
de mostrar J.>Ol' embargos os excessos desses· pedidos, em vtrtwl'3 de uma resoluçiio de consulta
de 13 de N•lVembro de 1818
ue ordenou se
denegasse vista geral a uns contra os outros, c
que só fosse . concedida a cada um nos seus proprios autos para expendet· as razões porqne se
achasse prejudicado, e juntat· documentos em
prova o seu tret o; passou po a.u o a SUPJ;~l
cante, a exemplo dos outros; a j11stificar mats o
prejuízo de cinco contos e tanto do custeio do
seu brigue Desforço,_ sobr.3 o ue sendo ouvidos
cenas, como' de despeza de mantimentos, uten: ·
cilios, e soldadas de · marinheiros adiantadas, e
excluída a do custeio em tres contos e tanto,
por sentença do tribunal de 10 de A[arço de
1821, de 27 de Novembro do mesmo anno sobre
embargos; e pelas resoluções de consulta em
cursu immediato ao tbrono de lU de No\'embro
do _18:22 e 18 de Março ·do presente: vem pois
pedtr a esta augusta camara, que tomanJo em
="'~O!JSid_eração este objecto haja de terminar tantas
lDJustlças.
·
"

((

é uma reproducção da mesma materia jã ecidida por sentenças e -resoluóões de . consultas :
~ue dós <!_ocumentos com que "o,,~upplicante a
mstrue nao se de rebendem as m usti Bl! reJativas de que se queixa ; porque tendo o tribunal
tomado por principaes fundamentos nas suas sentenças· e· consultas. para excluir a despeza. do
cu~teio o ter _sid«? eUa )á co.anp~ehendida De:! pl"i~euo. valor Jllstlticado :do. brague · Des{o1·ço, a
tlleg11hdade dos documentos com que ·o 'supplicante a repetia, e differença ·de circumstaricias
e_ condição em que estavão os outros proprietanos, com que argumenta; para se ellas conhecerem seria necessario fazer reviver todos esses
autos findos, e. comparar a natureza de umas e
outras_ provas: o que a commissão é de parecer
que nao tem . lugar- por ser ·contra o art. 179
n. 12 da constituição do imperio.· Cnmara do~
d(lpuLados, etc.-Antonio da Silva Telles.-Atl.tonio Augusto da. Silva.~Luiz 1Paulo de Al·ttujo
Bastos. 11 • , .·
..
. '
· P~dido o adiamento pelo ·Sr. Souza .França, •foi
apotado e ·approvaao, ficando · demorada a diseuss~o·jlor: oito' dias.
·
·

.«

~-~mmis;sii!> de' legislaçãQ:eíie j\istiça civil
e/ cnl!nnal, . entende ,não ,yoder, ~ar seu parecer
_.sobre .a~ duas l'epresentaçoes,,de'-Bemardo Franc.isco. ,de.· Az~redo .. e .. m~s . riegociarites, · e ..o.utras
pess~as: .da. º1d>1de. de_~- -~!&ulo, e de Jose Leandro
P.e~c!t:;!lt ,.e outt,os,da ..Vl~la .~e ~- Q~,U"los na mesma:
prC?Y!nCla .!I e .S., ~a~o, a~b~_.U.Sig~adas por . João
Bapbs~ na quahdad~ .de, proc;urador, por não vir

'31

a assignatura reconhecida; conforme o art. 138
do regimento interino desta camara. Camara aos
deputados, ete.-José da Cr:u$·Fen·ei1•a ...,-Antonio
Augusto da Silva.-Antonio da Silva Telles. 11
Po to

á

m~sa

a se

EMENDA
<< Por emenda ao parecer-que se mande reco·
nhecer pela parte a as,;ignatura da petição.O deputado Souza França. 11
Sendo apoi~da e appro•iada, foi rejeitado o
parecer da· commissão, ·

PARECER

guerra , examinárão tf. co'nsultn do SU"
et>nselho militar sobrc.l a sentença de
rofez:ida no co1_1selho de guerra. con~ra
brigada da art.ilhatia da' marinha; e minorada
pelo dito conselho supremo militar na sua sentença em ultima instancia, a qual consulta foi
remettida a esta camara pelo governo, na intelligencia de ser fundado o parecer do conselho em int~rpretação de leis, quando é da
competencia ·somente da assembléa legislativa o
interpretai-as. a.;;ghri como resolver se as attribuições, concedidas ao mesmo conselho pelo decreto de 13 de Novembro de 1790, podem subsistir
á vista do tit. Õh cap. lo da constituição. As
commissões observão, que o consulho supremo
tm ttar na sen onça
e que se ra , usou · a
jurisdicção que lhe compete Jlelo decreto de 13
de Novembt·o de 1790, cuja ais posição não foi
de rogada pelo alvará de 26 de Abril de 1800, o
qua
v por
•
·
·
·
gos de guerra, mandando que e:>tes se observem
exacta e inviolavelmente, para ·o fim da· impo"
sição das penas, sem que comtudo diminuísse
a jurisdiçclio eoncedidà áquelle conselho pelo re·
ferido decreto, quanto . à f9rma· de ··conhecer e
decidir em ultima instancia; mas antes. esta ju-·
risdicção foi roborada pelo outro postedor alvará
do lo de Abril de 1808 § 7o. Igualmente observào as commissões que o cap. lo tit. 5o da
constituição é tão claro, que já mais · póde entrar
em duvida, que a nenhum tribunal. compete a.
attribuição abi concedida. ao . poder m:oderador,
sendo tambem certo, que a attl"ibuição conferida
pelo decreto de 13 de Novembro de 1790 ao con•
selho supremo militar, é restricta á fórma de
CCllllleeer • ·e decidir em. ultima instancia. Julgão
portanto. as coinniissões · que nem. este. artigo da
constituição, nem os sóbreditos ·alvarás e decretos carecem _de interpretação .. ··
das ·Chagas·· Santos.·;_ Antonio F7·ancisco de
Paula Hollanda Cavalcante de :Albuque~·que.---"
Raymu'I'Ído José 'da Cunha Mattós.-Antonio da
Silva. Telles~=Antonio •Augusto da Silva.- José
da c,-uz Ferreira. »
· ·
.
·
..·
.....
··~··.
~vascon.ceH"ow::=-Eu ouvi ler 'que .O
supremo conselho tinha minorado. a: pena:· e. é o
quu,:não entendo.: se o C()nselho supremo mino,.
rott a pena, parece que irifringio a constituição :
salvo se esse termo minorar não é p'roprio; porque diz. a· constituição .que minorar .OU perdoar
"

fk,
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as penas é attribuição do ~mper~Jor. Portanto
desejava que se adiasse a d1scussao, u~m de ser
examinado no,•amente, bem como as le1s em que
elle se funda.
ceu-se 'que ficasse
dias.
Lêrão-se immediatamcnte os seguint· s

oito

PARECERES

., A commissão de legislação e justiça eh·il e
criminal cxal!linando o requerimento de Delfino,
pardo, que se 1neixa contra um aceordão da sup ·
plicação de 8 de Julho do presente lmn_?, alie·
aando que tendo sido preso por um Joao Car~eiro da Silva à Jll'etext~ de escravo per~encant~
ã um ''iuculo encravado na fazenda do Qu1assama
do coronel João Antonio de Barcellos, o qual fõm
alli assassinado· foi defendido
no juizo do crime
.

.

.

Silva e Castro, 'que o' havia comprado á um dos
herdeiros do dito coronel, a qnem este em sua
vida -o tinha doado; acontecendo que o mesmo
lebrasse uma eseriptnra, . pela qual lhe conferio
a lillerdade; e seguindo o supplicante em seu
nome os tm·1nos do rocesso, obteve sentt:nç11 a
seu favor em
lo
I
··
passado, mas pretende~do ser solto e. manute_nido na posse de sua liberdade em virtude d:t
mesm t sentença, assim requereu ao juiz, o qual
indefirio o requerimento, com o fundamento de
estar a s3ntença appellada, e aggravau2_~deste
despacho para a supplicação, este tribmuil não
deu provimento ao- aggravo pela mesma razão
de se ter. appella~o, e não se ~uber !'!C a appellação sena recebida em um so efte1to, ou em
ambos> por isso que ainda não tinha sido recebida.
·
" A commissão á Yista do exposto e dos doeus que o supp 1ean e .aJuntou, e e parecer,
que tanto o -juiz de cujo despncho se aggravou,
como o tribunal da supplicação, que não deu proYimento ao aggravo, procederão JUridicamente, e
um vez
·
· · · ,
interposta a arpellação não póde exeeutm·-se a
sentença de que se tem appellado, emquanto não
é appellado, emquanto nãu é confirmada ou revo~da na instancia superior, salvo se a appellaçao é rec~::bida em um só effeito; e neste caso
·não se achava a de que se trata quando o supplicante requereu a soltura. Accresee que o supplicante não póde dizer-se cidadão, emquanto 11ão
fôr ultimamt:nte decidida a •]Uestão, que pende
sobre a sua liberdade. Portanto a commissào
julga indeferivel o reque1imento. Paço da 'Camara
'dos deputados, etc. - José da C1·u::: Pel'l·ei?·a. Antonio da Silva Telles. -Antonin Á!'gusto da
Silva »
" A commissão de legislação vendo a rcnresentação do juiz das sesmarias desta cidade ·do Rio
de Janeiro, ··e seu termo, Alexand1·e José dos Passos H"rculano, que se olferece a escrever uma
mcmoria .:.u tratado demonstrativo da legislação
relativa ás sesmarias e possessões de terras . e
p icaçno no razt , segun o as eireumstancias occorrentes, se esta camara assim. se dignar
ordenar·llte, mandando juntamente sobrestar em
todas as licles que conem sobre demarcações de
terras, até que a assembléa legislativa lu1ja de
legislat· sobre esta .materia, podendo unicamente
proseguir·se nos termos das ncc;:ões de força nova :
é de parecer que nada põde obstar ã intenç:1o
do. representante, <JUanto á memorio ·ou tmtado,
que se pr<)pÕc escreve1·, pois que é livre a qualquer d.;sP.nvolver o SH\ genio como lhe convier,
e olferecer as memorias e h-atados q:1e lhe pa-

rccer, ás quaes o publico e esta }nesma camara
dará valor ·conforme o seu mereCJmen to; quanto
porém á sobrestação das' lides, j_ul_ga a com~is•
são não ter lugar, attento o preJU.IZ_?, que po~e
resultar tanto das demo1-adas d c1: .
tos, como da incerteza do domínio das terras,
pela falta de conhecimento de seuslimites. Paço
da camara dos deputados, etc. - Antonio da Silva
Telles.- Antonio Augusto da Silva;- Lui:r Paulo
AraUJO as os. »
Postos em discussão foriio approvados.
Passou a ler este outro
PARECER.·

" A commissiio de constituição. attendendo no
de Francisco Ignacio Dot!!ingues
Ferreira de ·Mendonça, portuguez de naçao, bacharel em eanones e bacharel formado em leis
pel~ Ul_liversidade de Coimbra, que _pede medida
le lSlatJ •
RI'
•
mente nos auditorios deste imperio: é de parecer, que supposto o officio do advogado, seja reputado como officio publico, entre nós, e ~orno
tal niio
ossa ser exe1·cldo
or estran e1ros ·
eomtu o como a commissiio entende que isto é
verdadeiramente uma industl'ia, a qual raào deve
ser coarctada, segundo os princípios liber~es q'!!e
profes.samos, yindo·sc a fazer um verdadeuo mo'
o n m o·sc
exerc1c o e a aos estmngeiros; que se deve propõr ml!dida legislativa
a respeito, se a camara assim o julgar conveuiente.
Paço da camara dos deputados, etc. -José Lino
Coutinho. - Lucio Som·es Tewcil·a de Gouvéa~
requer~mento_

-

Bei'Tial·do Perei1·a de Vasconcellos. »

Postos em discussão pedio . a palavra

o Sr. :rc~:ouanda Cavalcante:- Como
ninguem quer fallar, direi alguma cousa: o offi-'.
cio :Ie advo~ar é luga1· que sô ~ servido por um
cidadão e nao por um estrangeirO.
qne o estrangeit·o não póde servir o officio de
advogado, que a camara appro\•ou o parecer; mas
como vejo
ordem
.
. fallar .contra elle por causa
. - da
·.

-

~

zia o uiscu1·so a que pa1·ece referir-se o nobre
deputatlo), lembro' q11e não se falla contra o pa-.
rect:r, e sim acerca da direcção do requerimento.
O Sr. viée-presidente ,põz a votos à parecer da
c01nmissão c não. foi approvado; .resolvendo a
camara qus fosse mdcferida o supphea.
Seguio-se a leitura deste
PARECER

cc A commissão de coustituivão á vista do requerimento de Estevão Maria Fe1·rão CasteliG
B1·auco, em que se queixa dá injustiça, com que
fôra lançado fóra do lugal', e officio de .feitor do
pàteo, e ponte da alfandega, onde estava vitalício por carta: e á vista dos documentos juntos
para comprovar a verdade de .sua queixa, e de
parecer que comquanto a lei de 22 . de Outubro
tle 1761 no tit. 4o § 1o que, trata~ da natureza
dos offi i '
·
·
sejào amoviveis a arbitrio· 'do govP.rno, dil.nilo
de.;ta maneira ao ministerio da fnzenda llm poder
discricionario; comtud<í"'a mesma lei em suas
razões e. fundamentos, .lilpit.a ·.este, poder segundo
a norma da _lil~? ·,e'jltsti~ ~tniversal; pois' q'úe
ella ab1·ange ,,un,eamente.. ~aq~lles c_!!lp~egados
que ablisarem· 'dlnmas otir1gaçoea e n~o ·os verdndeiramente.' i':lliJedi!los.; e_: assim attentando. es~.
crnpnlosamente' a· comtiilssao nos documentos JUS~
tifieativos do sllppliéiin~·.~ ·onde,·, se' mo~t~'l!o .<i~~
ellc se acbtva -veraadeJr.rmente . molesto e ondé~··
segundo · a propria "c~Iifissão · iio·; :m~slno' · )il!iio:

CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 05/01/2015 16:16 - PÃ¡gina 8 de 16

St""SSÁO Ei\1 7 DE-1\U.IO DE 1827
'I

.

33
de em~

d'alfandega. (não &bstante a· sus primeiro parte . v~r todos os nnnos demittidos uma duzia
co!ltra est.e cmpregad9 publiéo 1 se vê que elle é
pr(!gados publicos, que assim cuiJo il·ião melhor
ltonrnuo, intcllígeute no seu offieio, pobre e oneas cousas.
·
l"ltdo uc funyi~ia, não pôde dei:'fll' de confe~sar
0 Sr. vasconceJ los: -Approvo 0 pareecr
que o cx-muustro da fazenda o v~sc;:on<le de Batbaua commissão. (Apoiados.) Diz o illustro depu-

Jllic:nnte é basflaJa· em. justiça, 0 qtie por isso
!leve declarar, que (J.uanJo a '-tei deixa ao nrbitt·iu dol . governo tne.,; demissões, que sempre
se rntende que ellas serão fundamentadas em
justiça universal.
"Paço. da camara dos Deput:ldos, etc. - .Tosé
Lino Coutinlto,.;...Lucio Soares Teixei•·a de Gou-,;êo.-BernaJ·do Ptn·ei,·a de Vasconcellos. »
Posto em disc••ssão teve a palavra
O ,..,.. Souza França : - Oppot!hO-me ao
:lill

•p

•

•

-

,..

o

aiio nmol'iveis a arbítrio d•J govemo , segun<lo
a lei de 22 de Dezembro de 17tH, polsto quu setts
empregos t1·iennaes ou vitalic:ios sejiio; e esta
exc~
ão é fundada em raziio ela boa fiscnlisa ào
ou melhoramento uclla.
Ha prevaricaÇões que se n:'io l)O<lem demons·
trnr, c que comtudo const:lo sufficicntemente
:tos su eriot·es ue· vi iiio sobre a m·t·ecttda ·íio
das ren as. •11 ten o · not1c1a que este empregado publico é com etrdto honrauo, was agora
11iio tratamos de o justificar, tmtamos de qualificm· o acto do ministro da fazcntla que ·o despedio do set·viço. Eu entendo que emquanto o
ministro da fazcnt.!a não. pudet· lan.;at· dos seus
t!mpregos pelo menos 12 empregados publicos
ue fazenda, não teremos melhoramento.
As prevaricaÇões são diari:ls; a impunidade
fitz com que os empregados publicos todos os
di:ts se locrtpletem com a-; rendas da nação, e é
1nister põr cobt·o nisso, executando a lei á rtsca.

,

'

'

tol'Var a acção , que esta dá ao ministro ? Gema
embora a iunocencia emquanto se justifica, mas
não
.. . SJ. entorpeça a· acçiio da lei
. , cohibindo ao
publicos, em quem não tiver confiança.
alguma resolução- razoavel se pód~ tomar ácerca
da q_ueixa deste empregado é exigir informa.;ão
dos-motivos, que teve o"ministro pat•a o demittir; mas dizer-se ·com interpretaçào que o ministro ubrou contra- a. lei, isto. de. nenhum modo.
O ministro da fazenda,. qualquer que elle seja,
de\·e tet· a este respc::ito a liberdade que. lhe dá
a lei. de 22 Dezembro de-1761, em totla a sua
plenitude; e quando niio tivet~ confiança razoaow.:el em qualquer official.de fazenda; póc.le deniit·
~1-o. · Quantas vezes J>ode ~lle fundadamimte
desconfiat· da inteh·eza de· um: official, que aliás
G!lZa do conceat;O de. honrado , · avaliando pelas
=mas contas as faltas· que outt·os nfio conhecem?
-Ha empregados em officios de fazenJa, que niio
podem set· convencidos em juizo de suas prev.-1.1ieac;ões, e então deve ter o ministro a facult.lade
pluna, que lhe.concede a-lei de os demittir. Este
Cl}ll'rcg.tdo bem póle :jus~ifiear o seu bom s~!'-

.

t

-Se

I

C

.

.

Os ministros de esúdo sãQ, segundo a con~tituiç•io, responsaveis pelos crimes de traição~
p!lita, concussão, e abuso de ·poder, e qual é o
ca<o em qtte se verifica o abuso de poder? E' em
todos os casos em que a lei deixa um poder
uis~ricionario; este e nm dos casos, e eis por
conse•1uencia comrnettido um crime contt·a a constituição. A lei deixa ao arb1trio do ministro da
fazenda o dar· a demissão dos empregados publicos que nã•l' cumprirem com os seus ·deveres.
mas o ministro quJ não olha pat·a a lei, que
demitte um lwmem reei itadamente sem attenç:io 1\ sua capacit.lnde e as qualidades que nelle
concol'l"em, s~guindo simplesmente o qul: lhe dita.
o seu cap.-icho, observará a lei'? Do cm·to que
não. Set'Íl este o poder quo quiz dtu· a lei ao mims r , os negocws n azen a _
Qnando a lei cQnfero a qualquer empregado
publico o podet· de fazJr isto e aquillo, e ni'io
, presct•eve a . fónna de pr«;~cedet· nestn materia;
C)ll

po<itos que lhe vierem á cabeça? Isto . nno é
conforme á constituição, não é conforme á ·razão;
e o ndmittir-se' esta doutrina; serin certamente
levat· ao throno o despotismo. (Apoiado geralnumte.)
.
Os empregados pub!icos de certas rcpat·tições,
sendo dependentes elos ministros, que os podem
demittil· sem attenc;fio á boa ou má conJucta.
ficaráõ dependentes do ministro. e ·isso vai tornar
os empregados publicas captivos uo ministro e
não tla lei. O ministro incorreu no crime de
o er or ue usou da lei contra o ue
devia, e , ez o que não devia fazer, porque a lei.
não nutorisa o ministro a demittir empt·egados
publicos capazes, e substituil-os por outros menos
cn azes talvez. Voto ol'tanto elo arecer da
commissão.
o Sr. Souza França:- Não se trata agora
de fazer uma lei, trata~se da execução della. O '}Ue
diz a lei? Que os officios ·de fazenda:~niio podem
tle nenhuma maneira suppor-se vitalicios, bem que
tenhão esse Rome, ou qualidade. E porqí.te fez.
a lei esta differença . dos outros officios de admiuistração publica? Porque entendeu que cumpria
fnzel-a? Porque póde ser muito honrado um empregadõ d~ fazenda; ter todas .as boas qualidades
de um bom homem, e não ter todavia a activ idade' e intelligencia., necessaria para o desempenho do seu officio.
··
'
·.
Póde ter alguns defeitos, sem serem crimes, e·
pot· isso n.tesmo o ministro o demitta; porque e;ses
defeitos importiio perd~ da· fazenda, e de trato
succcssivo. Póde um ·empregado de .fazenda ter
sido admittido no serviço pel-> patronato. do mi- nistro antecessor,- e ·porque o ministro su_ceessor
lhe conhece insufficiencia, o demitte. ·
. •
•

~

depois de provada a sua- innocencia, mas por
em -um selvoigem, e o'admittio' como escripturario
isso não so digà .que 'o ministro faltou á lei na
em uma das contadorias do ernrio, .quando. elle·.
libe1·dade que tomou . de. o _dcnti_ttir, porque in tenão sabe~ o que é algarismo; quando não. sabe
ressa á· boa m·t·ecadaç.óic.' ·das. a·endas n. apurada
t:screver;-quando finalmente é-incapaz para officio,
escolha·· de officiaes de fazP.ndn, cujo 1:oubo na
de contabilidade ficará o· ministro· da· fazendac
mn~. de. se~~.. empreg!!do~_já, l?~sa per ~m.l'a~o
successor inhibido de demittirum homem semede mdustna. ReSumindo pms o meu discurso · lhante ?· Ficará privado do o deitar na rua log.l. e
digo em conclusão que o iuinistro' não atacou
logo? Nã.o de certo. O mes···m~é
a. espeito. d:.s outros
a.lei, qu«; ~sou de um d.ireito que' cl.la ll.te dava. 1· officiaes de fazenda; ·nomea~ por exemplo ·para·
{l':q_ual ~ dtr~tto ·é dç •toda :a. convenaencia para · feitor da nlfandega·· úm
niem, ·que·· não: sabe
a.: fi:>cal~saçao das ,rendas .do estado. Tomam eu.
qualificar uma ::rec;a de: lE.nçaria; que nenhum·
TOMO lo
5
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conhecimento· tem do que d1we f:tzer d~verá'' ser
conservmlo no empt·egc~? De certo <JIIC nao : e entretant., pt11le ser um houiem muito honr:t.lo.
Ha 1•íuuitas circumstaneias, ::ks., ~111 IIIIC peJe

p~rmitte dctn:ttir os emp1·egtidos, que llie são
suhor.lin :tdos? Pollba·á haver )liDU. lei,quu -lesse tal
antol'idatle '? E' a cousa a mais irracional, que
pó}e h!lver.
·

titrtiç:i'l de um emprega_Jo. :\las emfi1~1 a •luest:!o
nii<> ,·cr:;a sobre u merlt<>, ou d"menLo da let :
truta-sJ da ac~ii•J do ministro, e eu tli~n •Ji!e ~ui
a"ut<Jrisado lOl' dit·•,ito: a.;sim como Ol' du·e~to
tiC\'tl Sel' I'Ciutegt':l< o) este O ICIUi, U:U:l • \'CZ •Jilo.l
mostre que o caprid..)() do mil}istro ;;unu!!lte. o
demittio •I• otlidü, uma c.msa e exet'~lt:tr Jllt'asdicç:io, outra cou.;a é a~nsar Jell~. Ag ••::_• se trata
da jurisdicç:1o dú min•stro, e amda ua.) coasta
do abUS•l •lella.
En se fôra miuistro da faz.mtla, bem pouc.ls
€Scm'pulos l1al'i:t de tet·nestas Jestitui<;õ.·s. E cumo
pó:le snr isto pelo ·coul.!':tri<l? Est<t·se fallaulo
todos o.; ti ias em pr•!\'arica•;ii.~s de ~m p•··;g;ttlos
publicos em matcl'i•t .!e f:1zenda, e n:t•J veJo uc:
nhum dcmlttido!!! E •pmnuo apparcc.J um, <Jito fo1

poder, entendc-~e que é regulan.lo-;c, pela razão,
conf.1rme o. exiae
a utilida te pnhli<:a, c o bem
0
social. As;;im o parecer da commis;;ão, emq•ta·lt()
'nlooa tul o mini•ta·o oiJ estnd.J não roce•le11 bem'
par.,ce muito conf.1rmc com a lei, combina•lo •:om
a nossa cllnstittti<;ii•l, c confot·me á recta razão, e
utiiidalt.J publica
Pur iss,, é qu~ estou ncllc as;;ig tatlo : 1na.s o
meu IJarccer foi qtte se exigissP.IIl est:la.r~dmentos,
e nãÔ sei se hottve e;; JU~cimento, pllrque nii.c se
acha in~luLb nll pat'o.J•:•lr cst-l e,;p,lc:c. J>ort mt~
jrtl:.~"o qttc se de\'e accre;;centar :to parecer <JllC se
p~>•;ii•l esclarecimentos ao mintstr.J c11mp:,tente
pat·a pouo1rnv1;; declarar se o mi•l\11trtl abnso11,
ou não da lei, quo lhe confi•lll este p )<l •r.
O 11\esmo S•·· de uta lo m:llldott á mesa a. seguintc.

~

•

•

. . ••

..

'

••

• ~-
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~
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•
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;

•

:

•

-

o
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! • flt~L

•
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•
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a lei. Pois já foi ouvi<i•) o mi!li~tro; j-i ~e _Ih~
màndon•lize1· que desse os motl\·os •la tlcnussao !
K:\o: e pcÍt'<lttc e •tu c se •tne.- assim inct·~tnu· o mi-

.

.

ElfF.XD.\.

•)

Q•tnn<lo se tt·atar <h~ lhe fazer ncen;:;a<:. io fnndll<la, cu ,;et'<Ji o primeiro <]li<! lhe fa<;a, se cllc
fc•r culpa 1.-., mas hei ~lc dctcn•l<'r ;;•llii!H'll o,; 'Jile
olu·ar •tu St~'rnu lo a
..
1 tl•! n.as 1111 l:JI"La c ~l· •
ó saber ;;e ohrou •l ministro por anbridacle .ta.,
lei : na.la mais lisealis:unos, e HCSI.a hyputh•lse
se <lestrocm t·alos <H urgume·ttos tlo i!lnstre tlepatado.
·o S•·· Vu.scon.ccllos :-Ott nãn entetl!li o <(ite
di:;sc o nobre deputado, 011 está conforme a tndo,
quanto cu disse. Disse o nobre deputaJ,,, S•J u~n
ministro de esta.Jo achar um empr~ga<lo, que na.o
sabe cscre\·er como o l1a de con <et·v,u em uma
c contadoria?
De,·e demittill-o; c•.mformo·tne com
isto; mas se este empregado sonl.HJl' escreve•·. "c
elle ti ver as q naliJades neccssarias am lwm desempen tar os :;eus e\'d'CS ta< e P'ldnr dcmittil-o ·?
N1iu abiBa da lei'? Pois da l<'i conferi o ao ministN do.J
estado v poder de dc•nittir em pregad•l.> digw)s, e que
eumprem com o seu dcw~r? Tudo, qu11.nto o hou.-aJo
·
, t 1'11 -se com a min 1:1 1• ca, porque reduz-se a que deve o ministro usar Jo poJ0r
"'discricionatjo, que se lhe confiou, n:1o a ,;eu
!( livre alvedl'io, mas segundo o ex~ir a razão,
·a útilidade publica, e o bem social: é assim que
todo a empregado publico deve usar do poJer,
que so lhe confiou; e não observando-o, abusa do
seu poder, incorre em crime, pelo qual deve ser
punido.
Por isso, se em uma repartição qualquer o ministro achm· um homem, que niio tem as qualitlatles
neces:;arias para descmpenhnt· seus deveres: que
não sabe escrever; e que não tem as qualidades,
que se exigem: neste caso o ministro deve u:mr
do. arbitrio de o demittir: e não precisa f,Jrmat·
pt·oces,•), como se observa, quando a lei nãa
confere·· poder discricionario : neste caso deve
demittil-os é incapaz, eu o demitto, porque a lei me
-autori-;a.
· l\las se este emprega:io publico tem
ualidade:; nccJssarias ara o bom desem enho
e seu ever; e o mi!listro demitte com precipitações, ou po1· qualquer motivo particular, talvez
por irl'itação, filha tle um desgosto, ou de um
genio facilmente initavel, um empreg.tdo publico,
que· lhe está sujeito: então o auturisar seme. lhante abuso e pôr o despotismo sobro o throno :
é querer que não haja um ernpre~do capaz.
Como é que um empregado publico na de faZ.er
retlexão a um· ministt·o, seu superior, que tal.
c.ousa é contra a lei, e dizer que por isso a ríão
quer executar, se elle pódc irritar-se com qualquer
re1lexão, e demittil-o fpor haver uma lei, que lhe

o

Sr. IIolt-.-.al.cla

Oave.&lca.nla~: -l~.;tott

sua· i .J qtte o IOill'll ., ltl>llll li'O fJUe a 011
contm ·o parct:er, é talvez escandalisad" de ver
:B malversac;õcs 'lllll \·:'io na rcparti<;'io da faz_cnda,
mas niio se deixoll fa7.J:' bem perceber.
.Esta lei •tne nutorisa o minisiro a ·lcmittn· dos
empre"o.;;, é debaixo •le cert-t fórma, h:t certos
empro.J~ados da p•·ivatÍ\'11 CO'ttia.n.;·t <In ministro.
como 'r.. ,is, correios e otttro;; em pre~a los d•Jsta
natureza, dos fJUaes sem precis:'i•l d•J pt•ocosso,
se Jh)dem demittil' os individltos q11e o; Hx.ercen~
porque siio homens da confiança dos ch•~f~>s d!ts
repartições,' e que perlcat<lo-a devo.Jm ser d~uutidos
Mas não ú de empregos desta natureza que
tratantos agora. Este homem tinha e;te emprego
de propriedade, e propriedade a1q uil·i l:l em canse uencia de me1· i nt.
deste;; lugnrtls vitalícios sem algum titulll. Quando
se dá algum cargo destes a um cidadão "'empre
é a titulo de merecimento, e para se tit·ar este
empreg•l é necessario quo se prove a incapacidade ue exercei-o. CJmô se póde conceber q11e
possa e;.te homems ser privado de se11 emprego
:í vontade e por mero arbítrio do ministr•l? _
· .Jámais, senltore;;,. pôde haver lei que dê tal
aut•JriJa·le. Estou persuadido que a loi de•1 poder
de dtlmittir, quando os empregados são convencid•lS de inc.,pacidade: se é ladt·no, mostre-se que
furtou, conheça o publico quP. clle .empreg•ltlo é
·privado do lugat· que exer&i.a por ser in lign()
de o cccupar: mas não seja ist•J feit•l p"r mera
vontade do ministro c sim por um pt·ocesso em
forma. Niio sabe esct·ever o .ministro que procm·e os meio~ fle n convencer de sua ineapa~i
dade e p1r onde o pqssac mostrar ao p11blico.
Neste sentido poderá nunca gemer a innocencia!
.Jámais,
homem qae tem·a
.... Sr. presidente,~o
.
. sua:
1

convencido 'do crime porque a perde ; então é
uma pena que so~re; e o publico fica conbeeendo.
que o homem é tndigno de exercer e~se lugar.
Não é pot· a simples ,vontade do mi!listro, mas·
·po_r .um pro.!;esso format ou summar10, segur.do
COnYier.
.
.
' . .
SR. SouZA. FRl.NÇ.\'~ Em empregos de fazenda."
não ha propriedade.
··
··
·
_. ·
O Sn. HoLL.&.ND., C.\.VA.WANTE:-0 pareeer assim
diz, pois refere-se a um officio de que havia serventia vitalicia, e eu 'Dâ\Fsei' qu.e 'serventia vita-

o
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lícia de officiaes seja outra consa se não propl"iedade delles.
o Sr. Cunha l\~nt:to" :-Se cu tivesse nascido e estado cru Constantinopla, em 'fnnes,
A1· el c 1\fat·t·ocos se eu tivesse estado na Pt:rsia,
11iio me admil·aria de ouvit· doutrinas taes, qunes
=!C P.mittirão nesta augusta camam, não me admiraria que os mini~tros praticasS•'m taes acto3, c
que nssim fos,.em ·louvados, ma~ no Rio de JaJtetro, t•. prcs1 en e, c ncs
e:tsn 1zcr-se que
qualquet· ministm de estad·• pó le dat· nm pont:tpé
em mn cmp1·egall" publico, c póde utirar com clle
para <> inferno; é cousa que nunca mP pas.;on
pdn idén.
Da111i á cnLhmnisação do de.;potismo ''ai meia
f•olc:,:adn. (A11oiado.) Como é po•sivel, Sr. prP.sidcut•·· que . um ministro de c,;tndo se cinja t.''io
•·estrictamente á. lei do crario, em que se mostra
o mais destmfreado despotismo·?
n:z esta lei 'que os empregos não siio de pt·opriedade,
e que os. empre0 ados são
.
. . ··amovivcis,
. .
..
'""'
.. '
dcute, em que só me faltou ser bispo, o mais
tudn fui : e•·a provedot· da nlfandega, e fazenda
~·cal, .etc., achei m~itas m:~:·ns 11: respeito da

.

-

dizia, qno n:io obstante a lei determinar que
emprPgados tivessem novas provisõl's, comtudo nunca se poderia privm· .do emprego, nem
:;ercm removid(IS de seu u ar sem cul a form
Essas ordens furtio expedida< muitu depois da
lei de liül, lei, que fui feita pvt' um homem
de grande ralibrc em política, mus grunde desJ)()tn, C 11111 gmnde Dei'Vei'SO. (AlJOiacl<> g.n·almcnte.)
Cot:>o seria possível que um ministro pudesse
remover a um empn>gado public"• todas as vezes
que tÍ\'essc um empenho .lo Sr. marquez, bispo,
abbnde, ou qualquer outra grande personn~em,
qu~ pudesse rem(lver n um official de fazenda
de seu emprE>~W. para ser outro a<lmittidu ?
Nada de despotismn, Sr. presidente, isto é cousa,
que j{t pas;ou · no Brazil : constitniçiio· ·e mais·
eons 1 uu;no.
n·vo-mc a.; mesmas .oa av1·as, e
que se servio um illustre rleputadõ nas cõrtes
de Lisboa-nada mais da eonstitni~ão.-Daqui
para baixo nad';l, seniio es~mos perdidos. O

SJ
{'S

.

'

..

o -

dns publicos, desde os maiores até os meuo1·es,
q!!erem estender· a sua jurisdicção a pontos, que
nao podem.
_En, ha bem p~JUE:o témpo, que .tenho sido victnna do despot1smo: um· pontnpe me atirou do
Rhl de Santa Maria· áté· ao Rio de Janeiro ; mas
cu ·sou semprll Cun1ut M:altos~ aqudle, que terá
sempre o valor o mais denodado ·contra o despotismo, até irei ás profundas do iúferno. Se
a.~sim fó1·, como aqui se tem. t.lito, a"'on\ p'rinci. pia pelo ~rarió, poderáõ ,!feitar f~n·a ,o;>s praticantes e officmes que escrevao ; dnh1 a pouco t~r~
mos desembargndores fõra de seu~ emprC"'QS,
depois desemb~rga~orcs do pa~o, deputados o ela
mesa da consctcnc1n c ordens, tudo· finalmente
ir~ _ao ·meio da rua_: o pont·~ é dizer-se ·que os
numstros podem ; 'dtzen 1o-se tsto, logo pcgão nt\
J>alavra.
·
Yoio portanto pelo parecer. da eommissão.
r.
os u
p;u a r : - e nos tvessemos já uma 'lei de responsabilidade dos ministt-os de. estado, que pudesse ·cohibit· os· abusos,
que ·se podem seguir do potlt:r ; eu ainda admittiria alguns dos princípios aqui enunciados, como
porém desg1·açada'mente não '~te esta lei, (que
.J>'!u~ faça a11parecer qu.anto antes) en ·combate·reJ s~mprc ·~emelhn.1!te · maneira' de pensar.· Deus'
n~s hyre, Sr. prestdente; · ~e ·tal poder discrictonartQ, como se pretende mculcar · . se elle fõr
~ntendido assim, ·ninguem ficara s"':P,uo.
:-_: · C9nheço .que. a ,lei de Dezembm de ·1761 dá.
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mntivos a semP.lhantes idéas; mas ·ella não pótle
nem deve ser entendida, senão nos devidos ter~
mos da lei do justo, que é sempre immntavel
e C?u for~ne . aos yet·dadei ros pri ~ci pios d•1 bo~
1azao, e JU.;tu;a um~ersal. Esta le1 n•iu póde, nem
Exn~inando estes papeis com alguma nttenção,
cu veJO que_ a caus!'- da d!:sgt·a~a de,;w preteu•
• a · 1 sem uv1 a o
genio, alguma falta de consideração para
C•tll~ o competente juiz da alfandega; e uão incapacJda le de servil·, ou falta de intelligencia nas
materias .tu seu officio. Este official é o melhor
info!mad~ _Pelo. cor~tador geral do erario, que
enta~ ex1st!n.: c ate abonado. na segund!l informaçao do JlllZ da alfundega, que mio pode deixat• de coufessar que ellc é hon: ado e intellig •.·nte; e nestes termo,;, como é possível que
SE'ja assim demittitlo de um officio, em que estava encartado, e de que h.tvia pano os competentes direitos? Deus n
·
~o
•
t.l~ se~ndhnnt~ podet· cliscricionario : elle espalhar la so pot· st o tcrro1·, e o medo ent.rc os diversos cmp~egados de s,et·em a cada passo, e talvez
o1· mouvos bem f•1volos des edidos dos seus
•·especttvos o cios : nmla de tanta e:xtensão o
pat·ticul:H·mentJ sem lei do t•esp<Jm;nbilidade :
pt·occtlmnos em regra, c con fut·me ás leis do
Jüsto, c da raziio.
Nenhum empregado publico póde ser despedido
do seu lugnt·, sem processo, e sem se1· julgado
incapaz de servir. Hc pois por estas razões e
pot· outras muitas, que aqui têm sido emittiJas
pelos illnstres membros, que me precedcr:1o a
f~; que eu adoptoc a emenda do Sr. Yascone<!!Iõs, de se pedirem informações a este t·espeito
parn r!lellwr decidirmos o negocio c.. m pleno
o:oõlhecJmento de causa; porque a materia as•im
o ·pede, e é de nosso mui . particular dever por
11 coberto os nossos conctt.ladrios de qualquer
ab~so, ou. exc?sso de podm·, que sobre elles p'>-

o Sr. 1\ln,.- :-Eu npplico a este parecer da
commissão a mesma observação, que o Sr. Vergueiro fez ácerea de outro parecer, que hojé so
ra ou nes a casa:, a a a o
rono am em
falia em delapidações da fazeno.la, e dá a entendei· que ellas são muitas : o Sr. deputado Souza
França acaba de expender o mesmo. Ora apparece só 111!1 ~ornem castigado l ! ! Voto pelo parecer
da commtssao.
o Sr. Rezende Costa :-Levanto-me para
dizer que é nccessario pedir esclarecimentos ao
governo. Já em tempo do conde de Alouzã este
homem se fazia reparado por seu máu genio e
é o motivo porqu•J · foi demittido, havenJo tratado com pouco respeito ao seu ministro. ·
Portanto acho que se devem pedir e.;tes escla.:.
recimentos. ·
o ·sr. Cunha l\~ottos :,..-Se a culpa .do
empregado é te1· máu · genio, não o devemos reputar criminoso: o máu gcnio é ás vezes necessario ..Mas por um homem ter máu genio, .ha de
se ·pt>gar nelle, estando empregado,. e atirai-o

.

.

.

-

.

-

.

.

,..

que .eU: tenho máu genio, e entretanto me reputo
o homem mais pacifico· do ~undo :· assim pódc
acon~e~er com. E!Stc empregado.
. .
•
Sr. presidente, ter máu geuio. não é crime. Se
1111. :p,reva.ricaçãc; ~ ma1~de_-se . formar processqi· e
dcpots de scutenctaJo SeJa posto no meio da l'UI\ ·
o máu genio evita-se com uma correção fraterna:
segundo Q conselho do evangelho : de mais ·o
comportamento do: !llinis~q e, que . foi ol?ra de
homem de. máu gemo. (lltSadas.J ...
. ,: ~ ., ..
O Sr. presidente r~plheu os 'Votos, depôis de
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se julgar diseutida a mataria, e f~i npprovado
o parecer com a emenda do Sr. Vasconcellos.
Leu-se mais o seguinte

" A commissão de saude publica á vista d<>
d_e Jo:io Gonçalves dos Santos, da
P
•
•
ana ca· deira de hyl!i~ne publica no collegio medicocinu·gic•) da Bahia; ·requerendo all mesmll tempo
·ser pt'O\·ido na dit.'l cadeira·: é de pat·ecc1·, que
~om•pmnto conheça a n !CCssidadll da ilita ca leil·a ;
· corntwlo nada p lr ora se p·)de •leci•lil· a respeito:
''isto o novo Jllano que se deve crear para as
escolas medico-cirurgicas do imp •rio, on'le entih
se fará contemplação deste ohjecto, e poJel'l't
reqnl'rcr nesse tempo a decisão do seu re'1ue1·imento aontle competir. Paço da cnmara dos deputados, etc.- F1·ancisco aonçalvu Jlartins.. José Li110 Cozttinhn.- José Av<Jllino Barbosa.r~quedmento

em discuss:io di;sc"
....,...

Holla'l'ad:..-..

Cu.,·a.tcn'la1;c : -

Sendo apohda, entrou em discussão, ·e disse.
o S1'. va,.concollos:- O parecer da commissão está rejllitado, e eu me conformo. com o
-parecer •lo ..Sr. Hollanda
se. crêe
. .Cavalcante,
. . que
.
conuni,;s:io reconhéce a necessidade della. Sr. presidente, vamos com1Jletar o.; estullo;;, qu~ pudermos, inde~endentemente do plano geral de estudos,
vista a dilbculdade ue haverá na a t·esenta -o e
execuç:io delle.
Seria bom que fossemos fazendo o bem que
pudessemos ; e se m'io pó .le set· já tudo, vamos
pouco a pouco fazendo <> que estiver na no~a
mão : po1· isso proponho que se aug-mentem mais
cadeiras, conforme diz o ::;r. Hullanda . C.tvalcant•! ; e voto pela emen.ia.
o Sr. Cost;a Aguiar: -Sr. lH"esidente,
po.;to que me tenh:1 pronunciado contra melillas
pm·ciaes, fi tte por. via de régra só servem de
dilliculta1· depoi-> o an·anjo de ·ulteriores, e decisiveis t!elibemções ; conuuJo tal é a necessidade
a ma CI'Ja, e a convemeneta o o ~cc o em q uest:io, que de boamente eu accoJdo no que .propõe
o Sr. l:avalcante. Nem m.:smo €U poderia deixar
de apniar quant'l se pretende agora dererminar•

.·

t
c; ·
,·
· ·
...
· .. -.; •
presidentt>, nã•> é ~te o pl'imciro I"CfJUerimento,
E•t fni o primeiro deputado, que na sessã~
que se no>' apl'•:seuta pura o cslabelo!CÍill01lto de
passada de IS:m apresentei, se be:n me lembra,
escolas publicas; e a todos el!es se tem dit•l que
es erem pdn discussão •lo projecto, que trata em ; no di~ 18 dll 1\laio, uma indicação ácercn da
gera ( estes est:l e ecuucn os: 1s
com c e1 o
mia Jm:âico-cirurgica düsta cnpital, a lliffic~ldade
me parecia razoa\·el; mas eu Yejo qne nii•) faz
que encontraviio no fim •los seus trabalhos litsenão estnr\·nr, ou embaraçar qnc nppareção estes
teral'ios; sendo mni nc:ntement:l privados dos
est-tbélccinwntos de educação pnhhcn.
títulos que se lhes de,•i:1o dar, fazendo-se de um
Cllm ciTei to o qne nós temos a discutir é muito
negocio tão simvl.,s a mai~ insnpportavel difficnl. bom, e deve ser tomado em gmuüe considemçiio,
datle ; e o que é mais, pl"i\·ando-se cidatl:ios appliporém qne mal nos fazia, uma vez •1ue conhecados, de mere·:iment<.~, e muitos delles até já
-çamn!<, c que n mesma commissiio conl1cce a
conhecidos pelos sens conhecimento.; profissio. estahili<lndc destes cstahelecimeutos, que S<! creasnaes, do pt·emio Cine1·ecido que se lhes havia.
. sem já est<<s cadeiras? Acho que é uma cou,..a
promettido ; bto é o. de terem as s:ms t·espectitão boa, c tão urgente, que •1uauto mai.; devas cartas conforme seu estudo, etc.
pressa se t1·atasse, melhor seria.
Esta camam ouvio com nttençiio esta sup lica,
c 01 o resu ta o e a a e1 que a cs e respe1to
uma cadeira, conhece-se qne ê necessario; approfoi promnlgada. Desgra.;a.Jamente porém sou invemos; c quando houvtr a refot·ma get·al, ent:io
formado que novos obsta.culos .se suscitão, e que
tomará outro caminho: entretanto ha necessidadl',
a cad:t passo se f~1·mão tent~tiva~, talvez • para
ha utilidade
Ol'• ue não
odcremos a rovar "à
a ct·c:u;iio destas cadeiras? Acho que se devi:io.
de. uma profissão t:\o util, e d~ que tanto ne· ir estabelecendo tauto esta, como quacsquer nutras
cessitamos. (Apoiado ge1·almente.)
.
cadeiras, que se fossem propondo, e se achassem
Longe de mim a idéa de accusar algnem ; eu
- neccs~a•·ias.
suspendo ,por ora o meu juizo, e guardo o que
o f!!lr. LuJ.z ca-..·aJcantc :-Algumas cren- poderia já 'dizer, para _tempo opportuno, quando
ções se tem proposto nesta camara, mas diz-se
a esta camara subir possão representações, ou
· que se espere pelo plano geral. Estes planos
supplicas tenllentes a este mesmo .objecto. Se
geraes são difficultosos de se tratar, tanto por
po1s eu naquelle tempo tomei a peito esta causa.
falta de combinação das commissões, quanto porcumpre que agora o faça do mesmo modo, e que
que depois de apresentado o plano hão de haver
quanto em mim couber, l?rocure no menos fazer
muitas reformas, e alterações,
aquelle bem que ê possiVel, s:: não podemos
Existe na Bahia a academia medico-cirurgica,
fazer tudo o que desejamos •
.. que ha de existir, apezar de se apresentar o
Conheço que taes estndos assim na Bahia, como
- plano. A cadeira que se propõe, pertence a esta . mesmo nesta côrte, devem" 1·eceber. uma· nHva reacademia, e a commissão Jiz que ê util, eu não
forma ; e que tanto em uma como em outra aca· entendo do:~ medicina,· mas penso que ê muito
demia faltão ainda .cadeiras, para pr,,fazer um
· necessaria a cadeira de hygiene; se assentarem
curs'l completo; como poróm não ê possiveLainda
· c;~.ue não é. necessaria, cederei, mas uma vez que
J!Ode_rmos arranjar este curso, como cumpri~. e
· e necessar1a, como parece, estando creada a acae m1ster, creemos ao menos aquellas cadeiras,
demia, nã_o temos que espera! mais ; porque ainda
que J!lais. indispensaveis se julgarem, J?Orque ist()
nao- un 1
I'
nenhuma razão ha de se esperar que seja abo2 . se fizer e delibera1·. Entretanto parecia-me q,ue
lida a medico-cirurgica da .Bahia.
deviamos ouvir a este· respeito as commissoes
Vamos adiantar a instrucção publica, quanto
reunidas de i;;aude publica e de· instrucção, por· fôr possível. (Apoiados.)
que as. devo considerar_ mais ao facto -do negoem questão, e com os devidos conhecimen9 .tmesmo S1:.. deputado__ mªJ1d.9!!_ á mesa· a se- cio
tos-pl·ofis,;ionaes, pois· ·que alli ,-se .acltão- · muito3
gum e:
. honrados membros .bem conhecidos. pelas suas
E:MID."DA.
luzes em taes materias.
·
·
u Proponho, que por uma resolução da camara
Demais não ê mesmo possível . podermos
seja ~approvada a_ creação da cadeira de hygiene . já e sem maior · indagação . saber .quaes • são
-na Cldade da Bah1a. - Holland.a _Ca"alcante. ,
estas cadeiras .que faltão: ereàr, e que se:d.eveJÍI.
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. reputar indispensaveis. E11 supponho q11e a cadeira, de hygiene de q11e se lembra o Sr. Caval'" ~nte, existe aqui, pois que está creada ha m11ito ;
mas sei de certo, que faltão ainda algumas .outras subsidiarias P.~tra um perfeito c11rso d~ taes

.

"
este negocio ás respectivas
commissõcs para interp ... l'•!lll o sen parece1· com ur~encia. Em todo
o caso lembro á consideração dJst.'l camara, e
,

'

. .

-

.

'

aca•lllmia medico-cirurgica da Bahia, seja tambem
npplicaJa á desta capital.
Quando eu lembro, Sr.. presidente, e.•ta medida, é claN que deve ser na parte que fõr
· applíc:avcl, c que convier quanto ao estabelecimento das cadeiras q11e faltão, porque outra vez
o digc~: fa~amos ao menos o bem que pudermos,
já que não podemos fazer todo aquelle qne de. sejamos. A. matel"ia é urgente, e nada ha t,io
nobre como animar uma classe de estudos de que
tanto ne•. Jssitamos (apoiado geralmente), como
· é publico; estando a maior arte, já não digo
as "' as ; mas a e as c1 a e,; o 1m perro, pnvadas ue professores para a cura d•lS enf•!rmos,
morrendo por esses se1·tõ.,s e até po1· muitos ou. tros lugares, uma immensidatle d!J pessoas ÍL falta
c

• "

ministm.
O mesmo Sr. deputadou mando11 á mesa a scuinte
11 Proponho, que a resolução, que se toma1· :icerca
. da acad..,min. medico-cirurgica da Bahia, seja igualmente a:Jplicada â de:>t:l cõrte. - Costa Aguiar. ''
Sendo apoiada, entrou em discus;iio, e disse
o Sr. cunha l\'la.t;t;os :-Parece que de. vemos completar o grande circulo dos conheci. mentos do todos os cidadãos bl'llzileiros, que se
applicão á me.Jicina, e cuja.falta tem sido a cau~:l
. do que. h.~ pouco r.cab~i d_e vet::. No exercito do

bastante falta de conhecimentos. O nosso exer. cito esperava a toda a hora' en::ont1·ar-se. com o
exercito do inimigo, e n~o et·ão s!lfficientcs os facultativos ara tratarem dos .fel'!dos.
'·
No -hospital .mol'l'erão para cima de 600 praças,.
~ J>Or falta de medicamentos, e .tambem por falta
de quem os applicasse. Na ultima batalha forão
abandonados muitos homens, que podiiio ainda
ser uteis ao estado. Muitos outros morrerão no
'hospital da imperial Carolina por •falta de facllltativos, e outros no acampamento de Sant'Anna.
Não se acredita, Sr: presidente, qae houvesseno
exercito só 13 facultativos li O que aconteceria em
um hospital com 330 e tantos doente:!, onde ltavia poucos cirurgiões, que os soube;;sem tratar ou
.·tivessem conhecimento das ·molestias nasciJ1H dos
:grandes trabalhos no campo, da· falta de cümida,. de agua, e de todos ·o;;_ necessarios da ,vida?
Como era possi vel que p:>dessem tratar de enrermo;;,
· de molest.hs tio- gt·aves, homens, que para isso
·-não tinhão todos os conhecimentos necessat·ios?
· Por isso perecerão muitos homens.naquelle hospitaL J•dgo portanto · ser urge!ltissima a crea. ção desta cadeira, e voto pela opiitião do Sr.

o Sr. IIÕHandO..cavatc.a.nte:-No ánno
' passado •apparecerão ·muitos requerimentos desta
natureza,. e houve· um que pedia ·a ct·caçiio ·desta
cadeira ; . poderemos .. portanto desde já. •:real-a.
'Não é P.reciso ir á éommissào,' é úma i:ousa·conhecida:.A. cadeira de bygiene é..conhecidil.mente
boa;. conhecc-:se ·a sua. .. nécessidade, e' por isso
. '(>Oderia addicionai-se 'qüe se crêe' na '·côrtê .· do
:.Rio de Jal!eiro, e ~a J?rovi~cia da'Ba~ia~ onde
ha academ1as medtco-ctrurgtcas.
. ·. ·
O mesmÓ Sr~ deputiid.Õ'mandou""á
mesa
à segUinte
.
-.
------

"

~IAIO DE

1827
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EliE..'<DA.

« Proponho como addicionamento á resolução
da creação das caue:ras, que se lhes at·bitre os
o~deu!_ldos,. q11e têm os lentes das academias me-

Sendo apoiada, entrou em discllSsão, c teve a
palaVl'a
O

S•·· Luiz

v

>

estou pela c1·eac.;iio dacadeira, como ainda ;;ão ouvi
fnllat· nenhum senhot• da pt·ofissão, c possa acontecer que deva set· annexa a outro objecto esta
cadeira, parece-me que devia ir a uma commissiio destes senhot·es, s.;,ja a de instl·ucr;iio publica,
ou outm mais propria, não para saber da con-:
veniencia da creação desta cadeira, mas para a
sua organisaçiio.
O Sx-. Vascon.c~l.los: - A d11vil:l está -tirada no mesmo P~•recer, porq11e diz, que é indispensavel e 'nece.;sal'ia; por consequencia, que
temo:> nós de mandar isto á comnnss•'io? A pro\·e-se hoje mesmo : creão-se estabelecimentos
muito mais dispenJiosos c prejudiciacs no imperio em um mom<:nt•l, e ruio se r.rearáõ estabelecimentos desta natureza? IJ:stat•cm<.as ainda
suJei os aos rs. r.;.
o tSJcato:
já com este fisicato tambem; e11 fard
indica.,;ão em temp.> compJtente.
O

Sr. FcH•rci••a Fran<·u : -

niio e necessat·io ir :'L commissiio pon1ue a cousa
á muito clara. Ct·êe-se esta cadeil'll aqui, e na
Bahia, que não é cadeira pat·ase crear só na B:1hia;
mas em toda a parte onde a popn:ac;ão fü1· maiot· ;
porem ao menos Cl'êe-se na Bahia, onde ha escola de medicina.
.
_
Algumas outras cadeiras; que sãu necessnrias,
poderia· e11 lembrar; e se me promett.em d«' as
crear já, menciona1-a~-hei; fuas se me não pt·omettel·em de as creat• já, ficat·áõ para depois.
{Alguns Srs. deputados àisserao que se crearicio
já.) Pois sim: entt'io mande-se crear a cadeit·a
e p tys1ca experimen n ,
g•'ome rin e l:l ustoria natuml; cadeiras sem as quaes ninguem póde
ter conhecimentos de physica. Creem-se estas. cadeiras ao menos onde ha estas escolas medtceA cadeira de histeria nat11ral devia ser creada
em toda a parte, P.orq11e faz parte daprimeira
instl·ucc;ão ; mas ao' menos seja creada sómente
onde houver estas esco<as. e comprebendendo todos
os ramos de hi~toria natural.
Orêe-se a cadeira de hygiene, ainda o repito.
pois por ·,raua· de ·conhecimentos hygienicos, applicào-se muitas vezes sem causa, nem. precisão,
remedios pharmaceuticos, inuteis ou damnosos,
Os meios naturaes que produzem a· vida estão
bem demonsh·ados, e esta hygiene qtte tem stdo .
a menos culti\•ada, faz parte da sciencia medica. ·
Ot·êem-se portanto outras cadeiras sem mais
discussão; q11e se a houver, então adeus ca-1dra8, não sP crêa nenhum:l. Vejão, senhores; se
querem fazer hoje uma cousa util a esta terra ...
Crêem estas duas cadeiras que proponho, pois
-temos rn<lços di<rnos de se mnpregarem, e que
estao pe m· o empregos. ( p ta os.
gas o
pouco, é uma bagatella. Que é. que se dá a um
professor? Dão-se tiOO~ ; isto• niio e nada ; não vale
nada: .. 600$ dá~se por, ahi. a. todo. o mundo, e sem
· necess1dade nenhuma. (Apotados.) Demol-os tambem a um hóniem util, .qut~ ba de ~usinar: h"is-toria natural,physica_ e hy~iene, e maude~s~~o -que se crêem alguns s11bstJtutos para encher ·.as
faltas dos ·fl'ofessores; que é gast~ bem pequen(),
com o qua a Bahia. e a, cõrte pod!:!m ntuito . e
· múito~ Tomal'a o . . ó•vo: pagar píu'll istO. ,(Apoia. âo ger<Uil~itc ~). Elle o· que· não , quer é' pagar
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para cousas {lcsnecessarias.

,J

(Apoiado

geJ"al-

systema constitucional que assim o manda, Jiãopodcmos pre;;dudir dessns formnlidá'des.
Crêe-se j:i por uma rllsoluç-;:io sem mais proA constituição assim o manda em um artigo·
jecto•, n<!m plan:JS, que, se vierem os planos,
c a mesma t·esoluçiio tem de it· ao senado e Ii
adeus cadeiras.
sofi't'CI' do u;tesrno modo a' demora precisa, como
' o. or n o vem a ser
O mesmO Sr. de1mtndo mandou á mesa n se-o , mesmo e nada de resoluções precipitadas.
: gnlntc
_o Sr•. Ferrelrn França :-Por isso eu
nao q uerin fali ar, c jil estnvn dis o; to a ddxal"
<(
cço que se cremn
app1·ovar esse esta e ~cimento da cadeira de
experimental, geogn1phia
Jtygiene.
.
J;~~·reil·a l<'1·ança. "
.• O !J"g'?cio )á o ve-jo t>io t:mbrulhado , que h<1jc
J~ nao ~IC~_tt:a creada a cad~tra por est.n camara.
S('mlo apoiada , entrou em discussão, e con. tinuou.
:se. fallt:1 Iut. porque se d1sse que nlgnm facultativo pollcna lembrar uma ouh·a cadeira mas
. o Sr.. FcrJ'<'lra França: - Quciriio al~~~ bPlll não queria fnllar, uc proposito porque
J.!IlllS de"VV. EEx. emendat· pot· baixo. E jo\ que
c perder tempo.
V. Ex. me moveu a falia r, dird que hn prcciEmfim veremos no que dá isto e qual será o
- siio de uma c:tdcim de agl'icultura c outra de
resultado.
hotanica, a!':sim como ó preciso, (1ue a cadeira
de chimica deixe de s•!r substituitla : pois tem o
o Sr·. ,.n,.co:nc.-IJos:- Sr. p!'csidcnte, o
ro rietm·io >HJUi nesta cõrtc, e não :;ei se tem
illustrc de utado
ue acabou
·
·
·
·tença:> e n· a n na. .a a cadeh·a está substip~'CClp~ açoes ue l:<'f!OlttçÕes, de\"•> Jcmbt·at'•SC quotuida por um :Ottbstituto da escola, que deixa de
IIUS t~ao nus pret:tpttnmos quando tomamos delif:tZt'l' uUh'íl." SulJ,-fj tuiçõe,;; pois pâ!'ll llii•J deix:u·
bemç.;•·s a bew du Brazil, e podemos acct·e:;;cende--· h a , ..,r alguma insh·ucçiio, mandou-se p~rguntm· estas c•·cnçÕl'S ús leis ('Xiste11tes. Por nc nii .
..
• !'i
c
11 nc 1 \'"fi c pnz, e c c nu,,
c
azer 11111 tPm n.. t·azit por uma sim- mcon aq1tclle substituto. ~Ias ou huja mestre
ples t'csolu':ã" da camnm, se a constituiçiio diz
onlin:ll'io, (111 lHmu'lem ontl o, o que se quer e
que compet" no impcr:ulot• sanc::ionnt· leis reso•111<: uiio fique Yaga, c ocio~a :1 cadcil·a, nem outt·as
luções, etc. 'l Ltespomlo que ngorn uós nii~ faze._
,:. • • amos, c 1\lll( a
O Yt'niiHiciro em tnnuu· jit nnlll J'esolut;iio á
qui? seja 111na me•lídl!_ h·gislnth·a... pótle set· po,~t•
rc ..;peito da escola IIIC<lico·cinll'gicn c de todas
mct<?._ tle uuut resolnçno, porque Ja o fizemos na
a' mais escolas, c <JIIC se dissesse ao governo
sessu•>. pnssnJa : e <lc tunis ó uma mediu ·t de milita
que tomasse o Cltidndo de vm· fJUil estivessem semncccss~tlnde, c<HliO jlÍ- o l)t•. deputado Cnuhu Mattospre occnpadas ns cadcims eXIStentes, e q t\c nouos fez \'<'!' a re.;peito do,; facultativos do exercito do sul.
measse um dircctor.
Emfim a consa vai-se embnmçandà , e eu
Como pois se quer· quo v:í is<o a ttma comquct·ia nproveilar emqu:mto quente : mas já se
mi.ssão, qne ha úe tlnt· o seu pm·ecet· p:u·a de''ai embaraç:mdo; crêem-se estas ca<leirus, o clipois h:l\'cr la e 2a ~citurn, c tet· igual delonga.
gn-sc no go\'erno que preencha as que estão
uo s~nauo_. qunnuo t,.;to verdadeil·atul)ute. não é·
Yagas, e que qucim norncnr mestres.
uma crençuo uovn; mas um accr~Jsccntamento para
o nnl bnst·
·
·· ·
. '
fazer esta <lcspezn, proposta a bem d J mclhoracrêem-se ~ssns dua; cnd~ira na· Bahia:
n~cnto dn t~tedic~Jn? Ut!m vez. que pelas nossns
. O Sn. FEttnEIR,\ FRANCA :-Por uma t·esclução•
cn·cnmstancms nno nos c pcl'lmttido fazer já todo
por uma resoluçito.
· ·
'
.
o bem que o Bt•azil- 1'0 is
•
~
aos poucos, embrado dn pratica da ass~mbléa
O Sn. Y.-~.sco~cJ!;r.Los :-S\'. p!'csiuentc, eu jul"'o
constituinte. N :io fizemos nós a lei da svndican. qne por uma resolução podem-se crear cadeiras
cia iL favor dos minish·os, e não f:.Ji elin sancJw,·ns, fazendo um nclditnmento 1\s lei,; existcn·
cionada pelo impe1·adot'?
·
· tes. -A Bahia está em igunes circumstnncias do
Rio tlc Janeiro, e na segsão passada nós disSe para. !sto, que deixtwa· os ma~tistrndos sem
)Jeusámos ns I<Jis existentes por meio de resolurcsponsabll~uade, não foi necessario lei: então·
!.'ÕI)S uns camm·as. N:io ltou\·e a disJ:~Qnsà das
pnr.1. se cmdat·. na instl'Ucção publica ê que ó
certidões da decima?
JJI'CCISO um pr<lJt!Cto de lei? não poss~ entenderque taes decisões tenhtio lugar p:ll'n umas cousas,_
Como Isto se pódc fnz.~t· por umn r~snlnçito
o p:ll'a otttt·n.; não. Vot., pela l'<.!SOlu~,1o.
e ti pratica que a co~tstitnit~l'io allmitte, fnçu·s~
~~slabclecer essas calClt'l\'1 pot· uma simples r•lo. S•·: Son."'a F't•u.uça: ~Sr. pt·csitlente,
.soltt<;ão, quo passe no senuuo c receba a sancS? no; b\'essemos toda a autoridade legislativa.
~:.1~, uccessaria.
S<J nesta. c.,unat'>l, e:ttlio po<.lel'ia ter lu,.,ar o que
qu':l' o Jllt:stt·e deputado ; ma~ n6s n:io fttzemos. o Sr. I~<>llU;nc.la. ?•--..'-~';l.C~n.te :-Sr. pre·
u~a IS do q uc uma secção da assembléa get•al : e
stdonte , e;-tas 1 esoltu;oe.{ .JH sno tomadas em
· ('OII~cqnencm de un1 parrcur ele cnnunis,;iio que
:tmdtt qne convenha em pnt·tc nos pt·incipio.; dose f,·;r. .na S<Jss:io passatln: niio é co usa o no~·a flUe
ll~u"t~•J deputado, quundo diz quo a resolução
nao e consulta, pet·gunto comtudo, como ó que·
. >'O !luct.t:n n !optar ngvra pot· nml! simpltJs resose lm •lc Jlat· Ol'tlen:tdo a es;;es empt·egados noluçn.o: J:l houve parecer llo c•>numssão c em con·
vos, '_l uao set• por nm pat·ecer de cõmmissão
•kqnenci_a tlellc j:\ n camnt·a fez alguma -cousa
o:
' s
<: v w;oç:;.
em os Plll't!lntu
. _
.
• '
mnrca •ls _p1, >t consti·
o uireito c pratica. .
· tmçuo ? Pur tSS•t não posso concot·Jnr 'com esse
modo de legi~lar. tiío incompatível com ·o nosso--·
o Sr. Sou"'a · Fran~•n.: -Sr. presidente
systcma consutuc10nat
.
.
·
:tiiJ:la que- Jwja no Rio de .Jáneiro uma cndeir~
De
~~rem_
os
profe:;sorcs
do
Rio
de
Janeiro:
· <l•;sta ou · dllquelln faculdade, é n,ccessal'io u 111 a
GOOS. r<JJS nao se segu~ que tambem ·.os' deviio·
1<·1 para crcnl-as em outm pat·te: nno convenho
ter os •IM ouh·as_ provmcias, ll<Li qu"es podem·
·em que a earnara -possa tomar rc:;oluções isso
de. n!!nhnma nt:uwiJ·a. U neg.>cio deve ir â-co·m- . haver out~as. r~zoes, pnr onde se deva liügmen-'
tar, ~n ~lllllllllll'; C)SSe Ol'denado. Con1o pois se·
llllssa? l!at·a _clla fuzct· um· projecto de. lei s"bi'c
lm. d~ creat· caden·a~ sem attenc-'io a tudn isto ?
. esta. md1c~çao on u t·espoito da cr~açào· destas
-cadesas; o umn CJ'caçiio no\•a c segundo o -nosso· Po1·t.auto e~ te_ ncg.•cl? nlio · pódc Jeixat· 'de ir ,·a'
-uma comm1ssao, ate - mesmo - para· satisfnzer a_
mente.)

.

.

-·-

..
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.esta · t•esoluçiio dt1 camar.1, marcan lo o orde- . · destas cadeiras, assim como de O!lh·as, c tnandar.
na-lo, etc.
·
Niío convenho jamais em que sem3lhante;; resoluçõe;; saiiio desta camara par•l o senado, c
ara serem sanccionadas, sem i•·em com todas
as orm:1 1 a es, que a constltuu;ao e crnuna.
o s~·. Ll sn.po:- Sr. pre.sidante, (~U n'i.')
.!<OU do me.,Huo voto do illustre d.-.putad•> ,que
?i

·c

·

•

'",.ã··

o··-

sLitai.;ii.o .tem marcado a march·1 que devemos
seguir, c nó~ não nos podemos apm·tar dclla. Ai}lda
que a camat·a tome uma resoluçiio qualquer, semJ>re c necessario que vã ante:> a uma comniisslio;
quanto a <lizet· o Sr. Vasconcellos, que o nn:1o
Jlassado já a _camat·a 'assim o pr..1ticát·a, e que
Isto já está estabelecido na lei ; re~pondo que
não se trntou de um caso novo, e eo>mtudn foi
no sennclo, h\ füi confirmada, e depois recebeu
a sanr•;ã.> imperial.
· .Oe mais é SOIJhismn dizer-se, qne a lei ácerca
da syndicancia já estava appt'O\•aJ.t pela assem·
·a, orque ue
c
V;.l
,
" e
c
·
da3 pa\'a legishw todos os poderes.
o Sr. Ctcru.ontc 1"-"er·c.>il•a :-St·. pt·esid.:nt"', arece-me ue as duYidas su;cita las nesta
quest:io têm ''indo de s.1 Jta,·cr con un• h o a ccisão da. camara com as fnrmnlidllll•1~ pam 1\
decisiio. Propõe-se uma ca•leira de phísica cxpe·
rimcnt~1l, e de goonwtl·ia, qu l o "lOUI'C deputad·>
p opoz no. s~11 accrcscen ::unen o : 1111 1c·1çao so re
crear-sc uma cadeira Je hygienc ; o Jir.cm uns
quJ i.~sn se póde fazer por uma !'escol uçiio. e
out••os qne pot· um pl'ojecto de lei ; mas é clnro
que pa1·a 11111a cre:tçiio nova necc~sita-se do project" de lei.
Portanto me p~1·ece que s,1 devo consultar á
~amara para saber S<3 e lia appi'O\'a a'crenç:to d•Jsta
cadeira, pOJ'•lue d ~pois vai ti commiss.io para
seguir as formalidades precisas.
o St·. Llno Coutinho:- Sr. presidente,
quéim fazer o fa,·or de mandar ler o parecei', e
c->•as emen as ou m 1caçoas, p:)rq llil nno es ·•va
a~ni na sala quando forão lidas. (Lco-se.)
.O Sn. LtNil CJUTI~uo :-Eu me opponho a to1as.
essa; emendas e declat·o-me a ftlVor do arecer
da commissão, ainda que niio passou.
.
.
Qnando me opponho ã estas emendas e indica·
ções, de\'O defender o parecel' da commissão ; e
por isso pergunto. Com essas cadeiras novas
que pretendem crear, fica. o curso medico-cirnr·
gico porf ·i to ? Tiio imperfeito fica o collegio meaico-cirurgico com esstl creação, como sem .ella ;
o que se necessitao é uma lei regulamentar refôrmadora , para levar estas escolas :i.quellc
gráo de pedciçi'io .de que s'io susceptíveis; só
c:om estas cadeiras de geometria e de . phisica experimental, de certo não fica· completo o curso
prepa.ratorio.
~' P1u-a que· pois ct·eat··se agora uma, amanhã outt·a,
~.depois outra? 'E' pt·eciso haver um systema
nesses· estudos, e eu trago um· p1·ojecto pat·a o
systema dos estudos ·medico-cirut·gicos~
· Opponho-m., portanto a ·tolas essas emendas.
Quu se apt·esente um . projecto de Jei. para um
perfeito est!'belc•;imento medico·ch·urgico, que eu
tique adiado tudo p~ra se tratar, quand~ eu "apre·
sentat· o projecto para a creação da toda.; CS:ias.
.escolas.
·
·o Sr. presidente propõz o adiamento, e entrando
.em discussão, por ser. ap!'iado, disse · . ' . ·
' Q s;.. Ferrei~,"~. Fl:"ança: -si·. pt·esidente;
nii? se pód<l adiar para. quando o Sl'. uepu.tt\dQ
quiZer ,apresentar o. seu. pNject0 ; cu tambem
trago um .projecto para isso,. e cointudo não. me
4:1ppuz á ·~craação das cadeiras. ···
·
· .
Uma cousa e a· camara conhece1• a naee~3ida:.le

que se faça um projecto, e 11utrn é es~c grnndê
systema. Adiar isso pot· causa disto & cousa que
niio cu tendo.
Emfun. o caso é ue
xou de se crear hoje, e eu queria que ;;e fosse
estabelecendo isto, sem se sentir, c era o que53 estava fazendo. Mas o gt·andc projecto ..••
tenho muito medo uil não yá, avant•:.
Não ob;;tant~, prccisa-sa de um proj'!cto, que
se npprove, cPara então se e;;talleJ;;cet·em estas
escolas perfeita; d~ medicina c plcannaeia tHlS
duas p;lrtes, nnde se tem de estabelecer ; porém
· dizer-se que fica impel'feit:l. a academia com ess:lS
cadeiras? ... Niío entendo.
·
Potliii.o crt>ar-sc agora estas, ontr•) <lia outras,
e as~itu ficava a academia menos imp,;l'(dta, nté
que afin'll acl(lUi\'isse essa perfllit;.ii•>. Mait.t.; consas
, não se fazen~ p:H' sc q nerer tudo ao nwsut•J telllpo;
quanti•• l\11111 se disse que em toda a parte se
ct·e.u·i:io escolas, nisso assent:'u·ão t cuo~ : e como
•n

c

l

;-

•

•

l

~, fJU8Ut.O

o St•. Llno C ou t.ln h o : - St•, pt·csidcnte,
o hoam \.) memllrn, flllc acu.llou dtl falhu·, pa\'ista muito j nsto no q 11 , tliz.

pois em tiio poucos mezes,já quer que se cr!<e,
e. já a cndeit'd de hygimte _na B:lhia e no Rio ?
Isto é o ·que eu niio entd.ndo.
o Sr. Vascon.c.ouo,. :-Sr. presidentl', uma
vez que não P"demos fazer tudo, e só po lemos
fazer o pouco, façamol-o ; mas falia-se Plll plano
geral: e já cst:i estabelecido esse plano geral'!
Não : nesse caso pat-a que espet·ar por esse plano,
se nós. podemos já fazer esse ; para que prüt'O·
ga.r um hem, que nós podemos fazer já?
p,,r isso acho injusta essa proposiçiio, e inadmissivel o adiamento. A consa é muito facil ;
ha necessidr.de de tal cadeim, reconhece-s~ a
necessidade da· de hygiene, para que' espa·ar
pelo plano geral ? A discussão desse pl·ojt.:ctc)
do "Sr. J.ino. Coutinho leva muito tempo ; fleix;J.
mos de adiar a materia, que e muito· impnrtante.
O ~r. Callnon: :- St·: pre.;ide_nte, trata-se
:Jt.-

•

..

•

e qual dllV•) ser o seu ordenado? Isto é objecl.o
do uma .lei, e como ·querem fazer esta cre:lçi\opor uma resoluç.~o? Pois .se hão de regular estes
ordenados de outl'O modo· que não seja pot· uma
lei f. A se1· assim tambem o_senado .o o governo
pode.m_fazer as suas resoluções ..
Portanto voto contra essa ·emenda.
:o Sr. Souza Frau.•;a.: -Sr. presidente e11
não me opponbo a q11e se crêem essas c:1ddras,.
ao modo por .. que querem crear; é que·· eu me
opponho ; por.:rue não c regular, nem ·,conforme
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no•so regimento, o deliberm:-se um:t crea~iio
or uma resoluçiio. A ser asstm, aqu 1 temo .. n .
~s~embléa constituinte da França. Embo.ra ~ cn.mara cnie uma cadcim, mas que vá prtmeuo a
uma cnmmissiio pam _5\ar o s~u parec.er, c que

0

l'ci1·a.- Antnnio Ferrei1·a França.- José Lino-

Coutinho.-José A.vellino Barbosa.
Foi approvado.
Leu-se mais este outro.

11

l'.UmCER

<< A commissão
• u sou o prí'llíeir
vo r qu se · ~n
.!
cadeiras se precisnrem, m~s por esta forma nao:
,.á este negocio á comnnss:1c., q~e cu,. "~.tarm
contra o mlinmento pnr sct· mdefimdo. Nomee-se,
caso <JIICinio, uma commissiio aá hoe co!l•r?sta
'" de. mcmbroR, qnc trabalhando com achytuade
poss:io aprcscn~ar .l<'go um pt·ojecto. d~ le1 ; porém deixar de n· 1~to a uma commtssao, de maneira nenhuma, Sr. prc>sidente.
o Sr- co,.ta A~nlur:- Não póde deixar
esta Emenda dé ir a uma commi,;siio _qua\quet·;
qnercr que se façn l)!lr uma I'esoluç:w, o que
.

.

s,; nccio~ar,

c '

c

•

exami-

do conselho da província de Goyaz, s~'hi·c .a .riqueza das minas auríferas da mesma J!rovtuct_a:
li de parecer, q~te nao deve ..P•Lssat· a ulter~m:
discus~ão por nao cont~r medula algu_m~ legislativa e só ter pot· fim annnar a comp:llllua mgleza,.
qae pretendendo estahelccer-se na província, está
desanimada péla difficnldade dos transportes, e ouh'O$ ol>staculos, que embaração o cstal>elecimente
pt·ojcctado.
Paço da camara dos deputados, etc.-José Ribeiro Som·es da Rocha.-JhltolliO li'er1·ei1'a F1·ança.

c

nüo pútle ser.· ll~fallivelm<:ntA: se hn
de fnzel"'' n lei, e eut:io hn tle n· a COI~II~IIssao pm·.a
isso, porque a nwsa n:'iu ha de rcutg1r uma le1.
·
a sessao , ss. <. o • s c qu. esqner reso ucõe,; desta cmna ra f<~riio sempre nm_nidas de pai·ecer<!s de C!>llllll issões, uiio pútle de1~m· port 11_1t.o
(te ir _isto :is duas commi.ss<1cs rcnmdas de 111-

.

o negocio em fúrmn, c
O Sr. Lino Coutinl10 mandou :i mesa a segulnte
<< Indico que se remeltn tudo hs com missões
de saúde puulica c instrncçiio, c que se oução
os senhore~; qne tenhão projectos ~ol>r<: o r~gn
lar estabelecimento das escolas med1co-ctrurgicas.
-Li"!o Coutinho. 11
O Sn. Lx~o CouTI:s-Ho : -Concordo que vão ás
uns comnussoes.
O Sn. FE nnEmA FnAXÇA:- A's com missões antigas, que por ora não ha n:;vas.

press0, e eu pretendia da1· para
a fim de ser discutido.
O Sn. FERREIRA Fn.\XÇ.\ : - Está bem.
O Sr. presidente proptiz o adiamento do pnrecer n Pmen<las, niio passon ; e venceu-se que fosse
J'cmcttido tis commissõos de saúde c iustrucção
puulica.
'
Em continente lêu-se o seguinte

Posto em di~cussão, o Sr. Cunha !\laltos pedio.
qne licas>c adiado: c sendo apoiauo, assim se decidio.

o Sr·. Ar•nnjo "Vlnnrin :-Sr. prc~idcnte,.
este parecer fui feit•> o mmo pa~;mdo, c por consequenci n:io C\'e cn rat· em I~cussao: peço
n Y. Ex. qnn o mande retir.u·. para a commiss:io·
redi .. il-o de novo, pOI'!JUe tem j•í mudado muito
nssa~ cit·cumstnncin,;. E11 estavtt distrnhitlo, Se}
niio cCI ta mente niio se faria a sua leitm·a. Essas
medidas ahi propostas j:'1 se cstiio praticando.
o s ... ·vasconccltos :-Sr. pt·esidcnte, Tejo.
ahi nesse parecer que a minha indicação foi
· desprezada, e por isso desejava saber se entra, ou.
niio em di~cussão: cu jnlg;ava que por elle. proan<lamento do Diario; mas como fói desca~·ece most.rnr qual foi o se11 fundaO SR. AR,\U.TO Yu:s~A:- Eu jí' pedi a Y. Ex.
que mande retirar este parecer , pMque as circumstancias do anuo passado não são as m'lsmas.
c e a«ora : por Isso JUgo cver pedir que se retiro
este parecer.
')
O Sn. PRESIDEXTF: propoz :'i. camam se voltava o
parece1· á com missão para o t•edigit· de novo?"
:::lim.
Leu-se finalmente o seguinte:
PARECER

"A commissão especial nomeada pnr11. o Pxamc
das actas do con;:elho da presidencin do Rio Gt·ande
do Norte I'Clllettidas a esta camara, pelo ministro e
secretario de estado dos n~:;:iocios do imperio ;
<< A com mi ;;são .i c snú I e publica em vista cl9
entrando na analyse das referidas nctns, achuu
re<")n~rimento de José JClR'JIIIIll de Carvalho Baque 'além das pt·uvidencias, que alli se pedem
ce11ar, c·m que ;;e <")Ueixa dQ desp~cho rio phisicoao governo, como proprias das suas nttrilmições;
JIIÓI'· do imperio, qne o m::mdn tn·ar nova. carta
se requerem outras que exigem medidas legislade· bolical'i,l, concedendo-lhe um anno de hcenc;a
tivas, e que. para serem dadas pela mesma ca<~mn o on ns de dentro do mesmo anno, tirar a
mnra é . qtie aquo!lle minish·o e secre!-firio de
dita cnrta · não lhe qucrnndo dar pela que o
estado, lh'as enviou. Das actns de 13. de W do.
su' lican ' anrescntA
assada
· · - •·
•
nen·o o correu c anuo, e de 10.'
do reino de Portugal em tempo em que este
e 15 de Fevereiro, de 6 e S.de MarÇo do mesmQ
impcrio jli. se aclmva separado, bem que o exame
anuo consta, que
medidas legislativas pedidas.
<IUe a precedeu fosse em' tEmpo muito an.te1·ior
pelo conselho da p1·esidencia daquella provinci a,.
:\ separação :. é de parecer, que o supphcn:ntc
consisttm: 1°. na creaçiio d•! algumas villas; na.
não apresenta motivo attcndivel para ser excuso
transla~ão da villa
de Arez para a povoada disposição geral. não sendo este -com o parçãv de Gor,anna por. set: mais util nos pov6s.
ticular sufficiente para se estnbele.cer uma providencia ,~era!, em que se abranJa o caso do .. õ n3sento daijitella vflla na sobredita povoação ;
na creação de juizes de fórn nas villas principaes.
.supplicante.
da mesma província, e de dois tabelliães em
~~ Paço da c:nnara d<:~s deputados, etc.- Fran- · algumas dellas, por . ser um insufficiénte para· a
ci~co Gonçalr:es lltm·tins •..::.Francisco Xavier Fer·
boa administrac;ãu da justiça: 2o na permissão ..
PARECER

as
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41

de

e designaçã~ de ~enda p_m·a . edificação de -?!.'~~ Jo_aquim
Ornellas.:;-Attt<ll~io Auyusto l!.Ioneasa de res1dencia do - presidente da provmc1a . tetro de Bw·ros.-Jose CesaruJ de ~\Iil·anda Ripela niio haver : 3° na commutaçiio do imposto · bei1·o. Jl
•
•
.
dos cinc<> reis em· .cada ~ibra . de carno verde
eortad~ nos açougues: pu~hc?s, no de ~ % I~a ex-

e menos gravoso ao. po:vo: ·4.o na e~ntribuiçã~
de 640 a beneficio da camarada capital, em cada
cem toros d~ lenha de. l!langt~e, de que se rdizerem

..

seja; ficando SUJeitos'·.a esta meljoia contribuição
os morado!es que .. os ..cortarem· para negocio : jo
na reducçao dos benesses dos reverendos paroéhos
da prpvincia .vis~o l.1a~ei: uma grande variedade
no seu quantitativo, devendo por. isso. ser regulados __ conforme a constituiÇão do arcebispado da
Bahia .no que.fôr ;~pplicável;.'e•pelo.regimcntodo
reverendo parocho da capi_tal da· provinda;· no
que se não poder regular· pela 'indicads consti~
tuição ; e. no augmento de congrua de todos· ·os
reverendp'l parochos de · fõra• da capital ; e das
uantias· designadas para guisamentos, e de!i!pezas
p · ic çao o ren nnen o a
a a (
:
passagem tiO Rio Grande, para as obras publ:cas
ae estradas, pontes, c · valias, e de · Hl réls de
imposto em cada· atrob!l de nlgod~o l_llil ra.m~;

Sendo posto em discussão disse
•
·
. '•
·.

.

.
'
esclarecimeuto á eamara, ,de um
.

uho de fazer um
engano .. em que labora o parecer da commissão:
~ governo n:io mundo11 [mio foi mais· ou\·ido ~

Ill · r

•

·

1'achigrapho- Cypriauo.) .. ·
:Fieuu adiado péla hora.
O SR. Pm:stnE:sTB, dc11 para a ordem do dia:
lo o par~cer da eommissão do regimento interno:
2° leituras de pareceres de com missões ; e ;>o dis-·
cussão do pr.•jecto de lei, vindo do senado sobre
a o1·ganisação das secretarias de e.;tad".
Levantou·se a ses:;iio âs· duas horas da tardeO secretario José .Antonio da Sifva ~\laia.

RESOLUÇÕES. DA CAMARA

.

. .

..

taçiio 'dO'. q'ue se 'pratica nas provincias 'de· Per:
dos deputa~os, que !> offic!al da scct·ct~t·ia d~ estado
dos negocws do 1mperio Franci.sco Gomes do1
nambuco, Ceará, l>amhyba, e 1\laranhiio : 7o que
Campos, c1ne .fura. uomeac.lo po1· S. :\!.o Im1Jendot·
aqnella pt'oTincia do· R10 Grande do Nort.., se
..
'
"'
.. ..
'
.
..
.
Rio dos • Ferros; ficandu o tot'l'itorio desta freguezia, pertencendo :á mesma proYincia do Rio
G.rande do Norte,: e . encoT)>nrado ao tllrmo da
vllla ·.de . Porto Alegre :. •8o finalmente na eonfirma~ão. da ~ata de uma lego!l·de terras e~n quadra,
confen•la; a c~mat·a da ,cap1tal da. provmcia para
seu patnmomo,· da qual -se acha de posse,. visto
ter·:;e; extraviado. o foi'~l, ... tombo r;,speet.ivo por
e!Ie1t0 da guerra . com. ,OS hoJl.ondezcs, .· Segundo
affirn~a. a .. sobred1ta •. camara, . conc•!dendo~se-lhe
al~m . .disso o terrenó qué 'fica· do sitio do teneute.
coruri.el ·Joaquim .Jos~· da· Costa,. até o re o ue
!"I e 11. ur eza :. a,. a~1·a,: cautlo conipreheudJdo neste ter1·eno todo o sitio da ribell'a cnm
o fun~?·_do cOI'l'CSP,Ondentt'_, ;segundo ? .que indicat·
a med1çao. da leg"'a<!fl ~1\rgo,d~.~ataJá co.ncedida,
o
1s o · VIS a a ac a e
Rio Grande do Sul, em l;goir do co'nego Autode Janeiro do corrente anno, queo conselho resnio Vieh·a .da··Soledade, que fora nomeado :;e.
pectivo não só cl\Jo~ ~lguni~s 'caileiras de 'primdras
uador : Resolveu a mesma camara, que se soliletr~~· de gramma~1ea· latma, .~ uma de. mathe~
citassem do governo ordens. nece.;sarias, pat·a queDlattca ; mas passou ·de inais · a mais á estabe;.
venha toma1· assento n'ella aq'uel!e, a· quem pela
lcccr-llles ordenados~ . não sendo- isto d·a>J . suas
ordem• •la tlleição ·competir, afim de. que nã<>
!lttribuições na}ó!;ma 'dq -~ s~u _regimento; . e · por
soffra a representação da mencionada proYincia.•
1sso é •Jl·cc.mmissao·.de parecer; que a- menciünada:
acta · ~eJa. nesta parte r~me,ttida · . por ·. copia · ás
' O·: que participo a· V:. Ex. para· que seja precomm1s;;ões de fa~':Jmlll, •e··t}e · instr'nc~'ão publica
St'nte a Sutll\lagestade o Imperador. Deus guarde a
para dtze1·em .o· . que eonvie1· .a ' este objecto, .. V. Ex. ..
.
.. ·
· :
E' como os · d.em·~is c!.bj~ctoil 'acim•t iildicitdos, e
Paço
da
camara
dos
deputados~
em
7
de
:\[aio
tle.
constantes··das' actas ·deis·· 16 ·dr; .-18 e 27·· de
1827.-SI·.
visconde
de
s.
Leopolt.lo.-JoséAntonio·
Janeirl•, ·de 10; e' de ''15 dE/Fev~rei'ro' ~ 'de' o e 8
da Silva Maia. - : ·.. .
. ·
·
·
de ~.a._rço d.o· P_~:e_ s._e___ nt~ !l_~uo.. são. do •. ~~·iva_ tivo' ~o~.· lllm.·é E:t!n., Sr.-A éamar:a dos deputados~
nh-:ctm~n~ da:~·c?~mls_soes'de''estatlsfica,da' legisafim de halnhtar-se. para• •ultenores deliperações,.
lac;ao: civil; .e· crlmllial'; 'da ·de. fazenda ''e dâ deis
resolveu :sobre a: indicaçãu de um: dos seus mem-·
nego~ios ecclesia~ticós;"aevem iguahnerite serremctbdas 'à ·estas commissões as· copias dos artigÔs' bt·os .. que se ·pedi&sem pelo intermcdio de V~ Ex.•·
das ~encio!lad>ts''·'aéta:'s na·• pal't.e :que'' lhes diZ' es.clarecimentos sob1·e os niotivo's, por<lue a· :co~
mat·ca ~o Rio de.~' Francisco, que em outro• tempore:;pe1to: ·,VIsto-, que: uns com etem • ao·· conheciper nc1 ; pt·ovincla e• ernam uco, ora un1 a.
,Ç"men ~· as· comuussoe:n e•:iestatls ica;, e de legis='
laçll.o ·e •;utl·os:.à:de:fazendasimple:>oientlôl e outros á de l\linàs Gemes, e o parecer: do'gover11o· sobi·e·tt·
á. de fazenda, -;e, ecelesiastic0 s, ·e··:. outr~s' •final:: conveniencia' de •annt!Xal·a antes -ã-·provincia . ·da
Bahia,-'ou·a 'Outra, que:~ms·proximá·seja àquella>.
~ente isô: a. esta. • .e'! só: á·.·de: .. )egi'slaçãi>: ·.·ExtraJudas- na secreta~'! a-~ copias que ficão !indicada.;,: çomarca.. o que participo a.•V"Ex. párarque:subà-.
asse:-:ta. a-- coJnlnl$sao•.: queq se· •devem·: P.nvisr ao conhecimento: de ·Sua· :Magestadc O·lmper..ld:Ol·;.
aq uellas -actas: ao. ministro. e· sccr.,tario: :de: estado _ Deus•guarde aV.'Ex: . " ,·.: .-::· · :·:• ' j :: ~----•'"~
dos negoci~s :.do dmpêrioi , para •po1·i 'parte: do :g.lr
• P~~.o da. cti,l\a~;\' dos 'dep'\ltadi>s~ énT da'l.fai'o 1&g
verno .. ~ar _as pro:ridencias pedidas ·conforme jul.gnr 18'27.c-~r. visconde_• di.l'.' s~ J.eopold<l.~Jos~ ·:Aniôl
conv~mente.·. ::. "'·.·::c
, , ,; ,:
;. ,... ; . i
nio da Silr:a 1\laia. · ··
·
· · - · ·

.

Paço. da cim~~~~
T~lloiO -1.-

:dps,

dêpn-~~os; · ~tc_.-.:.~v~,;~ez

.

Recdactot· joa~ 'Bàptista .te, QúeiJ·o~: · ·
6
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Sess:\o em 8 de Jlalo
YICE-PRt::SID~:NCU.

DO

SR.

COSTA C.\RVALIIO

~lAIO DE 1827
quanto este ultimo metbodo ganha em tempo
quando elege, perde-o quando· apura os votos ;
pois é certo que se o escrutínio é mais breve
que a formação de sete listas, tambem a apuração
destas ~ mais b!"eve que a abertura,_ l'litura e
vezes tão arteiramente dobradas. que o abril-as
incommoda aos Srs. secretarias. ·
Ao mesmo te!_llpo a·untar~i, Sr. presidente, que

.

O Sr. vice-presidente declar011 aberta a sessão;
e sendo lida pelo Sr. secretario Souza Franco a
.acta da antecedente, foi appr~vada.
0 SR. SECRETARIO 1\L\.rA. :-Como esteja approvado o parecer da commissão do regimento in·
'terno, proponho a V. Ex. que convide a cada
uma das commissões para tomar conta de cada
.uma das suas respectivas pastas e que supra
na de petições o lugal" do Sr. Pedreira do Couto.
01 nomea o o
r.
urmon •
Passou-se á Ia 11arte da ordem do dia, que foi lida.
(Veja na sessãô de 5 de Maio pag. 19 parecer da
-commissão do re imento iutern
Abe1·ta a discussão, insinuou o Sr. presidente
a necessidade de votar por artigos, e teve a palavra
•
:auon : - •
si n e, como nenhum dos Srs. deputados q,ueira fallar sobre o
parecer em discussão e seJa nec~ssario que alguem o encete, levanto-me para dar alguns esclarecimentos ácerca da sua materia.
Primeiramente direi !lual é o 11m a que se
pr•-põe o m:thodo de dtvidir a camara em sec.ções. Esse ii'm vem a ser- illustrar e esclarecer
todos os membros desta camara ácerca das materias. que ES devão oc:cupar, _!lnte:il que 'entrem
-em d1scussao.-llesta tllustraçao prévia resultiio,
a, meu ~er, as s_eguintes vantagens: la decidh·

novo, ao coritrario elle jã. está em pratica ha
alguns annos e. a com missão não aspira ã. honra
da invenção.
.
·
Duas camaras legislativas o têm adaptado na
Europa •. Eu tive occasião de o ver posto em
vigor na 2• camara dos estados geraes dos·Paizes-Baixos, onde observei a simplicidade com
que forno orga~isada8 as secções, por via da
sorte.
A camara dos deputados em Portugal, .já lã.
tem sua com missão .;eritral, . como a dos Paizes..

.

'

-.

- -

dando bem com~·methodo. Todavia ·a commissão cheia da circuinspecção qU:e lhe cumpria
ter em semelhante materia e desejando prefe1·ir
a nossa ro ria .observa ão aos exem los alheios
julgou o e!ecer ·este. plano do modo porque offereee, isto e, por ensaio. .
. :
Experimentemol-o pois. e· se corresponder á
nossa ex ecta ão e·a· ado tado em re imanto
que devemos organisar, se -não seja lanc;ado á
margem como tantos outros projectos. o têm· sido.
Eu mesmo não · ouso garantir por ora a . sua
bondlide ou utilidade entre .nós; ao tempo e
experiencia compete a resolução .disso.
o Sr. Vasco.:ncellos :-Sr. presidente, não
é sem algum pezar que eu me opponho a este
parecer, pois parecerá que o faço por espírito
de contradicção ; comtudo reflectindo t.em . sobre
o pa1·ecer, reconheci que faltaria aos meus deveres se não dissesse o que entendo •. Primeiramente devo lembrar · ue a commissào nã:> l"eenche exactamente o que a camara lhe. encarre@"!'U ;
que entendemC's mt!lhot• os argumentos quando
ella lhe determinou que _definisse com a possível
-estamos preparados ácerca do objecto sobre que
exactidiio , os casos urgentes, para se atalhar. o
-elles versão. 2• e~onom~a de ~~mpo, porque é de
tempo perdido na· discussão com o que não é
-es erat· ue as d1scussoes se ao me
urgen e.
gailas, visto que os argumentos .. serão mais bem
ordenados e haverá menos divagações do assumpto
A experiencia da. sessão passada nos conven-e se guarda1·á melhor a ordem. Isto é tanto mais
ceu do dllfeito do nosso regimento a este resde esperat• quanto é notorio que muitos dos honp_eito, mas a commissão não . se fez cargo disto.
·ndos mel!lbros fallão, impugnão e fazem emenEm segundo lu~11r a commissão quiz (permitta.d:lS e addttamentos só com o fim de elucidar a
se-mc a expressao) pôr um remendo, sem pr~
.materia e votar com . alguma segurança.
meh·o reflectir coin madureza no actual, como
devia fazêl-o. Ct·eando-se esta coinmissão. 11m
Passando agora do methodo da divisão. para
que se teve em vista foi a rllvisão do regimento
o da eleição .das commissões, que segundo . o
e a divisão da c..mara ein secções para o exame
plano devem ser feitas- pelas ses.;ões, duei tamde algumas máterias, como · se tem . feito nas
bem que d.,ste outro metbo.lo de eleger commis·
cõrtes de Lisboa, e isto para . se · evitar a perda
~ões resultão iaualmente du~. vantagens: Ia
de tempo que· despendemos nas nossas discus. melhor escolha ae membros aptõs para ellas do
sões.
·
.
·
que se poderia cons.,guir pelo moao até agora
Propõe . a commissão que ·.a cainara seja di·
usado, porquanto nas secçoes ha. mais collegas
vidida em sete secções e .acerescenta que· nellas
a quem possamos consultar sobre o merecimento
-e. aptidão dos membros,· que· mal conhecemos·
se disc}ltiráõ todos o~ projectQs d~ .lei, qualquer
· quando ao contrario, na occasião do escrutiniÓ
que seJa a sua materia e que depois :venhão a
-dentro desta sala só nos ·resta o. •recurso de
esta camara . para . serem app~vados.
-ou~i_!m••s os vi~in~?-os da direita e :_esquerda.
·
O · contrario _porém . é . o . ql?-e ,se· deve . segE-ir.
i:Onft!sso que só conheço o merito litterario dos
este exame só aproveitará . nos 'nég~cios de altà
meus contemporaneos de Coimbra.' A 2a vantaimportancia, em :qué ::- pod~ão occorrer muitas
_gem é contra a interrupção dos trabalhos • ou
emendas e .. prolongar-se,. muito a' discussão; se .
.das discussões com menos frequencia do que ba . nos .negocios.·Iaceis tivermos um exame .nas secporque ~endo as commissões eleitas fõra ·destà
ções. será· todo em pura perda;.Isto. se observa
sala, é natural gue para elegêl-as se prefira a
em muitas ·llll'!embléas ·. e •• principalme~te ~ na de
hora immediata á: P.arada. dos trabalhos,· como é
Inglat.erl"_!'•• .~tz · ~ co~issão;que. os parecer~ de
·COstume fazer com Q escrutínio.
·
.
commtssoes ·que a• camara resolver: sejão· discuParecem. á primeira vista que. 6 metbodo d.é. tidos nestas secções, não soffrãô discllSIIão, para
eleger pur secções é mais complicado e moroso· serem reme~ti?as _ás s~eções; m~ jã.. o art. 5•
-do que por escrutínio na sala ; mas note-se que
porec& adm1tt1r d1seussao, se· é que o ·art. 5e e

o

()

'

.
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unidos (mas eu não f manda . informar sobre

43.

6o se não. devem considerar
os quesitos ex pendidos
me encarrego disso)..
···no otfi~ao que remetteu por cópia do secretarioDiz mais a commissiio qüe depois de exami- . da camaa·a dos deputados de 4 do dito mez e
anno; a re;;peito _do estabelecimento e applicaçiio
nadus os projectos nestas sessões, . fará a commissão central um r~latorio do· vencido, depois
que tem tido o amposto de cento e sessenta réis.
orra·
··
·.
principio . a sua arreca•Jação para a. abertura de
um canal de communicação do interior com O·
porto desta capital; tenho a honra de remetter
a V. Ex. o officio e documentos "untos do
crav o eputado da junh da faz(!nda publica ãcerca.
de sem_elhante objeeto, não podendo informar
com a individuação conveniente sobre o conteúdo
do "!_encionacto . 0fficio como. S. M. ordena, por
se nao terem amda prompttficado os necessarios.
esclarecimentos da ~mara desta cida·le, cuja informação. d>lrei a V. Ex. lug•J que pela dita camat·a me sejão enviados os refea·idus esclarecimentos. Rogo pnrtanto. a V. Ex. queira levar o
ex pendido ao alto conhHcimento de. S. M. ltn(lerial.
-Deus guarde a V. Ex. Maranhão, 22 de Fevereiro
. de 1827.-Illm. e Exm.
... Sr. ministro
.
.· e seere-

nos convence de que a I• discussão gasta sempre pouco tempo e que os grandes debates sempre
são na 2• e 3• discussão, onde bem se vil a fórma
porque s:io concebidas as emendas ~ue offet·ecem... (Não pude colher. daqui por daante o qne
disse o 8r. deputado .•• diz o tacbygrapho Gonçalves.} Portanto não posso approvur este parecer e sou de vQto que volte á commissão pat·a
ser delle reformado aquillo que ella julgar necessario.
O Sa. Pn&SIDENTE ::...o illustre deputado queira

arroba de algodão desde que em 177ü t.ve.prin·
.cipio a sua ar~ecadação; tenho de informar a.
V. Ex. o seguinte:
.
<< Este imposto não foi vohmtat·iament·! contribuido pelos povos desde aquelle anno sómente•
v.ara se abrir um canal de communicação desta.
Llha com o interior ·da província, como parecededuzir-se daquelle officio, porquPnto já desde
2\l de 'Maio de 1750, por provisão do conselboultramllrino expedida em resolução de consulta.
se havia determinado ao governador do 1\laranh:io ue ouvindo or escri to o ouvidor e roeura or da fazenda, informasse com o seu parecer
declarando a finta que se devia lançar JlBra abrlr
aqu~lle canal, o que não teve então eff:~ito pela'
niruia pobreza dos povos; nem quando em t7W
por nova or em se procurou s gun a vez es. belecer 1\ mesma tinta, porque sub:;istião ainda
os mesmos mí>tivos de pobrezo, em razão da
tenuidude dos generos de seu con:;úmo e falta:.
dos de expm·taçào. Introduzindo-se depois a cultura Jo algodão e fszendo esta logo progresso:;.
vantajosos, o capitão g ... neral .de acc01·do com os
mitiistros, povo e camara. <Jstabeleceu em 1776
por . um bando que por cada arroba de algodiio
qnl! so exportasse se· houvesse de pagar o impost,) de 100 rs.·, o que se fical'ia considerandocomo um direito real, para ter as applicações•indi··
cadas no· mesmo bando, e nunca da cõrte lhe foi
estranhado: este procedimento ·por sertfunclado em.
ordens anteriores, o que tudo consta da carta
t·egia ·de 27. de .Junho :de- lí92, cópia-A. .
Este imposto foi. desde a sua instituição admini:strado pela êamara .. desta. cidade e 'igualmente
o foi a abertura do dito canal. em que se prin-.
cipiou·a trabalhar, mas· depóis se abandonou, oU:
01· falta de zelo da.,; autoridades, ou por não
J1aver pessoa m e 1gen e com con ectmen os .proprios para .dirig;r · tal obra, . :;em. o · que , serão
:sempre baldados os tt-abalhos que ·se intentarem
e as despezils que se fizerem á semelhante res-·
peito.
.
.
. ...
" A sobredita ilarta regia de 27 . de·. Junho
de 17<J-2 para acautdar--•õs abusos que ·se .havião·
int.roduzi<io na. a.dmiuist\·ação <!,o dito ·imposto
pela camara, mandou · passar a sua arrecadação
11 . un·ta·. da··· faze·t·ada n·ll.·ciona·l·, o. q.u.e. te,ve
.
I para
lugat· em 20 de Otüubr,o de .. 1792, .e com o se11:

O Sn. V.\.SCONCELLOS :-Não mando eínenda porque já disse o que tinha a dizer;
Alguns Srs; deputados -pedir.io que se puzesse
a votos, ou ros que · nao era necessar10 vo at·
por artigos, mas em' gl~•l•u e vice versa; estes
que escu.-ava-su. a '·palavra·- provisoriamente e
por enst\iO, . ete.
.
.
O Sa. PRESIDENTE:..:.:,os Srs. que approvão o
parecer queirão ae.le:vantar.
Ficou ·approvado provisoriamente, e por ensaio•
sendo a votação em globo.
O Sr. lo seére~rio leu os seguintes

.OFFICIOS
" Tendo eu, :Por ordem de S. M. o Imperador,
exigido · do.. presidente . da província do Maranhão
os esclarecimentos necessarios sobre. a applica-'
çào do imposto . de cento e sessenta réis por
urroba de algodão t:~ara á abertura de um canal
de communicação do lraterior daquella província
com .a capitàl; ~niq1 p~r,ticipei âV.-Ex. emraviso
.

'

'

4

• Cópia dos õlflr.ios su1wa 1nencionad0s
' ',

'~

•,

i '

·. .

'

~

Illm. e. Exm. Sr~.;...Em cumprim~nto do aviso
de ·'V. Ex. de 6 de· .Julho do ·anno passad:~, que
c

.l

,.

•

J.·.

'
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prÓducto se tem edificado as obras publicas, que
constão da reft.rida carta régia e de outras Ol'den::~
que a esse respeito se expedirão á dita j~nta, o
que tudo melhor consta da conta corrente mclusa
-c do seu resumo,· do qual se mostra que o saldo
da receita e despeza deste imposto desde o d~to
1a ~
e u u ro e
de 1:309 ·importa na quantia de 201:00l:ISS74, que
no decur::~o dos annos antecedentes passou por
~ú1pre_stimo para •) cofre da fa~enda publ~ca. Pll:l'a
•

o

Este imposto de 160 r,;. ficou involl"ido no
de GOO rs., que generalisou para o Brazil por
carta régia de 28 de Julho de 1808, cópia-Hque principiou a ter aqui execução em -l de Janeit·o de 1!:!09.
u E' quanto se me ofl'erece informar a V. Ex.
que ·mandará o que fõr servido. Cont•ldoria da
junta de fazenda ·publica, em 19 de Fevereiro
de Ul27.-llhn. e Exm. Sr.. Pedro José da Costa
Bárros, presidente . desta provincia.-0 esc1·iviio
deputado A•ttonio José Sattwnino das :Jlcrcês.n
<<

11 DO AXXO DE

da Graça Leite Sampáió,. sobre a. iiilpossit,ilidade
de ~·ir t_omar assento como deputado da assembléa
legislativa.
;
···
·· '•
". .
<< Dito do vice-presidente, de 27 de Novembro
sobre a reedificação da ponte do rio ParaDiupamba, cuja ob~ não .póde fazer a camara pelos

da Barra de Sergipe do Conde, de 9. de Agosto
com ·outro incluso de 15 de Março, sobre a creação
de um juiz, conclusão· da obrá de um cães, aberturas de estradas e estabelecimentos litterarios.
te Dito do vice-presidente, de 29 de Dezembro,
sobre a compra de um •edificio ·que -fõra theatro,
para se formar nelle o · e.stabelecimento do ensino mutuo.
·
c< G-oJiaz
« Officio do conselho administro, de

lu

de No-

182G
<<

'' Mm·anhllo
'' Officio do presidente, de G de Novembro sob1·e
estabelecimento de um lazareto, a que ajunta
a planta do edificio e orçamento da dcspcza <la
obra.

<.o

<< Rio G-mttde do Nm•te
<c Officio do presidente de to de Abril, com uina
indicação sobre civilisaçiio de indios, e cópia da
resolução do conselho do governo a este respeito, e
-com as cópias de mais t1·es resoluções do mesmo
c•mselho relativas á creação de Feiras Fra.ncas
á mineração e ã. revalidação do pbarol da ca~,
mara da cidade de Natal, que se diz perdido.
• c< Aviso do ministerio de estado dos negocios
da fazenda, de 30 de Outubro, com ns cópias de
alguns paragraphos das sessões do conselho do
governo sobre rendimentos de camaras, obras·
novas e reparos de antigas.
· ·

.s. .Paulo

« Officio do presidente, dê 11 de Novembro, com
a cópia de um artigo da acta de uma sessão do
conselho do governo para se augmentar o ordenado ao professor de grammatica latina na villa
de ?.Iogy i:las Cruzes, o padre Joaquim Francisco
~-M~~
.
.
..
c< 1\linas-Geraes
cc Officio do presidente,· de 2 de Setembro, sobr<'l
a exploração e aproveitamento da mina do : Abaeté.
ct Dito do vice-présideríte, .de •30 de Setembro,
l i r ào a casa' e
mise!-'icordia da cidadê., do_,Our:!> PretO, e providenCias para a sua exacta regularidade. .
·
cc Dito do ~resi<l:ente, de 16 de Outubro, sobre
a representaçao fe1ta pelos moradores d'além:do
rio S. Francisco Jlara á ·creação de um julgado
independente das justiças. da .villa de. Pitangui.

" Rio

~ JanriJ·o

« Officio da camara da, villa de Cantagallo de
30 de Agosto, sobro o provimento de uma es~ola
de primeiras letras. . . . .
.·
« .Dito . da camara · da V:m~, .de ~taguahy; de 2
de .Setembro, sobre. a creaçao de. escolas de. primeuas ·letras. ·
. ·'.
· ·· . · ·
· ·
· <<

s.

Pedro, · . ,

« Officio dl1

_c< Alagôas

«
cio do presidente, de 16 de Outubro sobre
a· abertura de um canal desde o tràpiche da
barra até Mnceiõ. ·
·
·
cc Officio da mesma data sobre a creação de
eamnras nas povoações de S. l\liguel, Pão-Grande
-e Canhoto.
« Sêi'gipe d•El-Rei

« :Officio do presidente, de G de Outubro com

uma representação do capitão-mõr José Matheus

CiSplatina
Officio do. cabildo de ironi~;idé~ ;'d~ 8 'de.Nocc

. cc

V(,mbro, sobre um proc_esso··,qu~. coi-reu éntre os
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padeiros da cidade e o mesmo cabÚdo a respeito
do pão..
. .
« Officio do presidente da provincili, de 21· do
dito' mez, sobre ·o mesmo ol:ijecto.

QO p:)SO

« Francisco de Paula de A;aujo e. Almeida.·
P,ede ser provido n'' cadeira de chimica, que
d1z estar annex>~· ao collegin medicO.:Ciru.gico da.
B_abiu. !Acompanha o re•luerhnento· um officio do
Vlce-pre.oidentt~ '.daquella provinci~ de 2õ de Se.

'

'~

-

. « Galdino da Costa Villar,;. deputado pela. c Pa.mbyba. Mostra a impossibilidade de comparecer

em que 'pede· se·.. declare. o vencimento que e
compete• em quanto ·não houver presidente.
· '« Dito do -mesmo vice~ presidente, de 12 de Fevereiro, com a representação dos habitantes da
freguezia de Nossa Senh1_•ra dos Campos do Rio
Real . de Cima; para a creação de duas aulas,
umâ de priirieiras letras, e outra de grammatica
latina;
·

.

'

«S. Paulo

·. ". Officio do presidente,· de 11 de
a creaç:'io de li~Sp~tat!S de lazaros

na sessão de lStu, na camara dos deputados. .
« ·Gon lo Garcia Fernandes Vieira
rofes•or
e- primeiras lett·as na freguezia de pitanga.
Pede augmento de ordenado, /Acompanha o re-·
querimento. um ofiicio do. vice-presidente da Bahia
de 3 de No\•embro de 1S26.)
.
·
« João Gualberto Ftlrr.,ira Santos,· professor
de grammatica. latina na freguezia do l\{atto de
de ::5. João, termo da cidade da Bnhia.· Pede ser
provido na cadeira que regia José Francisco
Cardoso com o orgenado de õUUS. (Acompanha o
requerimento um officio do Yice-presidente da
Bal!ia de 20 de Outubro de 1826.)
. " ~oar uim J~se Barbosa, deputa5lo

espezas.
. .
<< Dito do presidente de 12 de 1\Iarço, sobre
estabelecimento de vaccina e. ordenaclo dos se•ts
pondo que só· assim se aca ará com· um. qui:
lombo donde sabem a roubar e matar os negros
que nelle habitiio em grande quantidade.
« Officio do vice-presidente de 18· de Abril, com
« Luiz Ker tin . Pede duas le uas em uadro
lb
on elho do "'0na província <.le S. Pedro, para fo•·mar por si e
verno da dita , provincia sobre
outras familias um estabelecimento de agriculpara instrucção da mocidade.
tura e creaçiio de gados. íAcompauha· o.· r<Jquerimento um. officio de monsenhor Miranda .de õ
u Reque1-imentos
de Outubro de lt!-26.)
.
,
.
<<·Manoel Alves de Jesus, como procut'Rdor dos
« Alexandre }'ortuna, esc1ivão da casa das
habitantes da frr.guezia de S. Fidelis. Pede que
obras e paços imper1aes. Pede augmcnto de orseja elevada a villa..
.
·
denado.
<< Manoel Antonio do Valle, professor- de. pri-.
« Amaro Gomes dos Santos, p1·ofe~sor de gram- .
mciras letras na povoação de Nazareth. Pede
matica latina na villa de Souza. Pede !lugmento
augmento de ordenado. (Acompanha o re-queride . ordenado. ' ·. . . '
'
mento um. officio do vice-presidente da Bahia de
" Antoilio de :\lmeidc;> Pacheco L~itiio,
" Manoel Nunes Babiense Páo Brazil. · Pede
que se cree o lugar de continuo da secretaria
do governo da B~hia;, send" nelle llrovido. ~{Acom.

20 de Outubro de•lB-26.) ..

·. · ··
.. b Antonio Eustaquio: da Silva e Oliveira. Pede
em _remuneração. do serviço. feito ·lla abertnra de
uma· nova estrada, da •provincia de S. Paulo para
a • de Goyaz, o . rendimento das passageRs dos
dous novo.S portos do Rio Grande e Parnahyba.
!Acompanha o requ_. erlmento um .officio do presidente de_ Minas. de 10.· de. Novembro de lis2G:)
cc Antonio Joaquim ·de 1\fello ; . professor de
grammutica latina de.Pernãinbuco, Pede augmento
de . m·denado. (Acompanha o requerimento um
officio do :vice-presidente de Pernambuco de 1-l
de Setembro de. 182ü.). ·
.
· ·.
.· « Aritonin Segundó -da. Rocha, .·professor de primeiras letras: ...níi. ..fi·éguezia das '.Brotas, da .cil!.ade da ·Bahia. ·pede augmento de 'ordenado. .
c< Braz Antonio de Oliveira, professor de gramrnatica latina· da· villa: do. Camamit~ Pede a'ugmento de ordenad~: '(Acompanha o requerimento
um officio Ao· vice-p,~!'!sid~nte da ~ahia d_e 20. de
. !, B""z; ·Pereir~ :~ril!d~s; .Foi encarrzgado das

~çoes

.

-

llidente _da d1ta ·província de 27 de Setembro de
1826.)
.
« .Manoel Pereira Teixeira, cirurgião da·

vae-

cina no Recife. Pede augmento ae ordenado.
(Acompanha o requerimento um officio do: vicepresidente de Pernambuco de 27 de Novembro:
de 18:23.) '· . ..
•
" D .. .1\faria'iVictoria -Pulcheria da. Silva. e sua
irmã. Pedem uma pensão para sua. subsistencia..
(Acompanha o requerimento um officio do -presidente de· Pernambuco de 5 de Junho de 1826.) ·
« Secret.tria de estado. dos negocios do im~erio,
em õ de Maio de 1827. - Theodoro José Bian- ·
ca1·di. »

Forão remettidos , o 1o á commissiio de fazenda,
e o 2•• á secretaria da .camara pano lhe. _.dar .o
COIDpétente de~tii\o; · · · . • . . ·
. :. · ·
Passando-se á. 2• parte da ordem do dia, prin·
cipiou·se . pelo seguinte
·

'de gra!Jlmati~ Ia~ID!', _por p~ovtsao do pre- .
cc O tachygrapho Pedro··. Alfons(!. de Carvalho
stdente, ·na villn do· Paraguay D1mantino,. sem
pede á .. cainara haja de)!J.': C'?nceder o.,tit~lo.de
ordena~o:. · Pede o . que vence o profes:lor · de
Cuyaba~·:-·: .... ; ,,_.~_-,.J- · .._:~-~~~.t.i·t _,,:i_:· . . ·,_~.... ~-:tacbygrapbo-mór . para . dingtr ...o.. trab;llho,,. ,~ que
1
pára evitar o ·abuso commett1do · por alguns .dos
~ '"'Francisco ,.,Al~ndrino . de •Vasconcellos Catachygraphos que costumão. faltar sem causii lelassa, ·_·escriv>io · d• contribuições. no porto · de
qitima, do que l'esulta ma10r trabalho \ao 'supPernambuco•.;PedeLaugmento de ordenado.
··
plicante, ,.se imponha uma multa ao que faltar_,
« FranciSco Gonçalves ·Fernandes• Pires, escl"ipturario da casá das obras · e paçós · imperlaes. · a qual CÔnsista no . tresdobro do· ordenado respectivo aus dias de falta.
Pede augmento, de ordenado. .
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« A com missão de redaeçiio · do Diario eonsi-

dcrando que o snpplicante é o mais babil dos
tacbygraphos desta camara. e qui.,;á de todos os
desta capital, é ·de parecer que se lhe confira o
titulo de taehygrapho-mór desta cam·ara, encarregado das sessões. Quanto á 2• parte do requerimento, pondera a commissão que já se acha
1mpresso um proJeC
e e1 aeau an o os
abusos que possão cnmmetter os tacbygrapbos
por faltas não justificadas; reeeiando porém que
~
ruje~to não pass!l nas sessões deste anno pel~
quanto não se determiitar o contrario, ol:tserve-se
a resolução da assembléa constituinte, qu.,., em
.sessão de 27 de Setembro de 18"23, determinou
que os tachygrapho, que faltassem ás respectivas sessões sem causa de molestia justificada
perante a commi;;siiu por meio de att~stados de
facultativos reconhecidos, fossem multados no
dobro •los ordenados que vencessem na parte que
coubesse aos dias de falta.
" Paço da camara dc1:> deputados, etc.- Candido Jose de Araujo Vianna.-J!anod OdOl-;co
i\

•

•

'

'

'

,·

p:rtJ.pho-mõr, enea!Tegado das sessões, parece que
fica livre de escrever.
o S.t••. "'\"a•co:nceno•:- Eu julgo que a
eommissfio, quando assentou que devia conferir
este titulo ao supplicnnte, não foi como os honoríficos. ~e que trata a constituição, segundo o
O que é'. ~m. tacbygrapho maior 1 E' aquelle
que dirige · o:; trabalf.os e que tem inspecção
,;obre todos os outros taehygraphos ; da-se-lhe
este nomo or ue é o ue se dá em tndas
assembléas âquelle tac vgrapbo que dirige os
trabalhos dos c.utros taehyB:rapbos. Não Rei para
que ·a•JUi se citou a constituição. Será por ven~
tura algum titulo de barão, visconde, conde,
duc1ue ou marquez? Que honra confere este
titulu? Estil clàro que nenhum parentesco tem
com aquclles de que falia a constituição: o nome
qu•J se dá a este tacbygrapho é consequencia do
lugar que exercê.
o Sr. Souza. Fvança. :--Os taehygraphos
são meros ol'erariós que vencem um subsidio
que se dá, v1sto não termos cidadãos ne se
eu ao app 1ca o a es e novo mo o e escrever,
e por consequencia o estado as:>entou que devia
formar esta nova ifrte entre nós; pôde porém
un~iLo bem ser. que haja para o futuro em soainda 'que por o1·a o estado os mantém....
'
Para qu~: havemos pois de conferir este titulo?
Diz·s~ que não i~ porta e_!D co~a nenhuma, mas

pho, é aquelle dehaixo de cujas ordens estão os
outros tachygraphos: mas não é necessario conferir-lhe este titulo, ainda que o possamos fazer,
porque vem a ser de n.:nhuma utilidade. Quanto
â toegunda parte, acho-a boa e razoavel. e por
isso npprovo-a.
O SR. NASCIMENTo CASTRO: - Creio que será
neeessario declarar-se para quem revertem estes
ordenados, e que apphcação se lhes· dará.

mos de conferir um titulo que não importa em
cousa nenhuma? Se1·á para que se diga que a
camara está fazendo cousas inuteis? Voto contra
a Jlrimeira parte do parecer da commis~ão.
O mesmo Sr. deputado mandou á mesa a scguwte
''

.
" Que se supprima a primeira parte do
EMENDA

pare~

cer respeito ao titulo de taehygrapho-mõr. -O
deputado Souza França. ,,

'
O Sr. Vasconc<>l.los:Qualquer parti-·
cular pôde dar um nome adequado a todo o
homem que exerce ·certo emprego'; e só a ca- .
mara os epu os o nao po er
ar ao que
dirigcl os trabalhos dos taebygrapbos '1 A ·este
t!tchygrapho dã-se o nome de maior, por ser elle.
qu~m dirige os trabalhos de todos os taehygraphos ; e e iaso que se faz em toda a part~>, onde·
ha assemblêas deliberativas.
Agora pergunto eu: a camara dos· deputadós
tf'm ou niio · uma commissão. para regular os
trabalhos dos tachygraphos; ou deve isso pert~ncer ao governo? A camara dos deputados re-'
gula este trabalho e promov.e os tachygrapbos
segundo sua aptidão ; e parece que dizendo-se:·
o tachygrapho fulano seJa tachygrapho maior,
ISt<J quer d1zer que seja aquelle'tachygrnpbo quem
dirija o trabalho de todos os outros, (queé como'
c,ntendo.l·
·
·
·· ' · ·
·
·
'
d ·
h
' ·. ·
Neste proce er não a cousa a que se possa
dar o nome de infraeçãv ;: da constituição, nem
sei cumo se po:>Sa· entender_ que . seja· nrohibido.
·
d
d
tad
d·
·
rol
a cam~ra :-os epu os o ar }IW. ti tu o, uma_
Este tachygrapho e quelll .dirig~ : tódo o. trabalbÕ,
-e portanto voto que se approve. 0 parecel· da:commlssiiu.
·
· · · · ·
· .. · ··

,
o
ue
e;;te titulo. Virá a importar algum officio?
Para que é que ,;;e1·ve isso? Não o sabemos.
Este emprego é para dentro da camara, e não
para fóra, e nP.m serve de consa nenhuma semelhante titnlo, qu'l pôde aliás implicar-se com os
de que falia a constituição quando diz : - São
suas principaes attribuições (tlo poder executivo)
conceder titulos, honras, ordens militares e dis~
tincções em recompensa de serviços feitos as
estado, dep'&íd'endo as mercês pecuniarias da
approvação da assemblêa, quando não estiverem
já designadas P. taxadas por lei.
Voto cont1·a o parecP.r da commissão nesta
parte, e quanto ao mais o approvo.
. ,
o St•. Lino CouUuho:- Eu queria que
se fizesse outt·a declaração : queria saber se 0
·1
·
·
b"d
d d
taeh ygrap
lO-mor mcum 1 o e encarrega 0 as
sessões, fica eucarregado da,; sessões sõmentP. ou
tambem escreve como os mais tacl,ygraphos ; pór
d ~
_
·
i c•· es
se! eJ!ca~re~a o as l?essoes e .es~.:rev~r nas sessoes, disto
e necessm·Io fazer d1stmcçao.
O Su. ;t>nw:imENTE:-Eu cuid~ que elle vem , 0 Sr. Cunba l\J~ttos:~O,primeirotachy~·
~~~~~~ver • ao menos tenho-o VISto empregado grapho é aqudle que tem autoridade .sobrectodos
. · .
.·
.
.
os outros ; e não fica mal que. se lhe. dê .esta·
O SR.. LL"1l1 CouT!-"1HO : -Mas !lão ê, ·es~usado
denominação, P'?rque em. um almanak que vi -por
fazer esta ueclaraçao. Que elle e i:\ pnmmro de, acaso, encontre1 - porte1ro-mõr da . camnra dos
facto, não ha d::vida; mas quaD.do se diz tacby-. deputados-; e parece_ que na. assembléa consti-'

é

l
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P1·imei1·a Secção

outros' taChygrapbos .o respeitem ; e i)&ra com o
publico, mostra~se '·quem tein jurisdição sobre
os outros: qne a não têl-a; então se lhe não
deve c?nferir este titulo. .
_
o· Sr. pr~sidente~ depois de, se julgar a materia
discuti4a,. poz- a voto" o ,parer-er, , e venceu-se
que se approv11va a: 2• parte do parecer, segundo
indicava a emé11da du Sr. Sousa Frauç~ ; ficando
rejeitada a 1• ·parte.
·

dizia respeit.> á jurisdicvão, e .foi approvado. Depois- disse. Com•J vierão os _bilhetes com os nomes
dos Sr. 'deputados para ·as'sessões, creio que se
• e roce<ler a.y sorteio.
- '
•
o sa: LINO CouTiNHO :~ Q'uantos são?
o s..-. Vasco•collos : - (No principio nd'o
foi ouvido, di: tachygrapho Affonso.) Quando
fõr a votação- ha de .baver grande inconveniente,
• julgar-se-hão •nat.erias vencidas muitas que o
não são segundo o regimento; que manda sejão
Tencid:\8 · p~la maioria absolut&.
'~ · Õ Sa; LI~o cOtTriNIIO ;...,. Queria que o illustre
deputado me· disse_ssc o destino ~ue dá aos 4
Srs. deputados, ·que ficão sem destmo.. O Sa. VAsco::s:cELLos :-Quando a camara estiver
completa, ficará uma . ses:~ão mais numerosa do
que outra. Agora pergunto eu' tambem que destino se lhe .havia de dar, .já. que -ao honrado
mem ro esqueceu perguntar :1s •
s~: Llao da. Co~ia.::...;. Játinllamos dito
que as quatro primeiras -'turmas· fossem de U,
e as outras· 'de t:J, _o que estava decidido.· .
Um illustre membrô'disse qua sendo uma turma
de maior numero, e outra :de menor, vinha a
votação a: ser desigual ; mas nunca se pôde •remediar isto; •pilrque:sempre·temos de ficar- •:om
turmas -de. mais membros .do que. outras; e- este
foi •o· argumen\07 Que propozc o honrado ll)embro
para :se,.adoptar a sua opinião ;·mas ·a conclusão
não foi •exact.a.:
,: .· ..... ,., ; ·

ti

'(>''8~."7~-~~elra d.~ G-oà.vêa:- o: me~

tbodo proposto .. de, serem .• as primeiras .turmas
de.14 membros envolve:o-inc.>nveniente do empate . nas ,,vo~Í;Çães ;_ po~:<:Ons~quencia nunca pôde
o numero de1xar de ser.1mpar,,
·. :Q 's~.•. PRESI;DE.'IT.Io: =~.J!:q., {COnsult!) primeira' ·c mli.ra. se numero excedente deve ser
~Vi~i4o ,i1c:if)tU&tró ,se~õea••. ,. . .
.•
<O ·I!!Í ~L· o • éui'e·n.~;P~ré•ra.' :C:.. Pt~.recia-me
uiélhor, ~xP'#di.ê~t.e , quê "~esii13s'..4 Sra. 'deputados
ficassem· ·'de'fõr~ porque; como 'ha de haver faltas,: podem ir suppril-as nessa occasião, e nunca
deixarem,de·;servir.'l. .-- , '·•'"":: · ,,., ___ , ... -.
'
'
.
o Sr.• presidente~ ' poz. a TOtos os ditrerentes
methodoS,' e;-fot •approvado·'O· do- Sr•• Teieir~ de
GOuv~~:\·~·-,h~~-

L•.<

,.-::t;qnh~ ... ;>_;;..::.f-:-~·'·-!

- - -Feii<Fo .sórteameíitó~

·. :-:··:

'í ,.:.·;~.:-

áahlriO''eleitos para a

Os Srs. · May, Chagas, Pinto . d' Almeida, Faria
Barboza, Silva Guimarães, As-;is Barboza, Silva
Telles, Pint~ do Lag·•· Almeida e Albu1uerque,
Costa Silva, Barros Leite,· Odorico Mendes, GarCia d'ahneidll, Pires Ferreira, .. Aug-usto da Silva.

Tercei,·a Secçllo

Os Srs. Clemente Pereira, C-osta Carvalho, Gonçalves Martins, Arcebispo da Bahia, Marques de
_l:). Paio, ~ra.ujo V_ian::a, -!oaquim. Jo:>é L•>pes

Quinta SecçllO

Os Srs.. Cunha · Mattos, Bispo do ·Maranhiio,
Ferreira de Mello, Rocha Franco, Hollanda Cavalcante, Oliveira Salgad·>, 'Ferreira França, Paula
Souza; Pereira de· 'Mello, Reinaut, Cavalcante,
Barboza, Avellino Ba!'bozn.
- ·
• ·

Setima Secção

_ Os Srs. Madureira, ,Ledo, .Vasconcellos, Lim~o
d' Abreu,. Costa Dormund, ..Xavier- Ferreira, Joao
Candido de Deus e Silva, Naliuco; HArrêra, Costa
Aguiar, Leitão d' Almeida,_ Corrêa, Monteiro> da
Franca.
_
·
· - ·- ·
:
· · · ·_ .
Finda a nomeação, tornon-se novamente.. á. leitura de ·pareceres;·' sendo 'lido : immediatamente' o
que ficou adiado- na Ressão antecedente.~ãcerca
da pl'ovincia do Rio Grande do .-Norte,- {Veja-se
'asessão de pag•. 40.) ' ..
- : . . ; -,
- ,,
.
Posto -em "discüssão, 'disse ·
· ·· i
' ó~r~Na~~im.en1i9 _eÔas'tr~·:~_si.' presidente, pedi' a :palavra para esclarecer a camara
sobre 'c'ste; nêgocio, ,jã . qus ha ..impugnação aO
pare~r, da commiss.ão. '
.
uan o •- me1 :posse essa: pres1 encta,.. &c et
esse , apparuto de juizo · privativo •para a arrecadação, da~: dividas da fazenda,~ vencendo; o ·escri~
vão, .meirinho, escrivão, .do meirinho,., e .o solicitado_r· ordenados~, .Jielaí: .f~eóda:;,procurei,, .como
era do.,m.eu.!!ever,_,_s_a'l}cr a origem_ des_sa;CJ,'~~......,.
~,'.·iJ;lformou~s~:!Ue .,q~~; ,e.ok virtude ,da, carta.reg1a,
q_u~.cr!'l~u._, a.q_uelJ.a,_JUI!-~. ,da,,,fazenda, pel&,i,U\\1
era. a'!lt~.nsai1'&.. c.a. junta; p~ra; crB!r, ,,;n_ao, ;,,so _os
.~m.p~egos, q~e.;:D~ '!!l~!Da: ca~ rl)gxa,,se.~•n~cavao,

·C9mo todos ..~ ma•s;_·.,que fossem..,preCISos;•._:para
a boa administração,· e arrecadação da flll:enda.
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e paralisou assim todas as mais providencias,
que são de sua competencia? Requer uma parte,
~ neste requerimento ha cousas ·que pertencem
ao corpo legislativo, e ou.tras ao governo ; mas
elle manda. tod<JS · os papeis· ao ·poder· legislador
sem dar nenhuma das··· providencias, :que lhe

I-i a carta regia, e vi que com effeit.o dnva
c,;ses poder~s á JUuta, porém enl<!ndo que taes
podet·es jámais erão para a crf~ação de euapre~os
ila jurisdicc:ão contenciosa, e sim da voluu~na,
e administrati\•a da junta, porque a contencwsa,
se~ndo as lei~, jánaais ·}lertence ás jnnt~s ~e

f

d~se ~ui to bem ;o q\1ando no seu. parecer declara
<Ine a junta exorbitou de suas attribuições, e que
e nullo todo esse procedimento,
P rém
sdndin o eu a
uestão e carei o negocio pelo lado da. utilidaue, ou inutilidade de sua conservação: vi que· &'arrecadação
era alli muito orompta, ·por consequencia nenhumas as cau:<ns da fazenda, e que taes officios
só servião para sobreca1Tegar, a fazenda em
beneficio dt:Sses empregados, e sem proveito algum
da fnzo:nda, e pot· isso propuz á junta a suppressão de taes· officios, oomo desnecessarios,
annexando o officio de escrivão ao da correição
que serve com o ouvidor. da comarca, e que
pela .lei é o juiz dos feitos, e execuções da fazend~: e por isso unico, e proprio para-tal·

"'·L•

''ll

..

A camara não· sabe o que ha de fazer; a·com~
missão .tambem ó não· sabe, .e. ficão os negoéios
paralisados; ,.E' -·necessario ., 'l_Ue
se saiba; que.
.
. ,~

-

'

ministro em ~as correições; ·nenhum- inconvenit·ntc bavia para _escrever nesses processos, e o
que . havia, -com . o 'Jequeuo
ordenado.
•'scrivão,
..
~

o ministro porque as despezas excedião ao ordenado, e etn toda ~tquella digressão ·não npparecia ·uma s.:. execuÇão: o ·mesmo tinha lugar
com o meirinho
seu e rivã · annexnnd 110s meirin1aos da correição, e o solicitador, ·quand'l
fossiJ Jlreciso, o juiz dos feitos nomeasse um
dos ad\'o~ados da correição,.- pagando-se-11•·• o
seu tmbalho, e tendo todos esses empre~ados
•lS· por t't!Dtos das .. execuções vivas: .a junta
assenti o_ li esta minha proposição; e suprimi"
rão-se todos esses empregos, dando logo conta
ao governo de todo este seu procedimento. O
governo approvou a medida,, e .assim o participou á juuta, e nesse entretanto remetteu o
mesmo .neg••cio a esta camara. que agora doeidirá como julgar melhor na sua alta sabedoria.
o Sr. Ba.I>Usta Pereira :-Peço a Y, Ex.
_que mande imprimir o parf\Cer, pam que os S1·s~
tlepntados possão formar idéa dv. que se coutJm ;
é muito exten~o tratar de muitas matel"ias, que
poli ia . indicar quaes são os que
missão. para se. examiiüireín: .-. .

EliEND.\

" Proponho. que se· impi-ima o parecer da com~
tnissão 'relativo á respresentação do Rio Grande
do Norte.
·
" Pitço da camara S de ll~io.- BapÚsia Pe~
~·eira.

.. _· . . . .-..

.

o Sa., P.llismE~TE·:~ --A. c~mmi~ãÓ. tis ,i~dica ~

remett~

_a diversas_ co~missões.. _
.. _ , . ....
0 Sa, VASCONCELLOS·:·- Queira. ter.: ll'c bondade
de mandc~r • ler." (Foi satisfeito.) :Eu.: approvo
o parecer da commiss~• visto,· ·dizer •que -se i. remettào as actas .·.á,s diversas •. commiss&es'·que;:in~
dica, e que as.outrns:· sejào, remettidas:ao.govemo
para:dar as -providencias que .forem iiecessarias"
t>a1·a que se ha de imprimir o parecer·? iA: dfs...;
cussão deve .versar solirc ir ou nà!l ás commissões. .. -- ,. '"':' .;.. ".' · ·',... ' ... ~ · · ·' ...., ,<> .
Poi'tanto nad1fde impressão que e'contra· o nosso
rt;gimento, •qU:e ·roi ';aâopt~d~ · 'lta 'jiO\!-co;':(J íqt,~~~
dtz ~ne antes de' 1mprim1r-se· qualque,.. :-cousaj
deve ir primeirp á 'secc.'iio;- ' . . ' . ' . --.c:. '
o sr,·cuiúio.l\l.iott.õs:-Sr;•p1·esijentif;nália
se perdiJ em·_impriínir-s. es__t.e_. p-_ar,
n_··_.iüito.·
_ e_.c. r,·'.,·e_lle'~.
·

»

Sendo apoiada, pedi o a , P!llàvra, e disse
O· Sr. Sou:zu França :-•Sr. ·pl:esidente,
se vamos por ·esta maneira, · nada· fazc.:mos. O
conselho da província reconhecendo que era· mister
dar estas providenciAs, maudou tirar. uma .cópia
das actas que remctteu ao governo: parte destas
providencias pertencem ao· govel'Do; e _pante' ào
poder' legislativo; e que· fez o nO\'erno? Eui lugar
ele fazer· uma selecç1i•.• daquelu>s rmaterias, que
.são
meramente
da attribuiç:'io do govéruo; en-'
"Viaudo
a . esta camara sómente; a u

e_ ,_.

e:_

~e medidas legi~la~ivas; ··.p·.·cg_'_n_t ·_nest,.a_. ração, Nlio _sej~l1) s•. ~oj econ~ll~iç~~ ,J.l~S~~..Par~e,

rep~escntaçao. em. globo, · ~ em IOU . á-~~-~~~ra. · , - __ __é~"'uma :I?agate~la i 9e, ..q~nt4 la (f.,~Ujlr!L_~ f:le.~ !J.~
epend.en•

·E necessano; S~. pn·s~dcJ!te, q~e :no!! acostumemos• ti.-·mttrclta constttuctonal, que··devemos
O guverno- está iilstrni.Jü· jliw 'est.•s àcbá
.seguil·.:
J..a .~ec~ssu.lad~--d~~-k~l'<lia.ro:OS,:-:fmtle$-dtiquella'
·
provmCJa; muttas provtde~cajls· ~elfus. rcqu;_rida_s·
pe•t_enc•!In a_? govern••. e sao··ue:·s.-~'1\-)U'l'isd\eçà{):: .
e ·porque· nao ba de elle· provtdene1ar; · porque
remctteiL á camara esta revr•·sentaçào ·em globo,· 1

Ente.ndo · por!-Snt~ q\!-e, é convemente. &-lmt dta.
pressao., ._ .. ,·., .•.__,, , ..... , .. , ' :,·,,
~--:;,_';
'il

,,,. ;.;

_--.O~ .. -Souu,. ~,RANÇA~.Peço:.:;a,....Javra·,;parà
---

··y-

r,esro,n~~~·. , . ~,, ., , , ) ., .. _,, , f : .•·,u .·;2 f.•
, :Q s-..... :va04Conccuo..;·:~:Sr~ .preâidénte;r-il

regimento que provisoriamerité ·foi adoptado; 1.dtf'
tem1ina que quando houve1;<'m 11egocios muitQjm.
.
.
'
.... ::;..:".;' -· .....
.•'

.::.·'::;'"•
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tmrtantcs não ·se imprimíio sem quo sejiio examinado;; pelas secções, nisto não ha duvHa nenhuma.
Se este pa!cc_er é de tanta imporlnncin que se
quer que seJa Impresso, deve ir ás secções, ormnn< a
. regtmen ; u n
u
. im
iz:-Se a maioria tlas secções conforme o
torio geral, tiver approvado o project<) 011 parecer,
seriio estes impressos com _!IS emendas aJoptncussào da camarâ, na ot-ddm dos trabalhos.
Se porém os th·er reprovado, serão submettiJos
á votação geral tia camnl'll, precedendo (liscussiio.
Portanto é preciso que vá primeiro ás secÇões,
porque não póde haver relntorio geral sem que
8.J examinc o parecer pelas sec~ões. Não Yamos
já infringil· um rel!hnento que ha pouco acabamos tle adoptnr.
·
o Sr. BapHs1:n Perclra :-A pratica em
que estamos de repisar sobre objectos incidentes
tem causado muitos inconvenientes. Pilha-se uma
'

'

,

'

'

...

.,

'"ezes appm·ecem consas bem desagratlt•veis.
Eu creio, S1·. presidente, que devemos ter muito
cuidado em sempre trábalhnr com conhecimento
de causn, c portanto entendo que envolvcntlo
este negocio tõo complicadas mntcrias c tantas
providcncins, que 111io }ludcm sc1· conccbidns por
t1111a leitura, a qual muitas vezes nuo é muito
perccptivcl, deve pN· isso imprimir-se o parecer,
Jlois muitas vezes n:io JJa tempo para rever os
Jlapcis <JliC liciio no archivo, ou lm tanta cousa
a fazc1· que se niiu púJe ICI· a»m aqucllc- dcscanço, que cada um t~m em sua casa.
O mesmo 81·. tlcputallo mandou t\ mesa a seguinte
E:UE:SD.\

(f Requeiro que o parecer em questão ni :\s
sccç_ões.-Odt:putado, Baptista Pel•eiJ·((. -"
Sendo atJoiada entrou em discussão o disse
o Sr·. Calnton :-A questão f. filcil de rcsulver. O m·t. G• diz que quaudo algum Sr. lleputad<> requeira o exame de um l'llrecer nas secções
e Sf·ja apoiado por sete membros, a cmunra o
decid.irà sem discussão.-Sc se julga, como cu julgo,
que este parecer é de importanci!l, exccllc-ntc occasião temos de cr.me<;annos n observar o que
Dlfindn .o regimento; seja remctthlo ã.s secções,
e quando cada relator dellns iutm] uzer seu pa·
recer, e fôr remettido 1\ commissãu central, cn·
tão se imprimirà. Esta é a praxe que prcscreYP.
o nosso regimet!to; e quulquer Sr. <lf'putado pódc

.

.

-

O .Sr. <:csnrio ele ~Jlran~ln :·'-O parecer da commissão .é muito ext.~11so, porque c! la
tomou a stu .cargo f:1zer o relatorio dos objcctos
que se contem nas netas do conselho, mas 11iio
é . con1plicad9=*>mo se suppõe: é u cousa a mnis
.simples do mundo
Eu, como membro da commissiio, posso dizer,
que elle se 1·eduz a que seji\o remettidas às di,·ersas commissões os objectos de que trata; nem
110dia ser outro o seu parecer. Podiat11os por acnso
• . e i as egts n 1vas so re vanos o Jectos
quan·lo pede-se ereação de i1ovas cadeiras c mais
objectos que pertencem a differentcs com missões.?
A commissiio disse que estas netas fossem re·. es s comm1ssucs . para m erporcm o
. ·
se~ .11arccer, por exemplo, a _cQmmiss.'io de cstntlstlca ·de\·erã· dar o seu· sobre a creação
das vi lias ; e assim as, outras, sobre o que · fôr·
de sua competencia. Parece-me pois t'io simples,
que nãç é preciso :que seja -impresso, e nem 'é
Jiu~.terin de ta_ntn; ponderaç_!lo ou import::mcia~ que
· .A~eJn necessar1o u .ás secçoes para se exannnar.
TOllO 1.

49

O que se dcYe examinar nas secções é o qucfür complicado; mas cst<J negocio é de summa
simplicidade.
O l:;1·. presidente pôz {t votação a emenda ultima do l:;r. Ba tista Pereira e não foi a r •
assim como a primeira, c em conseqttc·ncia de
julgar a cnmara sufficientementc discutitla a materia, recolh~:u o Sr. presidente os votos, ficando:.ppro,·ndo o pnreccr da commissão.
I.eu-sc em seguida o seguinte
1'.\llECER

" .A cr.mnlis;.ão de r,:,dacção do Diario, examinando os papc>i;., que cstaviio na sua pasta, oque aclwu flll mais impin·tantc foi um. projecto
de lei que <·lia apresentúra ácerca dos tachigra}Jhos e mais empregados na redacção ; uma representação em que o Dr. Campos se ·despede
de coutinum· a redigir o Diario, ficando porém
·n

::

-

sada, sem estipendio algum, e emfim um plano
do Sr. Yasconcellos para apt·essar a publicaçãoelo mesmo Diario.
·
<f Quanto ao projecto de lei, assenta a commissão que poderá set· discutido em tempo opportuno ; quanto ao despedimcnto do Dr. Campos, como tambcrn o Dr. F1·. Custodio .Alye;; Senão'·ocnhncnte se despedia, propõe a João Baptist!l.
de Queiroz e a José Apolinari<> Peroii·a de l\Iorae;; para os substituir, vencendo cad.a um úS·
mesmos IC0/1 mensaC's ; c pclo que toca ao plano
do Sr. Yasconccllos, o qual vai junto a este llllrecer, a c"nuuissiio posto que niio alcance o como
por semelhante meio se consiga o fiu• desejado,.
co.mtudo rcflectinclo na demorada publicncão do
Diario, e que isso póde ser que proceda de máo·
me lOl o que a vez 1ouycsse na, scssao passada,
assE ntr\ que s.: ndmitta o plano d<' mesmo Sr. deputado, como por ensaio, emquanto a experiencia não nos aponto outro mcthodo p•·eferivel.
<f Pnt;o da cnmara dos deputados, 8 de Maio
de 1827. -1\Ianoel Odo1·ico Jlemles.- Candido·
JosJ de •. JI•aujo

T"ianna.

>>

0

-··

Entrando em discl!ssão disse

o Sr. I·Io:Uanda cu~alca:n1:c :-Este parecer em·oh·c tanta cousa, que não sei o· que hei
de votar. já a este respeito se tinha tomado uma
resolução para que a commissiio ficasse encaiTcgada de tomar as medidas que fossem necessarias parn o bom desempenho deste negocio, sem
d!Jpendencia ela camnra. Quem conhece a capa-.
lhor do que a commissiio qu~ os propõe? 'Ella
vio, examinou c conheceu nelles a aptidão nacessaria para bem desempenharem os trabalhos.
de que forem encarregados ; não tem mais nada
com isto a cnmarn, e a com missão deve· ter o direito de os admittir, independentemente da camara .
Quanto ao plano do St·. Yasconcellos, não julgo
que dc,·a entrm· em discussão. A commissão a
quem isto está encarreg.1do, deve tratar d(,stcs
objectos. e pro.c!1rar os m':io~ de fazer redi~j.r.
mais depressa ·publicados; Quando porém clla não·
desempenhe . o. seu .dever, não fica inhibido qual-.
quer ::;r. deputado de proptir o que ·julgar con-.
veniente e mesmo accusai· a commissão
· '
O DJQ§.!lli!_Sr. deputado mand® á mesa. a se:-:
guinte --- ·
" ProponlJO que a cam:l'ra· nut:Orise a commis. são da rcdaçc:io do diario para tomar as medidas.
convenientes ~o fim da rcdacção ·independeute-

7,
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mente dd proposlas {~ camara. - !Iollmt<l<t Cavalcante "
Sendo apoiada eutriju em discussão. c disse
o Sr. Sou7.n França :-Eslc objccto niio
óde àeixãr de ser immedifttamentc uiri<Yit!rJ >ela
.commissiio de redacçiio do Diario, mas dc\·e ter
plena liberdade de obrar o qu<.l julg.u- com·cnie11to
para <>. melho_r ueseu~p<!nho uestü tr::~:h~llw, porque t~te so pode mmtns Yezes JecJdu· cousas,
que encon •·em nu
1 1cu 'a es nn pra 1ca.
O St·. :E-Iollun.<lu CaYa lcant;~ : - Queil·a
V. Ex. mandat· let• o projecto qtte propõe a commissilo.-Leu-s,J (veja-se a sess:io ue 1? de Agosto
de 1826.)
o St•. Otl.orico :.\J:entlcs:- E' necessario
fazet· umà pel}uena explicaçiio. E,;t~ project•) foi
apresentado ua sess ·,o passqda; e como se decidio que todas as commissões vissem •J que havia de mais importante nas pastas para apresentat·em, assentamos qt~u deYiamos nl?rcs?,t~~at·

mais importante que l)lll'Qcesse.-Deus j::uarde a
V. Ex.-Paço, em 8 de Maio de. 18-27.- Vi11conde
de S. Leopolqo.-Sr. José Antonio -da Sih•a 1\faia.»
" 111m. e Exm. Sr.- Pela secretaria de estado
do.'>
do imperio cu. levei ao alto conllc.. negocios
.
..

a esperar pelo meu successot·. Eu niin exponho
neste meu ollicio t<)das as circumstancias que me
fizerão tomar esta resolução, tanto porque a proxima sahiola do correio não dá tempo a cxtrahit·om-se cópia5 dos ofiicios e documentos quo
dil'igi ti dita s~cretaría de estado, como porque
a IJrivação de minha saude ap~na~ permitte-me
fuzct· este otlicio a V. Ex. para ser presente á.
camnra dos deputa los, que poierá ser inteirada
pela mesma secretaria tle estado de todos os
acontecimentos que th·enio lug<lr nesta ciJade, e
emharação
a.... minha sal1iola. Deos guar le a V. Ex..

.

-

Ex1;1. Sr. se~ret;rio da c~mara dos d<Jputados:-

O

S••. Gàl,·ão:- ......................... .

ro

tachi"'l'il ho Ci Jriano diz ne n:io on·l'io est<l
·discut·so .....• E a icifração por cllc np•·cs~ntada
dos discnrsos dos Sr~. Lino, Va;;concellos a Paula
Ca\"alcante sobre este parecer da commiss·io da
redac~:ão do Dim·io, não tem sentido algum.)
O Sn. f'nESIDEX l'E, depois U•l perguntar se
A cantara julgava a matcna sufilcicntemcntc dis~:ntida, pôr. a votos~ a 2a pat·tc tlo par<JCCI': porém observando o Sr. Li no Coutinho, que a emt>mla
-do· Sr. Cavalcante, por ser mais ampla que o
parecer, prejudicava a est•J se fosse approvada
Y.'tou a camat';l primeirame:tte sobre a emenda,
c foi approvada.
O Sn. sEcn~>:T.\RI<J, MAIA leu um ofilcio do ministN da fazenda (veja-se a sossão do 1• de
Agosto de 182ü), sobre o negocio do fcitot· do pateo
da Alfandena, e em conse U'lncia o ::ir. resiaente
consultou á camara, se eYia ter lnga1· a decisão
tomada na antecedente sessão de~ 7 dtl Maio corrente, e resolveu-se que ficasse adiado; assignando
o Sr. presidente o prazo de tre:; dias.
O mesmo Sr. secretario len um officie do ministro do imp~rio de 8 de i\Iaio, p.trtil'ipando á
camara a recepção do seu officio de 7 de Maio,
e que se lisongeava de ter prevenido os seus desejos sobre a necessidade de, se expedirem ordens
para continuar a ser\"ir intel'inamente de official
maior da secretaria da camara, o official da secretaria do imperio, Francisco Gomes de Campos,
e para voltarem á secretaria da camara os offi.ciaes Joaquim Alves BarbC'sa c J eronymo ~Iar
tins de Almeida.
Ficou a caniara inteirada.
O mesmo Sr. secretario leu mais- os seguintes
OFFICIOS

Cactano 1llal"ia Lopes Gama.))

F_.rão rcmettiuos á commis:;iio de p.3deres.
O Sr. secretario Maia offet·eceu um projecto de
lei, e. requereu que fosse ás secções.
Foi apoiado.
P.\UEC.ER

« O governo provisorio da prO\'incia do Ceará
recebendo a portaria de 3 de Abril de 1822, em
que se lhe oruenava que provisoriamente ficava
autorisado para creat· aquella;; escolas que julgasse necessarias na mcsmr.. província, uté qu.:J
por uma lei geral se Ngulasse este assumpto,
procedeu immcdiatamente a prover por meio de
conc!lrso as cadeiras de prim_eiras letras nas pa-

Santos Cosme e Damião, Santa Cruz, S. Pedro
de Beapina, Saboe1ro, Ttlha e Serra de Bernoca,
vencendo os respectivos professores o ot·denado
15 ·oo annuaes ue ela mencionada ortaria.
de 3 de Abril. fóra igualmente autorisado âe arbitt·at·-lhe;;. Da mesma sorte proveu tres cadeiras
de grauunatica latina nas tres villai do Aracaty,
Sobral e Icó, percebendo os respectivos professores o ordenado de aoos annuaes cada um.
<c A junta da fazenda da província deu conta.
ao,erario de que estes ordenados dos sobt·editos
professores monta vão a 4:500S annuaes, e que para
pagamento delles não chegava a renda do subsidio littemrio, que ella deliberava suppril-o pela.a
outras rendas da provincia.
« Por pt·ovisão do mesmo et·ario de 25 de Outubro
de 1822 se mandou suspender essa delibet-ação,
ou antes o pagamento de todas as referidas cadeiras ate que a assembléa geral legislativa dés;;e
uma legislação propria. Donde se conclue: to,
que a salutat· p'rovidencia e impulso que por
effeito de uma resolução . das cõrtes de Portugal
se dera interinamente p.;lo governo á instrucção
das_ prim~it-as l~tras no . Brazil, c~m<? parte do

cc Illm. e Exm. Sr.- Tendo eu por aviso dd 17
-de Janeiro deste anno expedido ordem ao presidente da província de Goyaz, para vir tomar
assento na camara dos deputados na presente
sessao, rece o agora o me uso v. c1o ocumen a• o
'
~
~
tivera immediatamente li' sua. execução, foi ahi
-d'l mesmo presidente de 28 de Março proximo
pàralysada
por
contra-ordem
do
et·ario
;
2•,
que
passado em que expõe-as razões que o impedem
ficou tudo no mesmo estado de inacção desde o
âe comparecer, na conformidade do citado aviso ;
anno de 1822 ate o anno de 1827, em que nos
~ por .. isso remetto tudo a v. Ex. para o fazer
achamos; porque nenhuma medida legisl.ltiva a
presente na referida camara, accrescentando que
na data deste se expede avis.Q..ao mesmo presi- _tal.respeito__.,.tem. hll\'J.do.c~ dente estranhando da parte de ::5ua ~fagestade a
« E portanto é _a commis!iãO de parecer qtle se
sua falta de obediencia, por :le\"er reputar o sertome uma resoluçao, pela qual fique o ~ovcrn~
viço para qnçfoi chamado, prf-ferivel a qualquer· autorisado de fazer abonar pelas rendas aa l?rooutro, -sem attender a nenhuma consideração por
>incia do Ceará os ordenados das. novas cadeiras
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de primeiras letras e grammatica latina aos professores que mostrarem tel-as exercit.'ldo effecti:wamente. Paço da camara dos Jeputados, 8 de
l\laio de 18-27. - J. R. Baptista Pe1·eil·a. - J. G.
Ledo.-José de Rezende Costa.-J.l. J. de Sou.:a

~e

.

.

mandou suspender o pagamento
nados.
O Sn. SECRETARio M.u.-.: - Eut 2i> de Outubro
de 1822..
·
· o Sa· Araujo LI:mu-Eu vejo que essas cadeiras foriio crcadas legalmente por uma ordem de
S. 1\J. Fidelifsimt ,. quando liovernava os Ires
1·einos unidos; e que por· nao haver dinheiro
para pagar a esses professores, se mandou suspender o pagamento: mas julgo que o governo
deve mandar pagar com o dinheiro de qualquer

51

cicio na província do Ceará onue lta tÍmito poucas
escolas, não obstante ter al~uma;; rendas com.
que possa pagar a esses professores. Quanto á..
legalidade e p1·eciso autoris:u o governo para
mat~dnr pôr em execução aquclla medida, que1 v1a_ a esse respe1
st o .orna a pe as
rtes
de L1sboa.
O governo brazileiro, que fic:m independente
d~ de l~ortugal, entendeu que aquella medida o
., ' ; m n ou por Isso suspen er a sua
execução: mns naquella data a província doCeará pertencia ao govemo de Portugal ; e portanto acho que se deve declarar isto para que o~ovcmo fique na intelligencia, que nquella medida deve-se pôr em execução, visto que a esse
tempo aqnclle governo estava autorisado para;.
faze•· essas ct·e::ções novas c uteis. ·
O Sr. Son.zu ~t:ell.o: -l:)r. presidente, en
voto pdo parecer da commissiio; e que esta medida se fac;a extensiva a todas as provineias ·do
im_per!o: quero que nellas se ~rêem cadeiras _de

c po1· isso requeiro que se faça extenslvo esté
· O Sr. S'ouza Frunça:-Sr. presidente, paadditamcnto. Se fôr preciso eu farei uma inrece á commissiio que se nutorise u governo a
dicaÇão.
mandar naar esses o1·denndos: e lmvcndo o ovcrno
. :;
.
JU ga o qne aque as ca eiras nno cstaviio legaldado a hora; e deu para ordem do dia seguinte:
mente creatlas ; ainda assim entende n commissão,
111 , n nomeac;ão das_ commissões pelas secções ;
c com justiça, que o goYerno mande slltisfazer
2°, discussão do projecto de lei do senado sobra
os mencionadoS(íOrdenailos.
o
' .. ,
"
1
· jun a ca cu nrao que o su lSI 10
turas de pareceres de commissões, e· propostas.
Jilterario não chegava pm·a essa despeza; e por
is.;o sómente, c u:"ío porque julgassem illegal a
Le\·antou-se a sessão ás 2 l10ras da tarde.
e•·caçiio das cadeiras, é que suspend~roio o pagaO
secretario, José Antonio da Silva Maia.
mento áquelles profes::;orcs : mas forno nesse proceder de encontro ao que manda a lei de 2"j de
Dezembro de 177L ; a qual generalisou todos estes
oof:·es\ particulares, ou fez de todos elles um
RESOLUÇÕES DA CAMARA
eofre trtrnl da fazenda. Como pois se diz que lá
ua prõ\:incia uiio ha dinheiro coiu que parrar a
"Jllm. e Exm. Sr.-A camara dos deputados.
4J!!Cil~ cu''ii:!.D;...dn- iustr_ucção publica? Não é o subsiafim t\Q deliberar com acerto sobre o requeridiO htterano um tnbuto geral da nação?
mento do ten:.!nte-coronel José de Noronha, que
No Hio c
··
·
• ·
se qn ixa (e pt·evancaçao no juizo os cap wo:;
e -vinte contos de réis; na capitania do Espil·ito
desta côrtc. a respeito de uma sua escrava arreSanto, rende alguma cousa, assim como nas mais
matada no dito juizo, resolveu que pela reparprovíncias; e fazendo tudo isto um cofre publico
tição dos negocios da ju;>tiça_ se solicitassem. os
uando falte nesta ou na uella devem um.
tiupprir as outras; e a que tem mais que soe- " que para esse fim
mencionado requerimento,
corra a que tem menos. O governo que mande· do
rcmctto incluso. O que participo a V. Ex. para
p~g~· do cofre da província, como diz a com. que suba ao conheC-imento de Sua 1\Iagestade
Dussao.
Imperial. Deos guarde a V. Ex. Paço da camara
~ sr~ Lh~o' Cou"!'J:n.b.o:-Sr: lwesiJentc, só
dos deputados, em 8 de .1\'faio de 18-27.-Sr. visP•n uma desgraça multo grande e que não será
conde de S. Leopoldo. - José Antonio da Silva:
bastante para ~s_sas despezas o subsidio Iitterario ;
lolaia. »
c haverá ~rectsao de. entra1· pc~o coft·e da faRcdactor, Joiio Baptista de QuJi1·o.:.
zen.da publica. 9, mms que eu tmhn a dizer foi
mu•to b~m explicado pelo honrad:> membro que
me precedeu ; e concordo com ·o mesmo em quo
a despeza mais necessmia é a que se· faz com
Sessão em O de. Halo
a instrut:ção publica.
·
· O povo · brazilei~o é o que menos despeza faz
J>RESlDE~CL\. DO SR. J>AUL•\. E SOUZA
neste ramo, á "\"tsta de outras nações- c pot·
eonseguinte ~ commissão é de voto que ~c tome
A's dez horas, pt·ocedendo-sc á chamada, acharãouma resoluçao P!ira ~e l!landar , pagar áqucl\es
se presentes 85 Srs. deputados, faltando. com cauza
mestres: o qlle ·e mmto justo E todavia notaYcl
os Srs. Dias, Mendes Ribeiro, !\[onsenbor. Pique _as. refo1·m~ da junta da fazenda da(tuclla
zar~~· Deus c Sil~a, l'ereit:n de Brito, Lopes. Mendes,.
proy1~c1a r(;ca~tssem sobre . aquillo que talvez
.
. ,
_
v~z
teiro ~ Castro Vianna.
fetto o~tr~s. mmtas des~ezas mais prejudiciaes
O St·. presidente declarou· aberta a sessão:
ã provmc1a, como· creaçoes de officiaes inuteis
e sendo lida a neta da antecedente pelo Sr. secreta-·
etc. Custa a crer que a junta não tivesse dinbeirÓ
ria Souza Fran~;a, foi approvada~
· ..
pnya _pagat· e.;tes quatro desgraçados mestres de
pnmetras letras, que ganhão a bagatclla de lOOS
. Por. não haver expediente passon-st~ ã 1a parte da
por um anuo de ensino publico li I Tome-se por
ordem do dia, que era a nomeação das commissões
consequencia uma resolução favoravel a esse
pelas secções.
·
:respeito.
· ·
· ·
·
O Sr. presidente fez ver que lhe parecia
·
o Sr. co....,.a"lco.:n "te :-,.Sr- presidente, é preveniente fet·-se de novo a lista dos ~1'3- aépntados
para as sete secções em ,que se devia: dtvidir_ a
ciso que a camat-ajulgu(; legal a crea~;ão dessas
.:adeiras,. e mande que ellas continuem o seu ex:cr-. camnra; porque et-a · fuctivel que alguns Srs. de-"'
•

•

';""

•

a

•

•

con·
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})utado~_niiõ

estivessem certos da scc•:ii•), a que
]Jcrtencwo.
,
E logo pedio a pnlawa.
o S•·· IIollan.tla CtlYa1cautc·-P,\recia.•

•

:

o

I

:--

missü.,s, dm·iamos estabelecer na camara o u~udo
de segnir os nossos traiJallws; e p:tr:l o abrevmrlnos julga\·a _conyeni.CJ!t; que ao !ne~n~o tempo,
~

,..

... l

•

~

11omeaçiio das cou!mi_:;sü~.;, est;ve~sl!lll os • seus
l'elatores un C·•llllll!Ssao central, p?ra que, a medida que fc1ssem nom~•::tJas. a~ col!lm~ssõcs, se
fossem remetrt·ndo as llsl;\S a C•'llllllJSsao central,
para ir ella fazendq,, logo a a_IHI~:Jt;iio prim<Iiro de
uma tlepois de outt·a commtsSaü, etc. A;;sJm acaban{mos este negocio com bt·c,·idntlo. Se se resoh·c"se i;;t•J Jli'Ínwil'nlll•'lllc 1W

Cttlll:lrn,

ob.<tnv:t-

se ao,; "'ntntles emiJ:.ra~os, que pod.:m hn,·er; e
por issoJul"a\'a que deYia a este respeito decidir
a camara mí'tes de dividir-se em sec;;õ·~s.

.ção o q;re pr.op;nl;o. i~tt qnei·o n;e .;~piicar ,;Jt:olllor.
O regimento P!'O\jsoriamente adop1•ld~ no art. 4°
<liz-As comnli=>S<>es da camara, ass1m perma.
..- .· .
..
.- ,
cuj:1:> listas serão apuraJas na commiss:io central~
Jlarecia-me que não ha,•ia ob~tacnlo ~m-os· relatot·es n1antlnrcm os votos u comnussao. central immediatamente, que se fosse concluin;lo
-quaiquer trabalho. Neste artigo não '"em e;;ta
especie.
O Sn. PnESIDEXTE : - Eu dcyo lembrar ao
:Sr. deputado, que não po:>so d~ixar }Jrogredir a
discussiio. Demais o que requer o llltLSh'e deputado
~stá prevenido no art. !Jo.
O Sn. HoLLAXD.-1. C.\\'ALCAXTE:- Esse methodo
e 1 emora o: e1s o que acon ece. ~ omea a uma
commissão, parão os trabalhos afim de 'principiar a commissão central a trabalhar: concluído
este trabalho, tornão a principiat· dA llO\"O as
i'
, comnnssao ;
torniio outra vez a parar, para poder trabalhar
depois a commissão central na nova apuração;
e assim por diante até á ultima nomeação.
Ora nesse methodo claramente se ·vê qne ha
muita complicação de trabalho ; mas no que lJroponho tudo se tol'lla mais facil, porqne se vão apul'ando as listas á propou;ão que se fazem as nomea-ções.
O Sn. Cos:r.A. AGunn : -Eu não sei o que é
que o illustre deputado propõe, se é indicação,
-ou emenda ; eu não sei o que é. D~ste modo
torna-se impossível fazer menção na neta.
O Sn. HoLLJ>XDA CAVALCANTE: -Pois não faça,
.que para mim é cousa bem indifferente.
o sr. Vcrguciro :-A proposta do illustre
deputado não é nttendh·el. O que quer dizer relator de uma secção? E' a pessoa _encarregada
de apresentar na commissão centl'al -o r~.sultado
presen ar
eommissão central
assistido ao trabalho?
Quanto porém ás commissues, parece-me que
no regimento não está mat·cado o numero de membros, de que se devem compõr, o que talvez seria
necessario dectarat·.
Eu sou de opinião que é mister determinar
antecedentemente o numero, de que se devem ellas
eompõr, para então proce•ler-se us eleições. Pa1·a
este .fim mando esta.

IXDICAÇ:iG
rc Proponho que se marqne o numero dos mesn~
bt·os de cada commi;;são.- Verguei1·o. »
Sendo apoiada, entrou em discussão e disse
o Sr. Souza F r a n c a : - Não l1a duvida
que se deve fixar o numero de membros <lue de\"e
ter cada counnissão permanente, porque nem to:las
se JOdcm com ôr do 1 s 1
• •
•
ter mais, e outt·a-> menos.
O Sn. PnESIDEXTE:- D<!vo lembrar á camara,
que o nosso regimento ordena qne n~nhum Sr. de}JUtado possa set·vir em mais de duas commissões permanentes: o que deve tomar-se em consideração.
o S1·. Lniz Cava.lcan.t•• :-Parece-me que
isso é tle absoluta necessidade, po•·que o regimento
assim o tliz; mas, Sr. pra;idcnte, e3tn regimento
f,j feito no temiJO em que não havia secções ;
e h >je co.m a di\'!são ~a can~:~m em se.cções, ainda

temos secções, comJ,..:."'-...,'iO centrai
co usa, que nenhUJ~l Sr. deputa•lo
emprego.
ff
..
,.. "' '
.f:"!
•
• i
a in1icação; e foi ilpprovada.
,,
Immediatamente pedio a palavra.
o Sr. C1cn1.on.to P e r e i r a : - Sr. presidente. c1·eio que é necessario que Y. Ex. agora
proponha de quantos membros deve constar cada
uma eommissãt> de per si, porque umas devem ter
mais, e outras menos.
·
·
A de poderes, }JOr exemplo, poderá compor-se
de 3 men,bros, que set·ti. numeN _111uito sufficiente;
emqunnto a de fazenda, por isso que tem muito·
mais ttabalho e muit•) ·im ortante
• r··
cessariámente ter mais nmnero de membros.
o Sl". Luiz CnYalcan.to:- Diz-se que as
com missões permanentes devem ter umas mais, ou-~

•

•

a

.•

'"

•

..,•

-qu3 as com missões não servem senão para informar, e dat· o seu parecer á camara, sobre aquillo
de que esta as incumbe; e por isso não sei que seja·
nccessaria muita gente.
A união de mais de tres pess1as em nma.comn1issão serve sómente de c.:>mpliear trabalho; a
camat·a afinal é quem decide das mate rias, e não
as commissi:ies: logo nenhuma duvida deve haver
sobre o serem todas de 3 membros. H a mais um
inconveniente, e é que uma commissão póle ser
composta. de homens, que tenha muita prepo:tderancia na camara, sendo lJartanto difficultoso
fallar contra um parecer de commis5ão composta
de taes membros: assim não deve tet· muitos membros cada commissão ; o numero Je 3 parece-me o
melhor.
o Sr. Cunb.a 1\J:a'tt:os= -PóJe ser que as,
sim seja, mas arespeito da commissão de guerra
devo pedir que se nomêem 5 membros. Pela minha arte di..
· ·
sufficientes para em desempenhar o meu de,•er,
depois que perdi os meus livt"bs e manuscriptos;
agora necessito mais do auxilio de outt·:is pes,·
soas. Eu tinha muito .bons· livros. para consultar
e muitos apontamentos ; . mas agora não tenha
nada: peço pois que seja de 5 membros.
·
·
O Sa. PRESIDEl.'TE perguntou se devia propõr
eonjunctamente o numero dos membros de to<Ja$
as commissões ou. em separado o de cs.da uma
dellas: e recolhidos os votos venceu-se que propuzesse o numero de cada commis,ião de per si.
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passou o Sr.. ]1rcsidcnie .a
Para

" En~ consequcncia
-propor de que numero de membros se compona
41 commissão da guarda da constituição , e venceu-se que fos>c de 5 membrus; assim como a
de legislação, e justiça civil, e criminal , a de
-cs, is 1ca, a c mann Ja e guerra, .1 •
•
me1·cio agricultum ind!lstria e artes, a de instrucção publica, a de saudc publicil., a de colonisa.ção Cll~eche.Se e civilisação dos índios: vcnccn'

\

.:t

a

Presidente, o Sr. Ycrgueiro.
Rclnbr, o Sr. Calmon.
·

..

Para

..

'

·pectivas nomeações ·dos
forão eleitos :

-~ores,

Pi1·a a l.•
Pre,sidente, o Sr. Cruz Ferreira.
.. .Belator, o Sr.· Galvão,

.

-

(t

4.a

Presidente, o Sr. Arcebispo da Ballia.
Relator, o Sr. L:uo Couuulw.

Para a õ.a
Presid.:nfe, o Sr. Paula e Sousa.
Rdutor, o Sr. Bispo do l\Iaranhão.

Pm·u a 6 ...

Pai·a a 7."Pi'esillcnte, o S1·. Costa Aoniar.
Hclat·:•r, o Sr. Yasconccllos.

Presidente, o St·. bispo do l\laranhãc.
ll.dntor, o Sr. Souza Fmno.;a.
·
Paço da camara dos deputados, 9 de Maio de

~S2í·- .i\l. .í • . tle Sou~a Fmnça.

O. Sn. VERGuEmo ::...o. regimento deve ser se·guido, porque ainda não foi alterado e está em
vigor.
O Sn. Lurz CA.YALC.\NTE :-Decida a camara e
-estou conforme.
O Sn. CLEl!ENTE PEREIRA: - Podertí. propôr-se
á camara uma cousa já por clla 1·esolvida ·]
O Sn. PRESIDENTE : - Para satisfazer ao illus·tre deputado vou propô r : e offerecendo á consi-det·açiio da camara, assentou ella que não era
:mistet· tomar-se resolução a esse respeito. ·
Lembrou á camara o Sr. pre~idente, que lhe
:parecia bom ler-se . a lista dos Srs. deputados,
que formavão
a ta secção,·
...
- e depois
. as
. outras

..

a 2.a

Presidente, o Sr.. Alm.,idn Albuquerque.
Relator, o Sr. Pu·es Ferreira.

fazenda e de :3 a de minas c bosques, a de re-dael:ão ilas leis e a de petições.
Fdto isto, o S1· .. Cavalcante pedio licenç•\ par:)
retirar uma indicação sua que havia mandado á
mesa c que não tinha-se lido, o qlle foi-lhe con-cedido.
·
Suscitando o St·. l\Inia a duvida se i!cvia rcvalidal' a votação f>.obre o numero dos membros <.la
-commissão <.le estatística o diplomatica, não foi
isso tomado em considcracão.
Notou-se que ainda rcstavão> sem numero mar'
.. - ;. .· '
-ecclcsiastico e de verificação de poderes :e venceu-se
-que . fossem compostas de 3 membros cada uma.
Em seguida pcdio a palavra e disse
o Sr. Cuvalcantc:-E' preciso saber com<:~
:Se faz n apuração dos votos , se· e por maioria
l'CintiYa ou absoluta; c o mo lo de se apurarem
os votos nas secções, etc. A camara deve tomar
uma deliberação a este respeito.
O Sr. C1cn1c:n.tc P e r e i r a : - O que cst~t
escl'ipto e vencido pela camara não pólo depender de nova resolução.-Art: fio Os relatores t·J-maráõ nota t.las votações, c ap1·cscntaràõ na
eommissüo central o re ..ultado dellas.-Aqui está
~?rca?o o modo de.. se apm:arct_n. os voto,; c ficão

dellas pe1.·tenciã~.
Sendo approvado, lêu o Sr. secretario
da ta secção e retiráriio-se da salla immediata'lilente 'os respectivos membros : procedeu-se da
1nesma fõrma quanto ás outras secções, e· por
isso ficO'l a camara toda dividida, e trnbaUtando
en1 secções.
·
·
Quasi ás duas horas foi quando se reunio a
.eamara, e logo o Sr. Souza França, como relator
da commissão central; lêu a nomeação dos .res·pectivos presidentes e relatores das 7 secções,

53

Os Rrs. Teixeira de Gouv&a, com 6! votos ~
;r,.iuo Co1~tinh?, 2H ~ Vergueirq, GS; V~1sconc~Uos:
36 ; Ara.UJ o Ltma, :JO.
·
Commisst1o ele {a:::enda

Os Sr.;;. Ledo, com St votos; Baptista Pereira
7~ ; Souza Franca, ü!; R~zende Costa, 42 · Sil~IÍ

Guimarães, 29.._; Vergueh·o, 20 ;· C:tlmón, 3Í.
Commissc1o de justiça civil e criminal

Os Srs. Augusto da Silva, com 58 votos : Silva
Telles, 5:!; Almeida Torres, 33 ; Miranda Ribeiro
31 ; Cruz Ferreira, 28.
'·
Cornmissito de estatística e diplomatica

.. Os Srs. Cunha Mattos, com 53 voto;; ; Bispo·
do Maranhão, 48·; ·Calmon, 31 ; Araujo Lima, 3õ;
May, 47.
Commissão de nuwinha e gue1;1.a

.

Os Srs. Cunha 1\:Iattos, com 85 votos ; Chagas,
71 ; Vicente da Fonseca, 63 ; .May, 32; Holladda
,....:)

· Pcrei1·a, 59; Clemente
lho, 51 ; Galvão, 40.
Em 9 de M:.\io c de 1827. - M. J.
F,-ança.

'

'

de Sou;â

O Sr. presidente, por haver jã dado -a hora,•
deu para. a .ot·dem dia : lo, o proseguimento da'
nomeação· das commissões ; 2o, a discussão do'
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projecto de lei ácerca <la organisação das s::-cretarins de estado.
l~evantou-se a sessão deJ)ois das 2 horas <la
t:n·Je. - O secrt!tal"io, José Antonio da Sil~a
).faia.

fizera nas contl'ibuiçõ.)S ecclesiasticas e ct·eação
de uma secrétaria, etc.
Fo·I tttJa mandado á secretaria da camat·a para
lhe dal· o competente destino.

.

.

gocios do imperio; remettendo o officio do cabilclo de :Montevidéo, ãeerca da nomeação do
Sf- d_eputa~o D. Francisco Llambi, pela proYin-·

RESOLUÇÃO DA C.-\::\IARA

"Ilhn. e Exm. Sr. -Accn~o a rec·ep~:ão de 4 otnFoi á commiss:io de pode1·es.
cios, que V. Ex. me dirigio, 2 em data de 5
0
.
6.
Do mesmo ministrn, remettendo ao conhedo corrente, acompanhando a informação, que
d·"U o presi<lent<} da pro,·incia (lo l\lamnl!i'i'J, . cimento da camam uma lista, mencionando val"iasrepresentações da província da Bahia, em que
sobt·e o imposto para n abertum de um caunl,
pedião a creação de algumas cadeiras de primei-·
e varios Jlapei:' constnntes de uma relação ;
c 2 datauos dtJ hontem :\cerca dos officiacs desta ras letras, e grammatica latina.
seocr.•taria, e úo presidente de Goyaz, eleito deFoi tudo á secretaria éda camara para ter a
putado á assembléa ::(eral legislativa : e cumcompetente dirccçiio.
pre-me participar a V. Ex. que a c:unarn dos
Compat·ecerão na sala os Srs. Borja Pereira, e·
âejlutados, inteirada do conteúdo dos ditos offiAlbuquerque, e continuou com elles a sessão.
ciaes, já tem Jeito dat· o conveniente destino aos
,...t •
,
.
• •
ei o.- cus guar -3
•··
at> s a
cre.<ra:- r. pl"CSIa V. Ex. Paço dà. camara. dos depmados, em \) dente, tenho du fazer uma indicaçtio, e seja-me
dtJ l\Iaio de 1827. -Sr. Yisconde de S. Leopoldo.pennittido moth•al-a. Esta camara sabe que tenJosé Antonio da Sil-oa .Maia . .,
âo-se
pot· om
. apurado a escolha de. cinco membros.

-

Sessão elll -1 O tle l'tlnlo
PUESlDl~CI.\ DO Sn. P,\UL.\ E S0t;7..t

:Fez-se a chamada ás 10 homs, e acha1·1io-sc
presentes 85 Sr.s. deputatlos, faltando c<lm causa
()S Srs. Borja Pet·cil·a, 1\!ny, Garcia de Almeida
Faria Barboza. :\Iaciel l\Iouteiro, Castro Vianna'
Albuquerque, .João Gunditlo, Pereira de Brito ~
Corrêa.
·
'
O Sr. presidente declarou aberta a sessão, e
sendo lida a neta íla. m~tecedonte pelo . Sr. sereta ri C -ta A,. · ·
Passando-se ao expediente, o Sr. 1o secretario deu_ conta dos seguintes officios :
l.o Do ministro e secretario de e!'õtllllo inteI in o os negocws a JUS IÇ:t, reme en o a relação
de todos os officios de justiça das proYincias do
imperio, exigida pot· ollicio da secretaria da camarn dos Srs. deputados em 27 de l\laiQ do anno
proximo passado.
Fo_i ~ commiss:io de legislação e justiça civil
e cnmmal.
·
.
2." Do mC>smo ministro, remettendQ as informa-:õcs exigidas pelo olficio de 5 de Setembro
de ll:l!ü, sobre o l"Cquerimento de queixa de Joanna
Margarida contra o intendente geral da policia.
Fúi á commi~são de constituição.
?·~ D > mesmo .ministro com a,; informações
extgttlas em offic10 de -l de Setembro de 1826,
sobro o requerimento de He:triquc )Iill~r, e outros
negociantes contra a junta do commercio.
Foi f< com missão de commercio.
-1.• ·Do mesmo ministro remcttendo ao conhe~

••

;

-':C

A commissão de ftlzend:l, Sr. presidente, é a
de mnior consideraç:io e trab<llho, já pelo seu.
objecto, já porque os conhecimeutos a tal respeito 1tão-nbundão ; eu confesso que possuindo.
alguns principios da sciencia, não me aclto assás
habilito.d.o para um mediano trabalho sem graude
e seguida applicaçã'). Leis de finanças, budget~
expediente de partes : eis os tres grandes ,, espinhosos ramos, em que tenho de tmbalhar ; qualquer delles occupa uma commissiio, e portanto-.
devo dize1·, que me é impossível amentoar tanta·
tarefa. Se se p1·etende que cada um de seus memt·os esempen e o.; seus (l\·eres e um modo.
util, é indispensavel proporcionat·-lhe o tt·abalho.
Proponho pois que se crôe uma commissão
auxiliar de fazenda, para • h·atar
do ne«ocio
de•
t'J
, •
.
o,
pnv.ttivamente encarregada dos outros dous olije-·
ctos, ficando por consequencia dispensados das·.
commissões,. para qtte já fomos eleitos.
. ~sta i~dic~ção, creio que não enc~ntrarã: oppo·
su;ao, nao so porque a camara estu. quast completa, e ·grande numero de seus membros desoccupados, como pot·que julgo sabido o principio.
de que só n diYisào dos tr;tbalhos nos pode
levar á maior perfeição. Emfim; Sr. presi-:lente,
os mens l10nrados collegas assáz convencidos-.
deverilõ estm· da actividade, applicação e desempenho dos meus deveres : a sessão passada me
JUstifica, mas cumpre que nos n·:io sobt'ecarreguem com exces;o ; I'U .sou o ultimo de meus·
collegas ,; honrã:t•ão-m~ com as suas nomeações'
que assaz me bsongeao, mas patenteando a minha gratidão, eu lhes supplico um alJiyío sem
o qual me é impossível trabalhar C!ltn fructo. 'Eis a·

•

Tarios _reqneri!nento.;, cons~llas, officios, e r<:lprcsentaçoes, pedmdo a crJaçao de algumas fre"ueZias, U "officios ; a mudança de alnumas comarcas, c alguma J~Tatificaçiio que pelo ex<Jrcicio
de pro~notor e fiscal dos delictos da liberdade_
da l!llflrensn, pedia co de;;embargadot• João Josú
da vetga, entre as· quaes cousas tambem fazia
a lista menç;io de um officio de 2G de No·yen!bro de 1::!2ü,_ en~ gu_e o prelado . ~e Cuyabá
da\a conta da .Institutçao .de uma wuararia neral na cidade de l\Iatto-Grosso; das;.i'~fõi·mas q'ite.

'' Proponho que se nomee uma commissã? auxiliar á de faze_nda para decidir' os negocios de
parte:;, ~ que Igualmente fique a commis~;ão
actual dtsp_en~ada .de trabalhar em. outra qual- .
·quer commtssao.-0 deputado; Bapttsta Perei1·a.u
O Sr. Holln.nda Cn.vu1can'to : - l?aré-1:e-me, Sr. presidente, que se a commissão etcfazenda fvsse composta de sete membros a sa~
ber : 3 ~era tràta~ de negocios de partes; ficava :
tudo mmto bem disposto, porque estou persua--
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dido, quü muitos membros a tt·abalharem ao
tne;;mo tempo, n~o viio senão embamçar o bom
andamento dos negocios.
o Sr. DUJ>tis1:a Pcrcll'a: -Eu não con·
essas commissões não tmbalhem isoladamente,
pot·que a ter uma de respontl<lr pelos trabalhos
(la_ outr••, ê -::himerica tal divisão. Sr. presidente,
" u:-- nun a s· i
·
cru ·
at r' s da fazenda, torno· a dizet•, ,pão mui co~plicadas. Um
plano de administração publica, uma lei de consolidi:u,,ão e amortiza~Jiio de dividas; um budjct,
são trabalhos de graude quilate, e exig•}nl grande
applicação, apumâa meditação, pesquiza-; parti.culnres e tempo.
·
Para expedir requerimentos é mais plano o
~arninho, outra cnmmissiio póde' bem scn•it•; c a
não nnnuh· a camura às nlinhils razões, desde
já previno que Pruco ou nada fm·emos em objccto tão melindroso e urgente.
A camara vio na sessão passada o parecer
1!0 t'e o re a ono
o mmts ro a az•m a, ma,;
:talvez ignoro que foi t.ahalho de :!a tlías, a 5
horas de trabalho pot· dia, e que peltt pt·eci{Jitação, com que f;-~rão examinados todos o_;; p~-

e m~dur~za sãl' incÜspensaveis
momento.
Q ~r. P}"esidente põz ti. votos, e foi approvadu
Passando-se á 1" pat·Le da Ol'dem do di<l, que

~ra o proseguimento da nomeáção dns commis-

sõcs, traton-se de saber se nesta scssÜ•l haveria,
como na passada uma commissíio de leis rtJg<t·
lanlentares.
Em continente pedio a palavra
o Sr. '\'"crguciJ.'o: -Parece-me que não é
~lla precisa, porque cada uma da.; differentcs commissoes apresentará os p1·ojectos que tiverem
connexão com o objecto dQllas, e até creio sm·
. muito im ro rio nomear-se uma commiss;io m·a
tpdas as leis regulamentares, quando é cet'to que
a commissão de leis reg11lamentares não ha de
por exemplo apresentar as leis que forem neeessarias para a re artição da fazenda, de marinha
ou guerra, e c.
Portanto sou de voto que como pertence isso
.a cada uma das commissões, nuo hajtl commissãu·
.de leis regulamentares.
o Sr. Fra:n.;:.a: -Ainda ha outra razão
n1uito obvia. Como é possível queouma', com missão
composta de tres ·ou cinco membros possa ter
-tempo para tanta cousa e conhecimentos de tudo
quanto faz o objecto das differentes leis que tem
de apresentar cada uma das diversas commissões
.em assumptos ás vezes tão encontrados? Isso não
.é possível.
'
O Sr.o presidente consultou à camara, e resol~eu-se que não houvesse commissão de leis regulamentares.
Tambem consultou-se se a commissii:o especial
·para o. exame do projecto de codigo do Sr. Vas.conce\los e de alguns outros senhores que mandassem projectos á camara, se seda nomeada
elo mesmo methodo ado tado ara a nomea ão
as commissões p,ermanentes.
o Sr. oru:i: Ferreira :-Sr. prt:Sidente, a
.commissão de legislação e justiça civil é simplesmente, ·para r~uerimentos de partes, que são
muitos, por isso achava bom que se nomeasse
outra commissão que trabalhasse sõ nesse pro-~
jecto-e tambem o fizesse todas as vezes que hi)U"
vessem negocias dessa natureza. porque os requerimentos de partes ,são mais de 600, e nõs não
~os podemos . voltar para 'tanta cousa.
·
O Sa: PnE.."''D~NTE :-Isso jà está vencido, o que

55

tenho a propúr ~~ se esta commissão lia de ser;
nomeada pelo methodo das outras.
O Sn. Lrxo CouTI~Ho:- Y. Ex. não tem que
estar a perguntaro mais nada; parece que devião
ser
cl
• -'
sejão permanentes, quer sejão especiaes.
O Sn. Goun;;.\. :-C mvenho em se L' a conuníssão
composta. de sete membros,
· 5 escolhidos, e os
.
.

.

derados membros natos 'dess:l commissão:
o S1•. ·vcrguciro: -Concordo em ser a commis,;ilo Je s~te membros; m.Ls d<~ mol(l nenhnm
com·enl:o em.quc os autores dos projectcs sejão
membros da commíssão para po:lerem formar
juizo solJre o codigo; que assistão á discussão
da conunissão, entendo; mas nunca como membro;; que -fazem parte del!a.
O Sn. PnEsmE:o;TE :-Resta saber de quantos
membros ha de :>e r a conunissão?
que os autore,; dos pL"•>jectos ficão pertencendo á
commis.;ão, parece-me bastant3 cinco membt·os.
Eu qne1·ia que o 8r. p1·esídent<l recommenJasse
á camar
ue úomen;;se · uel ·
e s
tivessem mais pratica. do p1·ücesso cl'iminul, por·
que esta mntcria necessita ue conhecimentos pratico.; principalmente 11•) B;·:tzil, ond•; não siio llem
np licavcis as theüL'ias dos processos dos escri·
p ores a • UL'opn.
O Sr. pt·esiuente pt·opiiz, e venceu-se que
fosse composta <lc cinco membros, nomeados como
os das commissões p"l'manentes.
Resolv~n-s~ tamhem, que na conformida<lé da
resüluçãL> d:t cnmara s.)\ll'oJ a moção do Sr. Baptisht Pe1·eira, fossem immediatamente suppridas
as vagas crue pela dispen<a de membros especiulment6 da commissão de fazenda, houvessem nas
commissõe:;, e que igunlmente se formasse de
tres membros uma commissiio nuxiliat· de fazenda
para interpor parecere:>_ sobre os , requerimentosEm segnida leu-;;o o seguint.:;
P.\RECER-

<< Foi visto na con1missüo de poderês o diploma
do Sr. Francisco Llambi deputado pela província Cisplatina; e como a commissão o acllou
legal, é de parecer que o S1·. deputado pôde
to mar assento.
• << Pàço da cam:wa aos deP.Llt~dos, 10 de l\faio
de 1821•..;... Lucio Som·es Teucewa de Gouvêa.Janual·io ãa Cunha Barbo::;a.- J:.:fanoel Caetano

de Almeida e Jilbuquel"qlte.- N. P. de C. Ye1··
guei1·o.- Bernm·do Pe1'ei1'a de Vasconcellos. >>

Foi approvado; e o SL'. Llambi em comequcncia admittido com as formalidades do 1·egimento
interno a prestar o juramento, e tomar assento
na salta em qualidade de depntado pela província de Montevidéo.
o Sr. cos'ta .Aguiar : - Lembro á camnra
qne é necessario saber qual deve seL' o destino
que se dê ao. Sr. deP.utado, qu~ agora tomou

.

.

.

vesse sorteio para saber-se a que secção deve
pertencer, e assim podeL' participar já dos nossos
trabalhos.
o Sr •. Vcrgt.t.ci.ro :-Não é preciso tirar
sorte, basta. que seja aggregad() 9. secção immediata ás ·.duas .primeiras, pois estas já. estão
preenchidas': e fique sendo esta a pratica a senuir-se com • todos os mais Srs. deputados, que
fõrem tomando assento. {Apoiado ge~:alme:nte.)
O Sr. Lhambi foi immediat.amente ·applicado
aos trabalhos da 3 3 secção , da camat·a. ·
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A qual se retirou da sala para con~in~nr,
dividida em sec~ücs, na eleição das c::nnm1ssoe_:;.
Sendo uma hora qepois do meio d~a. voltara~
os Srs. deputados a sala da;> sesso.es; c ~lu
deliberou sobre proposta do :sr. pres1dentc, 1 c. · · · '·
·.
h r
trabalhos
para. a contimm<;:\o das eleições.
Feito isto, o St·. Souza França, como relator
da commissiío centml. teve a palavra, c deu conta
1·a
h s das scc 'ões no s uinte contexto.
Tendo as sccçõas da camara pt·ocediclo na co.ntinuac;ão das eleições dos mc111hros das commlssões permanentes. c e.m pr~mciro lt!~ar á substituição dns membt·os nnp,~diélos nas Jtl nomeadas
p~;la ~ua applicaçiio á commissão principal de
fazenda, sahiriio nomeados:
Pam a conuniss:lo de constituição) em lugar do
Sr. Vergueiro o Sr. Gah·ão com 21 votos.
Para a commis'3ão de c.;tntistica c diplomatica
em lugar do Sr. Calmon o Sr. Arcebispo da Bahia
com ll\,
St·. Baptista Pereira o

Pa1·a a., commissiio de 'inst1·ucçiio 11ubliclt
Os Srs. Ferreira Fmnça, com ú!J votos.- Pereira de ::\Iello, 50.- Cunlta Dnrbozn, 48.- Feijó,
-1'2.- Soares da Hocha, <]ü.

gnitude desta perd:1, c pelo sçntim-ento geral ~CJ.
uaçiio calcula a d01·, que dcnn lncerat· o coraçao,Iü V. li. I., que de mais perto conhecia o perdh1o tlJCsouro, e nclJava-se pri\•ado pela sua viag•nn ti. 2H'ovincia do Rio Grande do Sul de rcccbe1··
ós ultimos suspiros de tão adomd:t cs osa, e O·
oscu o c seu c erno ttl cus.... e> rc ma es porem
jú sem rem~>àio é prudencia correr o véo de·
re"pcitoso silencio, passando para os urgentes·
assnmptos de interesse nacional, com que iam bem
•

i

\)

imp~rt:mli.s~i.mo

.

Os Srs. A Y•'llino, com 87 Yotos.-Fcrreirn França,
Sü.- Li no Coutinho, S 1.- Gomes da Fons~ca,
81.- XaYicr Ferreira, 77.
Para a cfJmmisstio lle cbTonisaçíio e amwxas

Os Srs. Arcebispo da Bahia, com .1\) votos.Cunha ,Barhoza, 3li.- Bnmlio, 2U.- Odorico, 28.
- Nabuco, 28.
Immecliatamente pedio a palan-a, e disse

regimento
Leu, e mandou á mesa a scgnintc
~UXUT.\

" Senhor.- A. camara do:; deputados penetrada
do mais vivo, c do mais sincero reconhecimento.
manda render a V. :\I. L rcspeitosa5 acçõcs de
graças pela espcmnço:;a abertura da segunda sessão
do corpo leg:slativo. Interprete;; de seus sentimentos, só nos acompanha o pesar de os. não
poder cabalmente eJtprimir, patcmteando com i"'ual
0
energia o jubilo, e o enthusiasmo, com quo ella
>io a. Y. o ::\I. I. cumprindo a lei, c dando. no
snlntar exemplo da fiel obedieucí:\ á constituição
um testennmho da sua necessidntlc pam a con~
se1Taçiio, e integri.Jadc do im perio.
" n~m quizem a camara dos deputados occu_t - ....
• 1
e
:')
'lHV ro 1nagcs_ oso, e não
tét· de misturar com a admiração, que elle no.;;
anchata, e com os ngradccimentos, _que merece
o tributo de sentidas lagrimas pela. irreparavei
po:nh\ da. augusta. Ítnl)eratriz do Brasil, da excelsa esposa de V. l\f. I .• dessa ptinccza insi,.,ne
por ·sua pie<jade. e pelo seu juiso, . que o ceo
emprestára ao mundo, c que tão cedo (para nossa
desgra<;al) Elle tcn·n{u·a a chamar para o seu
seio.
.
· :i ·
« A camara dos deputados conhece bem a ma~

'

1..,

'

••

sibilidadc, que csw. recordação lhe excitimt nomognifico acto, qne faz o objecto das nossas graças.
« A camara d•JS dcputa~os, Seuho1·, prestand~·
siznda contemplação á fallà, que do. tl~rono lhe fo1
cli1·igida, nos encarregou de transmtthr a V. l\I. I.
que, contquanto · r(cO:Jhe·:a elln, . que o direito
de decl:u·.tr a guerm, e fazer a paz seja attribuição
do 1:(0\'Crno, reconhece simultaneamente que a
Silbcdorin, c a justiça sempre devem presidir aos
seus conselhos, e regular os seus decretos, para.
q 1\e muu:a f>!\l'ig\wm a gloria. as espm:anças. e a
felicidade ~la na .ão · e < ue 11:1 iiSOII"'CÍ!'a
resnmp~iio de que tal tenha sillo a marcha do governo; ella afian.;:a n V. :M., como j:í. outr'ora
afiançúra, que será co:~stantc a coallju,·at· o go_.
,·erno com todos os mc:os ao seu alcance,..
sempre que comprome I< a o1· a wnra nacwna ~
" Convencid:t da imperfeiç:io do actua.l sy.-;iema
de finan<;ns, c mc·thodo p1·ntico de sua arrecadaçii~, c dis.tribni•;ão~ n camam d?s deputaclos j:i;
o\J.iecto, üe omle n~anão a 'rorça
c a vida dos estados, se a tempo, CülllO agora
espera, lhe tivessem sit.lo ministl-.,dos os })reci;os
elementos. A cnmara dos deputados mcilt• bem
\otla a extensão de suas attribuic;ões, c de seus.
deveres : muitos são os objectos, a que cum})ro ·
levm· o clarão da illnminncla reforma, mas muito.
necessario é tambem que a camara de, a assumptos tão poderosos, uma mui sisuda meditação;.
c por >cntura uma sabia lentidão parn evitat· a·
versatilidade sempre funesta em taes casos, a que
·• d vido esse la.bvriniho em ueho'e tt'\. o
·ficio das nossas leis. Todavia, senhor, abrasada:
em verdadeiros desejos do bem geml da nação,.
c da estabilidade do svstema jurado, ella promclte a V. M. I., qti.e mui cuidosamente. se'
app icar no me IOr:tmcnto
as manças, e ít.
formaç:io do systema judicinrio; dois ramos, com
quem mui estreitamente estão lig.tdos esse bem
c essa estabilidade : mas entl·etanto que se não
conclue esta tiio ponderosa tarefa,· a camara estit
persuadicln que uma depurada escolha de funcci.omu:i.os 11ulllicos, . e escr.lpuh>sa . obcdiencia
das leis nctnaes poc!em remediar em grande parte
<lS abusos. sobre que V. :!1. I. chamou·a attcn-.
ção da camara.
tt A camara dos deputados -tambcm ouvio com.
verdadeiros transportes de jubilo, e com os mes- ·
m•Js rende a V. l\l. I. as devidas graças pela ..
s.:gurança, qne V. l\L I. lhe dera, •le continuarem
inabalaveis as relações do amizade com as potencias estrangeiras; convencida como cst:\ de
que além de ser S('mpre a paz um beneficio·· ce-lestial, é ella. i.ndispens.wel ao Brasii para o·
desenvolvimento de suns immensas faculdades,'
pnra o augmento de seu commercio, aperfdçoa~
mcnto de sua a,.,ricultura crescimento de sua.
l>opu\açiio, esta i\i a e dtJ. suas instituiçõeo, e
progrt:)sso da sua civilisação.; e por effeito dessa,
philantropia universal, essencial aos povos con-:
stiiucionaes, 1uio ouvio com mcúor int<!resse o,
imperial annuncio de quo a;causa constitucional
triumpha em J?ortugal, c•>mo é de esperar que
tl'ittmphe em todo o mundo. ch·.ilisado, apesar,·
da guerra qu~ lhe ía-z: .a tyrannia das pa\x~es~:
e de c,ncaneCJdos. preJmzos. .
.
. ... :.
« Finalment~, Senhor, a camara dos dcputadQS-muito nos encarregou de.dlfiançar a V. ~I. ·J. que-
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toda a circumspeeçã9. t~x,aminará as propostas
que o ·governo lhe fizer, protestando a V. M:. I.
:toda a .submissão e respeito, que nüo 8tl affastlmi.
jámais da constituição; e· que i:;cessantemente
·pugnará pela· observancia deste codigo sagrado,
persuadida ·como está de que o autor. nma a sua
o ra, e que a naçao nao po e. ser e JZ se!Jl .. a
sua .literal execução; e . inabalavel nos . deveres,
·que a nação e a constituiÇão lhes prescreve, tem
a gloria d,; podel' tambem protestar ante o throno
•
.
· . •
·C . 1 ..
i ç; qu , n im
.como identifica OS . SolU::! sentimentos com OS de
·v. :M. I. ·em defeza do tllrono constitucional da
patria e da religião, assim unirá sempre os seus
mais porfiados esforços aos do governo para re·
pellir disfarçados monstros,,·que tentem violar o
que a constituição consag1·a. - Paço da caniara
,rlos deputados, 10 de ·Maio de 1~27.- Joaquim
Gonçalves Ledo.-Lur.io Boal·es .Tei.xei1·a de Gouvêa .-N. P. de c. Vel·guei,•o.-J. Lino Coutinho.Pedl'O de A1·aujo Lima. ,,
Adiou-se a. discussão• par~ a seguinte sessão

nado sobre a divisão do expediente das secretarias. de estado ; disse que devia ir so:~ffrer a
1• discussão nas secções, segundo a regl·a'recen•·
temente e ta
As~iin ·se res'blveu.
O S1·.. secretari'l Maia deu conta de uma memoria sobre a . extincção da mendiCidade nesta
'córte, offerecida á.camara por Ga.SparJosé ~[outeiro
O SR. BAPTISTA PEREmA. !-Sr. presidente; é preciso que s·e decláre o modo 1101" que foi recetiida
esta offerta; pois· sendo .um •obsequio que se nos
~faz,. não devemos ser .hi'l:ratós..
· ·
o SR. PRESIDENTE: .:.:... Já o Sr·. secretario fez
essa· nota, como é costume, :que.·. é ser recebida
com agrado; nó ue ·"ul o ·não. haverá duvida
9 s~.- Ll~l<) côutln.bo:...:.... Mas, Sr. presi:.dente,o Sr.. secretario.jápoz essa notaahi, sem se
· saber se à eamara acha boa O•l má a ofl'erta; ·ois
se vie1· h' u
·
·

-~DDIT.\liESTO

« Po1· ndditamento requeiro que a resolução·
Ml.u·e o pagamento das cadeira.; da província do
.Ceara pelos rendimentos geraes, quand<J não baste
a do su!J idi
· - · '
·
as· prOvíncias do imperio.-Sou.:a ·llfello. ,.
Se'ndo apoiado, entrou em clis_cussão, e disse

sores.
.
O que se pôde fazer com um projecto de lei
ou por um!\ resolução, c.omo a· constituição de-.
termina ...E por ser ·este modo o mais. facil :
visto que JIÍ. el;tão competentemente ercadas estas
cadeiras, é <JUe a commissiio .lembra que se tome·
uma resolução, afim de se não atrazar a ins- .
trucçiio pública. Nós queremos ser livres e sem
· instrucçii.o publica:· é. is~o impossível {apoiado
geralmente.) 8e essa medida, como quer o addi-·
tamento; fôr extensiva '6 ·todos .. os lugares· que
tiverem ·á essas .cadeiras e ás unes "não
nhão· pago; será muito·. bom: mas passe ou não
passe o additamento; voto pelo· parecer da commissão.
· ·
·· ·
· · ·

.

.

.

· recer; e tenho a lembrar, .que segundo uma provisão
que li ilo D\ario Fluminense ; o governo, além
de mandar suspender. esses ordenados, tambem
não npprovou o augmento, da ordenado que a.
junta do Ceará fez aos professores publicas de
primeins letras e g1-ammatiea latina, em vh-tude ·
dessa:· resol!lçàO da-; côrtes portuguezas: pois,:
segundo· â·'·minha ·lembr·ança,. o governo respon.sabilisou, a. junta por .esse pagamento. ·
.
Pol'tànto.·pat·ecia-me jnsto.que·. t.ambam se çtissesse ao gov<!rno· que continuasse com esse pagamento ; e , para isso se se me concede, rem~t~ereiá mesa·uma emenda ao parecer;·
·
··
9 Sr. Vergu_elro:~Eu.coneçi~dõ com o_que
diz 6 parecei: da:commissão; mas não· me conformo·
com a extensão que se quer dar á. esta resolução sobre outros factos;. que não ·sabemos se
estão . nas mesmas circumstaneias dos de que trata
·'o~parecer•da· com!Dissão;·· · ··
d: ··· ·· ·
•·.

•

.•• ' •

'.

..

-~---

•• !

'

..

venpot·~~e·, rô~rii.o .. crêadas pÔi·. q1ie~ _podia; ~
jlg(!J'a, ficando
autoridade para o ·fazer,.eomo eraoas cortes de
por eonsequencia :receba!la ... com ·agrado .. ", · '·' ··' · Lisooa.l\~as que fe'z ·o'g.:~vêrrio?'Dtividou' desta.
· ,,, O Sa'.if'BAPTISTA;P~rn.&.:·::.:.: ~u:peÇo, a,V.-:Ex. .; crea.~.à(l(• e:: mandou, suspender os. ordl)nados ereados por lei. O governo não •podia~ suspe'nd.er·
. que s~ ~ntinüe\:om . a dis~ssão. do. parecei';; da
commrssao de fazenda,., sobre:; os ..mestres. do .. _estes ~rl]en~d,gs,; ,.,e.. ,119r. i.s.so. 4e~e~n.(ls,, ~~\lr .. a
'?.~rã,,, ~di~do, na.,.sessão, de 8 .do. corrente.: .· .
.medida,~p~opo~ta" contra.· u~a .•.m~dula; por. as.Sl!D'
•., (} Sr. piC!!idé~~ e(insultc:tu~á. ca~ara'; ~. respl· ,.~:li:~:er,,. B!P*~~~ -:d(l: "W>:V~.rno:· _ qu~r: ~. s~bs!d1o
_.ve!ldo~se "n~ c:O~fpr~id&!e, ... leu:-se.: o ... pa,reé.er :chegasse;:q11e.::. nn(l , _chegasse,, n~o se ae.v~a ,d,aind1ado ( VeJa?e:.&.;lle88ao.,der 8). · pag~fJO)l,lei)C;IO~se ·semelbante ordemz,e se eSljie. fo1o.· motivó,.para
. . _f.!ill!b em: o, seg!lmte
· . ..
, .,
mandar suspêi1âe~: ·os ordeilaJos ; ..,q·!lé ..os· ,malidcTOliU 1..
, ...•••• , .. ,, .. .n..e,,e

...ou, ...

~1su

can1~ra,e

: ,~.U ·.se. que·~se ·lll'a~rcass!l. CO~O,, _até.

,... . . . .. . - .. ..

.. . .. . .

~r~

-
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,pagar da junta da fazenda. erilquauto não chegar
·o âinl1eiro do subsidio littcrao·io.
YC'to pE:lo parecer da commissiio, c. contra o
·additarnento que se lhe oiferecen..
O Sr. Cast;r•co su ...• a : - Ainda que a lei
de22 de Dezembro de L76L centralisasse em un1
so co re
as as ren as nac1onocs, como os->e um
illustre deputado; comtndo existem nas juntas
dd fazenda provisões mui terminantes, que or·de.não qu~ tod~ a d~speza com proftJssores pn-

porque deve ser igualmente pat·a todos·em uma
rc~ra geral : ·e me parece que este é um dos
pr1meiros objectos de que liavemos de tratar na
presente sessão: por isso acho' que esta emenda
·iieve ser remettida a uma commissão de fazenda
_para· _a ter em vista quando se tratar dos orde-

,;ubsidio litterario; ficando em divida, tmando
nesse cofre deixat· de haver dinl1eiro {Iara O' seu
pagamento; invenção esta bem propna dns governos absolutos. que sú excogita,•ãn meios de
·entorpecer e annullar esses pef[ueuos estabelecimentos que havião de instrueção publica no
Hrazil, porque sendo. bem poucas as províncias
em que e:sse rendimento chegava para essas despezas, ficavão commummente m•Jitos professores
. por pagar; os quaes não podendo subsis.tir, porque se lhe não pagavn, largavão. as cadeilas,
que era justamente o mesmo ue · se retendia:
por an o vo o pe a emenda o Sr. Souza e :le o,
como muito necessaria e urgente para os pro. gressos da educação publica.
..

.~. que teve lugar em virtude da resolução das

-

O

Sr. Souza

·do thesouro mandasse uma provisão a umâ r.oviu. cia, para que se pagasse aos professores somente
~:~té onde chegasse o subsidio litterario tla.provincia,
é cousa a que onho ai uma duvida; mas como
-o 1 us rc epula o 1z que exJ.:Ste esta provisão,
.. devemos crer que é assim.
·
Yamos á questão. .Eu cuido ·que não haverá
ninguem que deixe de approvar o parecer· da
-.com missão, com o . additamento do Sr. Souza e
e .l\lello, reduzindo-se este- a que se pratique
-o mesmo nas outras _Províncias que tiverem cadeiras nas mesmas ctrcumstancias das do Ceará .
. (Apoiado.) E put·que se diz que o tl1esouro mandou suspender a deliberação da junta, até que
.a .assem~lea d~ssc providencias, como se as cadetras nao estivessem
legalmente
..
. creadas ·' nós
.

o Sr. Castro Silva: - Nada tão jÍlsto e
tão eoherente, como a approvação desta minha
e!Jlenda. A ca~ar~, Sr. . resit.len~e, passa a sanecõrtes portuguezas ; e tendo sido o augmento dos
.ordenado;; dtJ que fallo, em virtude dessa mesma
t·esolução, nada tão justo como recommendar· ao
·governo que continue com o seu pagamento.
o S1.·.· Souza. Fra.nça.: - Sr. presidente,
isto é uma emenda de redac4Jão, não gastemos
tempo com isto. (Apoiados.) _
O Sr. secretario leu o seguinte

« Proponho que se mandem igualmente prover
as cadeiras das províncias do norte que.se achav_ão _legalmente creada«, . co.m os ordenados qote
~

.

rcfonnador bispo de Pernambuco D. José Joaquim
de· Azeredo Coutinho.-LeitOo de Almeida.))

'EMENDA
' -:

-

E que o mesmo se pratique com todas as.
o_uh·as ~adeiras ·-de pri!llciras letras, e· grammat!ca la~ma da::t pr_ovmctas, que estivet·em em iden··ttcas Circumstanctas -Sou;a F'·unça. 11
Sendo apoiatia, entrou em discttssão.
YozEs:-'Votos, votos.
Leu-se mais uma emenda do Sr. Castt·o Silva.
<<

EMENDA
<< Proponh~ que igualmente se continue o J;18·
.gamento arbitrado aos professores que existJão
..antes. da resolução das. cõr~s portuguezas!. que

novas cadeiras .,-Castl·o Silva. ))
· Sendo apoi!lda e posta em discussão,' pedio a
•Palavra, e d1sse
.
O Sr. Cle:Jnen:t;c Perclr.li:- Sr. presi··de!lte, e:sta emenda contém uma materia nova:
ate aqut ·era ~a cousa, mas .agora jl ·se" trata
·do ~ugmento J:e ordenados; .querendo~se'que esta
.'ln.,dtola se faça a elles extensiva
·
Para isto é qu~' se deve olhar" com attençiio ;

eomo o additamento. do Sr. '~ouza e_ Mello; :-pela
emenda ·do ·sr. Souzá''França. · · ·· · "' · · ·
· os· dons ultinios additamentos haVidos êomo
materia ; de. indicação nova .forão remettidos á.
commissiio de fazenda .. : ·:
· ·· ·
·. ·";: ,, ..
. E ~enibt'ândo-r:.é .o 5!"~ SOuza França que'11 re- _
soluçao to~~ü.- s.ob.r~ · est~ parecer·:-"devia: it ao
·senado , ~~~ se ;r~olv_!!u·, - e que: se ·redigisse
pela commtssao da redaeçao dasleJs;< · · . · .!·r,,,,.i; .
O Sr. 1" secretarioleu:.um''parécer~ da•çóm~-
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.

são de instrucçiio publiea, adiado desue 5. de -~
Setembro de 18:/.õ (veja-se- essa. sessãol, o qual
era ácerca da adulissâo dos es•rimgeh·os .a ex ... rcitarem suas letr&H no Brazil, em virtude da 1
ayprovação que das .univer!:<idades estrangeiras
ttvessem obtiilo.
.· · ·
. ..
.
.. .
.
Mandou~se que fosSe- d1seubdo nas seCçoes com ' t:obis , tem sid•, moitas vczcs roubada pelocapricho dos imperantes; que julgii.o que - .tfium projecto do Sr; AlbuquerquE',; que tratava. do
litia. est rita hominis super te•·1·am ~; n1as eu
mesmo objecto. ·
·
. · .; ·
não ~>igo o systema . de H•>ubes, qu•: diz s.:r · •)
O' 'Ines mo· ::ir.-· secretario len mais •um 1.1are(et·
estado d-1 .guerra . natural nos homens. Nós nli-1
das commissões de malinha e goer1a, adiado
dev~mos respondet· ·com phrazo de oracul•>: aod~scle õ de Setembro de lt:>2õ; sobre o estabelecitht·ono só se.diz a verdade nua. e ct·ua, sem ammento ·da intendencia da marinha· de Saut"'-'·
biguidade; c só isto é que é fallar constitucio{Veja-se essa sessão.)
nahnente.
Fico~ adiado pela .hora.
1\lostrarei que de$de a primcit·a sessão fumos
. O SR~ PRESII>E...,"TE deu para ordem d•> dia :
esbulhados do; nosso~ direitos.
lo discussão da t·esposta . á falla .do throno; 2o,
A. camara dos senador<!s foi causa disso r~la
leitua·a__de pareceres até !lO meio dia; 3o, distivamente aos assent •s dos officiaes-mór<!S da casa
cussão da camara em secções, sobre 03 ·· assumá face·da representação nacional, o que nunca ..
ptos acima menciona los. · · ·
·· ·
passou em lei e nunca passará. Isto é para
LP.vantou-se
ás
mostrar que es~a1l!o~ off.mdidos nos d_ir<:itos q~e
.· a sessiio
.
. . 2 horas
.
,1

Sessão· r - t. t

A's dez horas procedeu-se á chamada, e achápresentes 88 Srs. deputados, :faltando rom
causa os Srs.- ·1tfaia; Gareta · de Almeida, Fada
,B.a~;bosa, l\lnciel M~nteiro, ·Castro Vianna, Can·dtdo de Deus, Peretra· de Brito e Corrõa.
· Ô SR.".•P~ÉsioENTE, deClaro~ aberta 'a sessiio, c
.senclo h~a a acta da· .. antece(iente.. foi approvada.
·
·
O Sr. Secretario, dando' coata do expedienté.
.mencionou mn offi.cio .. do Sr•. deputado Lopes
.Ga~ma, participando il cimsa de não te!" vindo
r~ó-se

·o

S r ·: Custodlo Dlu.•: -

St·~

presidente

·éomqu~nto· · ett ·respeite· a commissão que redigi~

·a resposta á ·falia 'do .. tht•ono, todavia'· causas
II}Uito. _essenciaes me. ~brigão a romper o silenCIO; nao•obstante· a, mmha fraqueza ·de· conhecimentos. _··_.,. · · · .,
.
. .
· '' A bo.a . fé que deTem tet· as autoriclaues devd
·ser· recip!·~ca ao res-peito ·que a ellas tlevào· ter
.as· pessoas subordinadas; é portantu necessal"io
. que' aS autoridades :respeitem a •Cfinstituição no
toJo e em cada uma de suas P•lrtes.
-A constituição tem sido· viola,da. eo~candalosa
II}en~e, e, _como esta' falia --suppõe se ser mir.isterJal, a., resposta deve s~:r fnsante e relativa ..••
.~ Dev9- ·le~braí.· '!-<>.· nobre deputado . quê . o. qu~
está-: em d1scussao .. ·é'. a· resposta· á. fa.l.la.: d.o
throno - .. ' ·· · ··. · ·. : · ' · ' · · · · '
• _os~:~·cusTon~~ D~:·.:...Pois: b.;m; direi' que
·a resposta á :falia. do.· throno está mui bem:enuncinda, mas que o:·sen. sentido: é, commnm, 'por.q~c .~s. te,·mos p_omposos ainda que significantes
.S!lO !!OIIÍt~dõ. ambJguos :; entretanto, que; .Sr." pre~
f!Jdente, nós devem<Js fallar. claro· e. d1stincta.mente,
· · ·· · ··· · ·• ·
-

Respeito .á suS:teútaçãQ da . guerra, p•)r. mais.
que a illustre :comriti!!SãO diga .que a justiça e. a.
sabedoria. deve presidir nQs C!)Dselbos .do impet·ante,. por ventura t·stamos nós já ;bem. intt>jt·ados
da justiça com qne elta se faz? O sangue. bJ-a. ·
·
in·
.nacional brada, o defifit das .fi:tanças se augnienta
de dia em dia, a immqralidade apparece no mais.
alto auge, emfim 03 precursores da dissolução
·dos estados .batem ás •lrtas .e. estãQ comno:;c.)·i
-barba,~ e havemos de dizer que. a sabedo.l"ia .ejustiça pre,;idem nos dccrebs ,do g.werno, C•)IDO
diz. a •:ommiss~o .mui .. garbosnm.::nte .. debaix(). de
tão li;;ongeira. supposição? Só na eff<Jcti va e pratica execução. da constitui~:.ão po.lemos salvar o·
-estado que vacilla, e.não.sei, sepor.muito tempo
e talvez por momentos.
._ . ·
...
Não· lla cousa nenhuma que- no;; ·niio·aunuueie·a quéda do ·f:st~do; . e· el!a serã. cetta se não-·
de1;mus o remedto que esLtver ao nosso alcance .•
pi~'a este fim devemos fazer a .tentativa de· usar ·
·da nos:>a inviolabilidade, ainda que seja }>ossivel.
·ser-se atacado· por fallar·na'}uilla que é ofl"tmsivo·á nação que está ·opprimi.la.' E· quem, · senão ·esta camar,a, será. o legitimo orgão de sua· 'Pxpressao ?· Po>r meio . della f•tni o Br<~zil constar·
as· mais nações qne nunca sustentarã outra.
guerra ·que não seja firmada na jn-;ti~a, se é qn~
fia' justiça . onde ~>Ó · dec1de a força, a qual nem .
.
·sempre se importa com a .justiça.~.. · · · ·
. necessano no r· que os nossos ·Jmmtgos se-·
.têm feitf? g~nerosos com· os nossos aprisionàdos.,.
e que e d1verso o modo, segundo. ·me consta.,
.por que sio t~atados os prisioneiros ,que de1les.
·.exio~t·1m ·em ·nosso 'poder: portantó· devemos l~m
brat· a . esse clepí-avado . ministerio' ·'(já. qúc âté áo
presente ·se .podem :contar,.as desgraÇas ·d.o Dr&Zil .
·pcl~s ·-~~~s.àc:to"s) que não comprón~~ttji ~ ~naÇão
.c•1m . v1smhos conterraneos, com quem ~.da ordem.
nât~r•tdl qlié ei'li tenipo ·tr::tteut9S d.a, paz. S~~pre·
aspua ~ .. :
·
·
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o sr. Lh:>.o coutl:nl>U:- Eu me levanto,
:St·. presidente, para me fazer cargo de t·cspon-der ao illustre deputado que acaba de orar,-áfim
de alfastar da eommissiío a inerepaçiío que lhe
.faz, dizendo que ella concebeu a resposta á falla
do throno em uma linguagem encapotada •e du•

•

'

u

A resposta á falla do throno não póde ser
concebida senão em · uma linguagem, por assim
-diz11r, geral e respeitosa; que tocando em todos
os ontos emittidos as;;e or elles sem minociosos detalhes que so devem apparecer em dis.eussào, porque não podemos entrar com o throno
em so;,melhantes pesquizas, quando elle é invio.lavel e sagrado.
. A dous fins se propoz esta cnmara quando
.mandou organisar esta resposta para a submetter
:A discus~ão : o primeiro foi na conformidade do
nosso regimento votar graças ao throno . pelos
trabalhos e esforços passàdos, e responder com
os sentimentos da camara ãs suas proposições
da conducta futura ; o segundo porém foi o de
a. si e.. a••
do
.se illustrar
.
. pul:ilío:o á.cerca
.
. .que
. ha
.do throno.
Mas d.a qualquet· modo que sf>ja a discussão,
:sejão qua~squer as obsen•açõ~s q~e appareçiio,_a

-

-

mida de outra sorte, senão do modo e maneira
que tenho indicado, isto é, geral e respeitosa.mente feita.
Descendo a ora ao caso articulat• da uer•·a
-do sul, quan o G throno exige a coadjuvação da
-camara, segnndo os protestos feitos o anuo passado, de que maneira mais respeitosamente condsa poderia ella responder a semelhante quesito,
.a não ser da maneira exprimida pela commissão?
Que reconhecendo a camara dos deputados qne
o dirdto de declarar a guerra e fazer a paz é
da attribuição do governo, reconhece ao mesmo
tempo que a justiça, sabedoria e rectidão devem
.s~mpre assistii· ao;; seus conselhos e presidir aos
.seus decretos, e que, debaixo de tão lisongeira
.supposição , .ella afiança ao throno que com

de que a honra nacional não soffra ming~a ou
.quebra?
Mas d~z o honrado mem~!O que a camara
lhante guerra corre _o sangue brazileiro injustamente, e que a naçao se acha no ultimo ponto
.de desgr~ç!l porque a sabedoria e a justiça não
tem prestdtdo aos decretos e medidas do governo
-e. que no entretanto a commissão diz mui gar~
bosamentt> --:- debaixo de tão lis•mgeira supposição.
B que quena o honrado membro que st: dissesse
ao throno, com quem não podemos entrar em
:se~elhantes avenguações?
.
Stm, senhores, sabemos que a guena tem sido
inft:li~mente feita ba dous aunos por culpa e imp~rtcJa do go~Ei'no, por ter mandado soldados
bJ.S.onhos e qu~si pai_!;anos para o exet·cito (apoiado
,gm almente) ; por nao ter dado todos os soccor_ros precisos para a sua sustentação e. saude, e
pelos inexpertos generaes a quem tem dado o
commando do exel'Cito. (Apoiado g<~ralmente.)
Sabemos que grandes revezes havemos soffrido
por. I!_Jar e por terra, com a perda. de. duas expedtçot:s navaes e com o successo do dia 20 de
Fe
r ·
· ·
.anniquilado e as nossas costas inteiramente cobertas de corsarios. Ainda mais sabemos ..• 1\[as
terã nesta falia lugar a ·,averigúação de taes
-d;esgraça,s? Será esta a occasião da camara emitttr a sua opinião acerca da justiça ·ou injustiça
desta guo;~ra? De certo que não : ·. a camaru
tomo a d•.zer, como diz a constituição~ nada teU:
com semelhante negocio, e só, sim quando o· governo para a sua continuação pedir . á camara o
.que a constituição· ordena, isto é, gente ou . di-

· nheim ;- então:'. ~ós entraremos nessas averigua;
çõe~ para lhe darmos ou'· negarmos o que fõr
pedtdo: então-chamaremos os- ministros e os faremos responsaveis- p()r sua eonducta. passada e
tomaremos as medidas ... precisas. para: o futuro.
Sim, . meus senhores,
esperemos
.
. - por estas roe nem. póde .. ~onhecer. outra. maneira de ;respon~
der ~ falia do ~hrono senão em termos, geraes. e
re•pe•tosos;- mutto embora chamem á lmguagem
da eommíssão lín a em duvidosa dos oraculos
ou mesmo hypocrisia politicu.
.
.
. ·Nem todas as verdadl's,se dizem. em todos os
tempos e em todos os lugares, é tanto mais
quanto pela feliz ficção do sy»t~ma constituci'lnal o· tbrono é irresponsavel, inviolavel e sagrado, e a este só se deve acatamento e respeito.

-

(Apoiado g_m·almente.)
:
.
.
o Sr. Teixeira d~ G~uvêa. ::-Pouco

tenho para accrescentar ao que disse o ·nobre
deputa· lo o Sr. Li no Coutinho; o que elle acaba
de dizer é verdad<:> incontestavel.
Em votos de ra a, Sr.
residente, nãó se
devem misturar azedume!~ ; a m de que · . necessario toda a circumspecção ·para se t·espohder
á falla do throno, e isto é na verdade o que a
commissão executou. (Apoiados.)
comm1ssao- no .mo o por ql!-e _se exprt
no
discurso, nem approva nem reprova a guerra do
sul, e nem outra podia ser a sua linlta de conducta; decidir da J~stiça e ~onveniencia de uma
manda informações mui circumst:..nciadas que
não ·temos; é. por isso que a commissào se exprime por este modo.
. ·
Nós não potlemos odeixar de presumir que o
governo na declaração daquelln guerra otirasse
com toJa a prudencia e circumspecção : em·quanto
o contrario· se não mostrar, a presumpção está
a seu favor. E estaremos nós em estado ·de
poder decidir o contrario? De certo ·.que não ;
logo ·a conimissão exprime muito bem, e a •dis·
cussão sobre a justi.;a e. eonvenit>ncia da guerra
neste lu..,ar é rematura. ·
·
''' ···. ·
'fambem não é . tempo ·ainda de entrarmo~ no
exame-se a guerra tem sido bem ou mal diri·
gida-; quando se tratar de responsabilisar. ·o
ministro, então se examinará com circunspecçao se o governo em ou nao emprega o o os
os meios a seu .alcance, .para que a _gut·ra seja
bem ·dirigida.
. .
. .·, .:. . ..
Emquanto, senhores, não fôrem fornecidas p'elo
governo todas as informações necessarias,· •não
podemos entrar nesta. 'questão. de just!Ç&-~ ,con-.
ve~iencia_. da guerra; a lei tu~ sõmente "'dos .. pa·
pe1s pubbcos não .são. peças sufficientes para en.trarmos com madureza neste , exame. . .· . . .. ,
Demais,.· senhores, eu penso que .. tratarjá. de!!ta
(}uestão é de um eerto modo invadir as .attritiuições do governo, a quem compete a d_eclaià·
ção da. guerra, . e só. a podemos contrariàl'. indirectameute, negando os subsídios e só nesta. oceasiao
é que deve J;er .lugar a, questão de sua justiça;
antes deste tempo nada .temos qué faz~r,· .....
. Desenganemo-nos,. senhor:es, que. por. ora todos
<luantos males ou .bens proyierem .dà. guerrà todos
lião de ,pesar sobre a responsabilidade. do·: gov~rno (apoiado geralmf!nte), .e. que n6!.J P,i>,r,ora •
nao te os con rah
.a
·al uma re :Osabilidade sobre. este óbjecto. porque não é e~:nossa
attribuição e nem o ·governo .·ainda eiigio''' ae
nós, como cumpre, os subsídios, e por isso'"julgi?
extem_poranea por, ora. semelhante discussão e Só
propna para introdiizir na camara. uma discussão odiosa~ (Apoiado, apoiado.)
o sr. c~s't~~ó Dia~: ~Sr. presidelité,
nunca poderet dtzer .que seJa odiosa esta. diScussão~ Derrama-se'''o sangue brazileiro, um terrível recrutamento está-se fazendo, um deficit'eiJ. ·
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A c p~dencia, circumspeeÇão e sabedoria é. q_ue
de,·o. ammar a. ·esta · camara . naquelles negoc1os
que·temos a: tratar e Jlor isso me conformo muito
com a sapientissima falia que levámos á pre~enc;a. do throno, ~ ellll foi dictada . pelo esp1rito

zileiro estiver. todo derramado, quando. nascer
entre nós uma nova raça? . Como. parece pois
·odiosá esta discussão 11 Não é melhor atalhar
esta desgraça no principio? O.temro vai-se pas~Jando e não cessa, de correr. O· sãngue brazileiroll.
.
·
. , .
.
.. · Eu terei a coragem necessaria para me expõr
aos perigos; mas quando a honra· da nação estiver compromet&ida- e uma vez que se decida a
justiça da guerra, ém. cuja discussão deveráõ os
ministros e:icpôr-nos todos os esclarecimentos, como
pedidO!! lhes fô~em,. além. dos _9Ue. lhes o:umpre

eonv_ém que nossa marinha vá augmentar. ós '·asos
de guerra de B•Ienos-Ayres. · .
:
.
ESte povo, Sr. presidente, principiou com duas
·barcas e hoje ·tem formidavel esquadra.'Dos portos
do Brazil sahem embarcações i:le: guerra, que em
vez de augmentar a nossa esquadra; servem para
nos offender e debellar, para nos reduzir a nada.
Nós estamos vendo papeis ministeriaes, vêmos
nos papeis do inimigo, nos·de inglaterra, França
e Paíz.,s Baixos, a~ desg~ças do Brazil e estas

·essa justiça que sõ faz respeitaveis as nações
.- justitia . elevat aentes f misliros autem facii:íJopulos. pec<:atum ..:.,_ ci>m ella mostrarei _que não

throno. Lá está bem claro a que ponto chega a
nossa desditli.
.
· Apresenta-se. ~ma g.:ande ~eso!dem na.s finan-

.

.

t1ém mandar· homens para o degoladouro, pelo
systema seguido até agora; então diremos se

debil, qu~ndo o. objecto é _!le te.rnura, soil ·forte
quando o .valor é necessar1o e JUsto.
Ora, senhores, ·. adoptemos
a ficção
q~e ~ atêa
•
._ •
-::-"
•!
~·

meiro se di:<cutão. e. averi~em os nossos direi·tos e os motiy~s.. dp iricendio; pfira depois cui'dar-se · em ext1nguir . a cliamma, quando talvez
esteja já tudo reduzido a cinzas?
.
. Eis-por9.ue. insisto na. d,iscussã~ !!!Obre a· justiça ou nao JUStiça da •guerra,- CUJOS horrores se
exeperimentão- todos os diás, já · nus recrutamentos, já DO . COlBO e DOS pt•ejui:zo's de . que forno
victimas muitos dos Srs. deputl(dos. !l s~n~do
res,· • etc. se· bem que em phrase mm1ster1al os
recrutamentos· sejão, uecessarios, como sangrias
ás. provincius do. norte, não a rovo este methodo
o ou or · angra o. e sangr1as. e agua r1a.
O fazer o .voto cotnmnm quanto ao sentimento
da gu.erra, o nacioÍlalisal-a e fazer que ella não
seja de princípios, excitará o enthusiasmo e então
·
s qu n s r - ;
·
dos, por habil mão, faráõ prosperar
~ Sr.-· êu:D.i1a' 'Mat.tos: -Sr~ presidente, ·
_depois do que ai:ab~rão de dizer ós nobres de~.
puta1os os Srs·. I.anó ···Coutinho e Teixeira · de
Gouvêa;·não ·ha'mals que accreséentar. Etf'esta"a
prompto·•para entrnr· eni longa discussão •áCPrea
aas nossas desgraças; •ínas bootem 'quando vi a
sabedoria eom que· foi redigida 'a resposta á falia
do ·tbrono, pela' i Ilustre conimissão a· que isto
fõra' encarregado~ fiquei de tal· maneira satisfeito,
· que· não posso 'diiér' ·si;nãó' que erra todos ·os
membros que ··a 'escrevêriio'reinava ·a maior'pru. dencia ·e •que ,o· Espirito ·santo os illuminou. -·.
:A missa· servio: pa~a · as· inspirações da· sabedona que uella ·se· contém; ' ·e todo ··o ·mundo" ba
de· fazer. justiça e··"elogiar' a 'riobre franqueza .e
·simplicidade' eom gue· a·:·camara 'dos 'deputados
responde' á·:-falla: do tbrono.' · •·
·· ·· •
:dós''deputàdos
·pro. A "êaniam
.
. ..
. --·- . .. . . ' 'do'·'Brazil,·
. - . . . Sr. ..

peitamos: o throno e a pessoa sagrada e inviolavel do nosso. augusto imperadur, o qual ha de
promover o nosso ~em e punir pelos direitos que
estão marcados no codigo sagrado constitncional
que não queremos ultrapassar.. "ConvençO-me da
justi@· da guerra, mas declaro que tem· sido muito
n.al dirigida·- e . encaminhada. . _ .· . ·
.
o Sr. soriza. Fro:n~a ;.;...Sr. presidente, a
falia do throno: e sua resposta. em um systema
'da governo · monarchico· representativo~ e mais
acto de etiqueta política do que outra cousa ;
·
·
x sa r s
t
i.Scussão e que ella se· podia conceber em menos
palavras e termos· mais geraes.·
.
, .
· Os honrados membros aa commissão entrão
em detalhes· mui minuciosos. e fazem . res· ·osta
de. proposição, a proposição . a . a o t rono,
quando podião preenclier. o: fim da ~:esposta admittindo o_.primeiro e ,o ultimo parrafo sõmente,·sem
descer ás particularidades conteúdas no!t outros.
(Leu o primeiro. e. o ultimo parrafo.), Com. isto
teinoS--l't:Spondido :em globo a .todas as .. partes
da. falla. ::;e_ vaL má.:a administração;~ da faz~nda,
ha .leis, •existentes, em vigor .. e.· qua11do estas. leis .
sejão mancas· ou não .sufficien~,; tem o: govern9
n- iniciativa dàs·-leis que _julg~Ar_·nece~sanas·~a
melhoral~a; . cum}lre-lhe prop,õr essas leis à . :!lBIriara .. dos deputados~ para, esta tomar. em co~s,ideração .a.pt'Oposta. ' . · _ . . ,
·. :.
..
:, Quanto ·aos · outros.-ramos .da administração,
, milita a mesma ·razão; .. Respeito cá guerra;:,bem
se vê .. que é umá eousa,.que .nem directa 11em ..
indirectamente deve. ser tratada na·.~esposta. Em
um governo mo!:lareh~co· ·r~presentativo é a 5 pratica .nesta espec1e mmto dlff·rente das repubhcas,
e~ qu~ .,os pré!!identes dão conta offi.cial-da admi-

de.p11~iciós de to!las .as ·nações con.stitucionaes ·do

representantes da :nação •' pois se .nos governl):s
mooarchicos- os ministros .de. estado e qu'e ·dio
essa conta, · a falia do throno é consequentemente
de etiqueta politica entre. o.impea·ador e a., nação,
repre.'ientad,a; com. ·o' que .fica. sati'!.feita a •indicação da resposta, sendo concluida. em, tennos
muito respeitosos e geraes. · .. c, : ' .·
· o sr. verauêiro·:.;....sr. presidente, não
sei. como se póde dizer «{ue: a: fallà do·t.h~nl:!·;e
a resJl!lsta é'de· mera .etiqueta. ·Sem ~UVJ~a ::a
falla·ccdo tbrono serve ·para nos enunCllll'. quaea

•'

''

"

un~verso ;··e! eut>espe~o; ··sr:·"p~es•dente,_ que se·
estabeleça· o ·systt!m'a ''constltuctonal em•· todo o
mundo• e' ·que . chegue• • a 'introduzir-se não·. só 'em
toda: a ·'Europa, .mas·.,na·' China; no Japão· e 'em '
todà:! as ·partes · onde o ·não': tenhão éstabelecido
até agora.
"". o:.·~- .. · ... , ·
· -. Q •systema ·constitucional· é' o· systema da natureza; ·Sr_ ~ pr~sidente; .o m&;is é,_ systeml! fic~cio,
·~:enganador; ~e':falso~.'9.·· systema .eonstituc1onal
repreàentl\tivo .. ha .de·. vir.· a. reger J!do ·o mundo.

.

'

.

·-·
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são cos sentimentos do governo, e a n~ssa res~
'posta, para mflstrar :qua~s são os. sentnnentos a
respe. itn. dos ohjectos de que· falia o tltrono •. E
póde .str etiqud.a?Que resposta havemos de dar?
l>izer-muíto "brigado por nos. fazer- a falla-!
Diz.-..e que Rc ni'io deve tratar doa objectos
dessa falla e de cada um dós artigos em partiCU ar, JIII1S parece-me que seria uma UIClVI I a e

porque ainda não estivesse preparado, ou .tal ve:t
houvesse outras .eousas•..•
:1\ào devemos• porem, Sr. presideute, pensar· qué
esteja o go\·erno na mesma· marcha,•se não é
preciso responsabilisal-o. (Apoiados geralmente;,
Por isso a commissão limita-se a pro õr que ae
di a em nome da camara' ue ·ella
mc~~OS -ªefeitf?~__:_e_q~e _eª~-S_e~Q~e_.:'rompta a
·--gt·anrla--o-nA_o-~ar-t'espo!tta-a--p.~n~:-c-Quando·· -·emcnd~-os, esper~nâo que o· mmtster10. forneça
·,, falia. contem ·certfls ohjectos, <! Jli''-'CtSO responos mews neeessarl03.
·
õer, e !leria uma grosseria _muito grnndc o ~ratnr
A enmmissiio entendeu ue R c

nossas pretenções. E o que dizemo.; nós? Dizemos que.. .a declaração da guerra e da . paz pertence ao governo, e uma vez que o gov<rno delibera sobre isto com circums ec :io e •·udencia
a camara ar os esforços para· sustentar a honra
nacional.
'Kesta conf01·mid•1de se tinha respondido na
sessão antecedf'nte, e não se a v rovou e nem se a •
pru\'a a guerra ugora; mas na suppos1çao <tue seJa
bem declarada e que o govl!rno tenha procedrdo com
a necessa1·iu circumspecção e prudencia, dizemos
qu!l concorreremos com todos os soceonos necessarios. Nós niio tmtamos. se o governo declaruu
bem ou mal a guerra, quando nos pedir subsi·
dios para ella, .entraremos na quesbio .•
. Já .houve a primeira união da. representação
nacional e o governo o1ào pt!clio subsidio, certo
é que até o JJresente o . pôde faztlr com meios
ordinnrios; e se acaso lançou mão de meios extraordinarios tem '\'iolado a cons~ituiç~~- (Apoiado

se podem admittir monstros. são estes que atacão a eonstJtuição, o. que diz a respo:;1a é: que
somos elos mesmos sentimentos e cooperaremos do
·

e

a

~-

rono constitucional. Paligi:io, a pah·ia
• re<·e que a commis~iio em pi-opór il:•to reilponde
genericatn~nte á falla do throno, . e proced.t!U
e então os 8rs. deputados devem propõr as suu
emendas, mas o plano da reRposta deve ser admittido.

administração a j~Istiça é
estã . em mão
estado; assim ou havemos d<} contestar isto ou
havemos de dizer· que somos da mesma opinião.
· A com missão entendeu que a camàra est.'\ coÍIveucida como o throno, da má. administ1·aç.'io
.da justiça, (Apoiado geralme.zte) e· que . o systema ·de fiúanças er,L muito mão; por ist.l disse
que esta era a sua opinião e accrescentou que
teria dado· algumas· providencias se o governo
tivesse submmi~tl·ado os meios. Quem conhece
os dt>feitos de administrr.çào é quem está á freute
della; (Apoiado gel'almente) pertanto os ministros. deviào tet· apresentado estes defeitos, mas
.na· sessiio passada o ministerio não apres,ntou
--senão um ilef.:ito e este d.:fcito -era na lei que
. regula _os couselhos de gucrm; ( Apoiaclo gel·almente) não encontrou outro ddeito. E o que havíamos de faze1·.? Pois nenhum· ministro· encontrou algum dr.feito, niio fez proposta alguma. E
. .
..
. -·
inistraçào?
Como é que ora hnvomos de disc11til· os dl!feitos de administração de fazenda o justiça !>ara 1
dat·, 1'<-ntellio ? ISto é muito difficultoso. Por isso 1
oi _•1ne se diz que ,npresen~ as p1·opost.as, porque _,J1
n·~o nus podeuoos persuadu .· que o governo es·
W,Ja ua. mesma inacç:'ío do_an"o pas::;ado, o que 1•
~~"fCZ acoutecess~- por · nao estar .ai.tda _muito
. acostumado. C•llll o andamento. cou~titucional,: o.u
má e que o !;ystema de finanças

j

post.t. Nós não temos ~ais_ d-!. qu,e seguit o
das nações velh~, e'yeremos como ellas
olhao para a falia do. tht·uno. .
A falia. do . tlu·onó. Sr., presidente, comquarito
seja_ pronunciada pela pessoa, do. imperante,· e, revestida de. toda a· pompa 13 apparato da.realeza,•e
•·eputada uma declaraçno • dos 'principias·: que· dirigem o go\•eruo; é reputnda uma_,_ exp.resªào do
systema. que o . governo· tem. seguido,· e tem~ de
sq~;uil· . na administração publica: ,se; pois· é .reputada nestes tem10s,. e ella ·uma p~ça 'ministeria], que tem . por princípios .. o esclarecer o, s~
tcma que o ministerio_ tem seguido e. 4QÕ. quer
&-gnir, porque. o tht·':'n() .não .faz _mais ·.• dP que
declarar a marcha qne, o ministerio.. tem;fol:mado
como base de conducta; e ·s~ -nos:;o sY.stema de
ad miuistt·ação ainda principia, é preciso qutf-QÕS
vo;ssainos. discutir este ·,systema .. para. Ai;or,ar ·~&ta
1deab.l«: saber a .conducta: qu~, .deve, ter,~'!~,:;~sem ea.
. · . .. ·... ·
. ~1·a l?rova e que. a' .f~Üa~ do th!'on(l::é':peça
mtmste1·ml basta .obset•var~se. a.<.ancJedade,', quo
na avroximnçiio da .·abertura.das cnmaras se· ma"
nifesta nes. p•>vo.-:,fJUe, gozão .do. systemaLt:epr·esentativo: abi -estão todos :·á. espet·a. destes
iliscursos, comn. annuncios de grandes .aconteci•
mentos e •tue • se1·vem. de. base .. a grandes:movimentos politicos, e·~ gt-andes especulações mel'ca!itis; o que~ prova bllm· que o govern(), 'nii.o ·por
mcr_a ,cercmuma faz aquelln tlcclaração, ·;mas pa~a
exe~ipl•>
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esclar-:cer á camara. sobro o~ mais · impc.rtantes
negocio;; publil'.os.
.
· ·
·
Eu ·como· membro dn cooimissão não' tenho que
me oppôr a este parecer, mas supprmbamos que
não ·P.ntrava na commisslio e que tmha que combater. 'Niio devia entrar no f1mdo da idéa, não

throno. Esta é seéreta, · e deve. ser mui respeí.;.
tosa e attencios:•. A segunda parte que é a· discussão, pertence ao publico; esta é a· que trata•
mo,., e os S•·s.·deputados devem enunciar às stías
idéas; devem dar o seu juizo sobre estas pro~
osi - es ue têin de subir á re ·

.
· Disserão os Srs. defutados; uns que a falla do
throno era m;nisteria e outros que não podia :;or
discutida;
eis uma
contradicção que nao posso
. ..
·. .

ou
.a
.. prmc1p1 ~ue nao se . ev1a a mitth· discussão; o quo eu d1sse, é que era ocioso
entrar-se agora a discutir se a guerra ·é ou não
justa, porque não havendo nós na re:~posta t\

garão a dar na ses>~•io pas!Jada, recahe a accusação
sobre a falla; e· logo devem Sl'r aceusados. os
ministros; quando por ·ventura se· entenda que
ella não é constituc1onal. Ora, isto é o que se
não pôde concluir•
.
.
. · Portanto tudo o que cump1·e á c11mara fazer, é
dar as graças ao imperante pelo acto da ab.,rtu1·a da as&Pmbléa, ·e não é nece;;sario respondllr
palavra por palavra sob1-e as proposições da falia
âo th•·ono, que não está. refere•~dada por minis~
tro algum, sendo certo que se pode tomar talvez
alguma expressã_o neste ou naq~elle sentido menos· exac ; as 1m· ac o u .
em: cJnce 1 o
:com o primeiro e ultimo parag1·apho, no qual
se faz referencia geral a todas as proposições, que
em articular vêm enunci~das n·a minuta.· ~u eu. por ·causa dos empregados, e não por falta dd
leis que cohibão os abusos· (apoiados gm·almente) ;
~··quanto á administração da ju_sti ..a, se necessi~
•
"
ta-se de reforma, niio veJo· eu todavia que os minil!tros da justiça ·tenhão: iniciado as leis,· que
julguem .convenientes• para: ·o sou melhor .anda·
manto; obstando·do ,.modo -possivel·aos abusos,
para o .. eorpo legislativo deliberar sobre elles. .
... Conclúo pois qne.a•resposta seja em termos genericos,. e que· cvolte a falla. á com missão para
este fim. Não mando:a,-ininha 'emenda á mesa,
porque se a camara quizP.r que passe assim, passe,
e -se não' ·f'lça o :que ·quizer; o· publico satierá ·a
minha 'opiniiio;-<que'·é o fim: do meu: discurso.
Sr. í: no' co't.1;1 ri:b.c» :_:._À. falia do iiirono
COD:Íém propó$i1;ÕeÍfdoutrinâes,' e 'tratando ella' de
sete _pro'po!!ii:ães; .~··proP,osiç?E:s. mui distinctas,
que contêm mater~a mwtO d1versa, pergunto eu.
. Ço~o po:leriaf!!t>S <;orrer. um•• véo sobre estas pro··doutrmae · ess n a
· stitucionàl? ::Lirriit&rmo-nos simplesmentij
''fo~uJ.!uio''de;·cumpr.i~.ê~~;-:~eom!>'\diz.. o.nobre
: _dep~~iJ,o;'e:r.esponder"~~ ·o: lacol!lsmo; ·que o
· mesmo"honrado,·membro 4 Q,uer, ·:serta fazer sim. pl~ili,Jiep_te'; COlnO" disse, 'Ú~:: l~lU!itr~·.: dépntadô;: um'
. -agn\'d~c~me~~ ~.Ç~•th,~ll()l pºt,:·n~s. ~~ver feito. a
: flillll'!'~· ~sstm· é} que:~ se ·de..,-e·. responde( a . estas
proposições~'''e• pro(losi~;·aoutrlnaéS! · .' · . · ·
g,.; presidente:;·~m tOclô's .,oS. paizés;':'para ~sim
· ·dizer;- ·a--: respcista'< ap·...;t1u·on<r4 tem·• dúas ·'partes. f,
· ·a'l•;:eoaquella' ql(e'SÕ :dirlge=se "a\ c·presen~.a· 'do

sóbre o voto· de graças, .e se na· 'ralla se éoritéin
expressõea contrarias aos nossos sentimentos aotão podemos refutar o votu de graças. ·
Se a falla viessu ref<~rendada pelo . ministro,
entãó entraria em· discttssão, más como não ê
referendada, seg_ue-se !!in regra que não é: a falla
que entra em discussao, mas o voto de graças.
Ora por isso.1eu disse que · nãc> se approvava nem
reprovava ·a guerra,, e que não é tempo de se
tratar agora · dessa questão : eu niio ·mudo· ·a
minha opinião ·de que se não possa. discutir: este
pont". Se a çommiss~ tivesse approvado •m' reprova o a . guerra orma men !.', en no qun quer
Sr. deputado-da opinião contraria tinha a liber,
dade ae se oppõr. .
..
0 Sr. L ui,; oavalcan.te : _Prescindindo
da questão se a resposta á falla do thron.; pôde
ou não ser discutiJ_a, no que não póde haver
·duvida, por isso que é um pa1·ecer. de cooimissão, que teui de· ser .:~u nãó approvado por esta
cam:ara, e q'ue fica' sendo uma resolução; que deve
-asseiltar sobre. discllSsão·; sou impellido a fallar
leriibora passe 0 parecer), pelo dever que .tenho
de sat.isfazer á· ê:on. fiança :dos _meus constituintes.
tad • d
·
ta
·
'
. Estou espau o.· e ouvir !lt;S - camara, que se
deve responder· eom hypocnsia. , .. ..
, . . ·.
Nós; soB)os. ·rebresen~utes ~Ia. nação, -~-~ey!'~~! ~d:.r ~~~~ ~anquaza: 6 :dJgnid~de a ,QP)~'Iao .
... N6s ., nesta . resposta prumettemos ·coadjuvar ao
governo ·na guerra do. sa.l; na lisonjeira _pre;umpção de que _o . governo. te}lha: :obraJo •. com _t()da:.:a
circumspecçao e pro.deDCIBj esta presumpçaO ·:~ao
existe 'nesta. camara. E devemos·uizer o·~contrario do que sentimost piz~se q~e=. não• · pod~ntos
dizer o· .n(i~so .P.arecer,. S?br~ a· guerra do ·!!UI,
·
·
mes1Uo>;' ma;··não· finjamos -uma prcsumpÇão."que
não•'.temos:' ·• ·.. · ··
'
· · · :.,. :: .
O direito ·de declarar a guerra- é do governo,
. a eaoiara O:ão.'se•põde· op~õr- ao= qtie ,ó go"{er,no
fez;' autorisado. ·pel_a· .CODStltUiÇâO ;' ;mll!J :•,dizçr ',·.ª'
camara q_u~, coadJ,uvará ,ao. govel'D() ~oo.:_u'!!a
P~esumpçno: qu~: « caU1ara_: não.;~~-::·· msso.:nao

. 'lo

-x.

1

0

posso~conv1r~·'"'

r-.· ··

~·

. ··.•:· .::.··~ ::: :.'·':' :,,

:: Se' a guerra e'tribunal competente para decidir
.. da· 'justiça •das;·.u~çõcs; ·então<os ~sà()Sl're!iiultados
devem ··:alterar· ;'os ··direitos das'· na~ões.'-•'NiiO:
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· O Sr. Lino Cou1:1nh.o :-Aqui se disse
que a commissão havia respondido n mantírn
de oraculo. Eu disse que a eommissiio se tinha
feito cargo de responder debaixo da bypothese,
·que, se o governo tinha obrado, e ·continua a
obrar debaix-o de princípios de rectidào, e ju.;tit;a,
que devem preceder, tJ acompanhar os seos actos,
conselhos, e decretos ~ então afiani;a,•a á camam
dos deputados coadjuvaria ao gove111o para qde
a honra nacion~l não soffresse qu!:bra alguma.

-

·e

s ner ssem os cscrupu os;

mas apezar da defesa feita ao parecer da ·com-

Ulissiio, elles ~i,nda me pesão.
- · .A respostA a~falla do" throno, ou deve se1· li.
·
·
ov rno e

nh.um almirante 'ou
... , , >.
.. -~ ,· ....
foJ'çasdnfe.Jiores. ·
Quando houver destes.. exemplo:;~ entre -.nõs,:ba
de Jteontecer o mesmo. : _ >· ,
. : -· . . ·,
. Quando un.l ge~eral sou~r_,._que -~ seu. _désmazelo; a sua Jocur1a, a sua ,.Jn~pacl~ad~ :póde sér
~~·rova.la, ' quando :bouverl)lomens. que: ·tenhão
animo de. os ~usar, ao" go.V!'l!"ilo ,. ,e11t~o> hão. de
a_ppareccr · beroes. , Teremo!J·dJamlllos,. teremos
Fabioi, ,hão, de app&recer n9.; imp~rlo.,homens
. como, Turenne •. -W:ashiil_gton ,.~Wellingtoll .• ,sax:e·s,

. Va'!_ban • .. ~.out1·~s: :her~~-,;que. ·f~Em.!.h~Jira ãs
nnçocs-. mJhtares da.--:Europa_~_·,.e,, nao: ...se1.podl!r:\

dize1·

o, que,aca~ou fl.e:~Y~}.lc~r.:(). ill~tre

~do; ~m,a

:ve:z; que

depu-

s~·. ~~1\..~.~,qn,e•a:, S.\1~\iipta

ça~ Aa gu~rra é d~ :,h~~~~nacJOfi~l.·:N:unça·p.as~e
Jdea_de · que
.os:'n!!g()CIOIL~P~.~ul.'.e~~ó
.. dtdos.·
.,..........
,, ,,,___,, ___ ,.,.,, ....: ..:p~r,.,,
_. PoJ:· este'._.mo'd.()'.,q~a.~(}(;:·•~o,,'(~d~é~âkarÓ!~s~~lte
esta guerra é .. ~a.J1onra. n!l~ .n.a.hsustental~il' .h

a:
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na sua causa; hoje ainda pe1·maneço .l\o mesm()
voto
.
A Cisp!aiina é uma das dezenove províncias.
de que ::;tJ compõe o imperio; c pertence a este
~d~ aeta, que ella m2sma. celebrou da sua encorpo-

Obrigado, pelo estado a que se tem levado a
qnest..io, sinto' te•· qn~ antici par desde já o meu
juizo subre o processo da direcçiio da g11errn ...

.

o Sr. l\l:ala:- Eu apeznr- do que acabo de
.
ou\·ir ainda estou elo mesmo a arec '
estamos como na sessão pas.;ada, mas se temos de
se manife..;ta pelos resultados todoso mãos
, e
dizer alguma cousa, devemos dizer · de um modo
pl"l•t marcha mal aconselhad,t , que todlls saclaro e intelligivel~
·
bem se tem seguido Tem-se enviado para ()
exe1·cito rect·utns apenas acabados de sabir ilos poo Sr. CJcn.>.an.to 'Poi·cira :-Tem-se dito
rões dos navi.,s...
·
contra· e:;te projecto da resposta á ralla do throno
Ninguem, ninguem, por P'mco que entenda da
em discussão, que não deve tocar todos os ponarte da guerra envia pat'll esta recrutas sem vs
tos da mesma falla, e tem-se movido a idéa de
preparar nos depositos. (Apoiado geralmente.) Porque não está ordenada com a franqueza e . bon
que uma tal (lpe1·açdo mais é' a remessa de hc.mens
fé com ·que esta camara deve sempre fallar ao
th1·ono, mas, ·eu vou mostrar que a respo~ta partt o degoladouro. do que soldado.s pa1·a combate~· •• (AP.oiado geralmente.) Isto nasce talv6z
entendida literalmente, como· eu a . entendo e
Ol'<}Ue se pensava ue c••m 10, .ou 12 mil homens
quero que. ella .seja .entendida, e todas as delie .lJ ue se a e gan ar a v•c t,a, .•
eraço~.s
es
cama•·a · tão franca, pura e leal
Fnne.;to engano I ! ! Com -1 a õ mil soldados bem
como cumpre que. ella seja.· . ,
..
preparados, e não com . essa multidão de homens~
Queira V. Ex. ter a bondade de me mnndàt· o pal·eque pela maior .Partc.não siio soldados, 01· ue lhes
eer da commi~são. (Foi satisfeito.) Priuci iarei
.a a a tscap ma, se Jao e er mms s.!guros resulpro a opnuao · O>! sen ores que querem que a
tados.
.
: _
· · .·
resposta á falia do tbrono, deve tocar todos os
seus pontos, pot·que contendo· esta uma abre; Os minist1·os ·e os· cotiSellteiros a seu tempo resviada exposição do estado dos negocios passa<.l'ls
ponderáõ po1· estes erros. 'E riiio tem estai.lo · s6
mai.; ·importantes,.· manifestando o systema que
aqui o mal. Não tem . sido fornecido o éxercito
o governo se proeõe . seguir em outros,.: o exi- do vestuario, e alimento necessario:v; :eesperava~se
gindo a coadjuv.açao da assembléa. geral, para
que soldatl".)s · rotos, descalços,. e ch-eios ae .fome,
certos e detenmuados- fins·, cumpN que as ca- pudessem ser vencedot·es I I I Fatal engano I li O solmaras nas suas ·respostas .signifiquem ao godado· para -poder· ·vencet· ·. ha: de· ter 'brio, força,.
verno· em termos geraes,. n:as tocando todos os
e valot·; mas taes qualidades não· podéní. 'haver em
pontos,. quaes são os seus 'ientimentos. relativahomens mal fornecidos.
·
· ··
mente. a~s. mesmos, "'e. isto, po1· . uma linguagem
Não se t•~m cuido,do· de envia'r ao : exercfto um
se01_ e_q1,uvocq. e tal~ . g,~e; e~.tend1da !itetaltnente; numero· sufficiente de officiaes de saude, e_ 'os medipossa; o· goyerno cert1~~r-se .da. co!l,dj 11 vação que
camentos necessa•·ios: e este desbtunano desleix()
pôde esperar. das .. •.nes111as. camaras.
tem causado B<> imperio uma perda de. homens p:>r
-.:(t pr,oj ect9 '.• dá. eoinJ!ii_ssão dé:seJnpênba satisfa- molestias 'infinitamente superiur áquella, que nos
toriamente estes: reqms•tos; porque entendido no
combates temo:~.:.;oft'rido! Ainda: se tem feito mais;
seti :;entido.. l!terat;· expre~"'n ao go.verno os ve•·tem-se enviado no exercito ~os reforços· aos bodadeuos sentunentos 'desta camara relativamente ea•linhoslll Erro que· nã•)·põde perdour-se, porque
a todos os· pontOs ·da fálla do tbrono.
co~vinba oppõt• ao inimigo forças s_uperior!ls,: ~a
'Tratando· ··•··· · ·
' · ·. · ··
· ,.
c..
'
.
s~do 'pr!ncip~l' o.~éi:t:>, :''9üe fe~ abrir a p~esente
fim á guet·ra, como convinha, · ao menos · não
d1scussao, • eu·.· s1nto:.cmU1to :que prematn1·amente
deixar piz1u~. o. solo <las JiQSsas provincias, como
se.. antecipasse.'uina .. que~tão que· aqu\ não· d~
era indispeusavelme'n~e. n~;ceS$ario, P.ara 'se salva1·
v~ra "· t~r c.tqp-.:, :c_e :Y ninda sinto niais~ ·que su'. ·moa devastação· em que se acbão.l ! I Tambem .na: esv~sse .a· ~déll. de, que.• a; re§posta . sobre este ponto
colha do:~ chefes se tein e•·rado:. -~o lima ..desg~çada
~ao,~ !rnn.ca., e, d,e,. bo~rfet.t.t 1\fettendo,se· em duvida
experiência ba de mostrar, qu~ pat~n~es pol,[em ilar
ajusüça.da ,mesrila.gnerra.U . . .• ·. . · .- .·
.
nome aos, genera.es.:mas qntl a per1c1a· .da-·arte· da
· _Eu: d~sej?:: ~ilh~l'é~;;-que:se,niio t<orirún.ia qués- guên-:& ~õ se, ndquirc .na· pratica das'.cauipaf!b!lS.
entre .a-;; .ballas. ·
· . -·
~o da.)ust•ça... daguerra,do sul.com,o proces.so ·da
sua .d1recção. Faua,•do daquella,. jã na sessão
:;e- oliiÍuuos para o màr, as col.sas
:têm
passada me pronunciei .pela sua justiça, fnn·Jado
ido alli me,hor do que por terra.. • temos notiTOll O ].
•
9

.·

a:

não
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por ella tal qual se . acha em'}llanttl :úi su~s
.·eias de du9;; empl"('Sas mallog1·adas, e mallograbases fundamenta~>s.
·
das_ po.-que ? Porque forllo mal aconselhadas :
pois sendo princ1pio na arte da guP.rra ensinado
O S•·. secretariÕ leu a ség!lí!'Jte.
pela razão e .pela experieucia, que a sua força
·..stá na sua -uniiio, saltou a todos os olhos a
imprudencia com que se mandár:io destacar do
-cGr o da armada as d as ex di õ o
o
que se dizem perdidas, por ser obvio que_ella_s· --seu-parecer-síil:ire a gnerra, quando tiver os escla___podiiO--ser-bat1das ·pelo inimigo, superior a ellas
l"Ccimentos para isso necessarios.-Paula Car:al-.
~m f,•rças; assim aconteCP.u com elfeito, e o recante.»
sultado é quo para desgraça e ver onha nossa,
tt J)equena repu tea
e uenos· yre:-;, raca e
cainaa mal constituída, tem obtido superioridades
·C vant.lgens por mar e por -terra, sobre as armas do grande e poderoso imperio do Brazil,
que em relaçi\o com aquella republica deve ter
.as forç:1s de gigante. {Apoiados ge1·almente.)
· ~las entenda-se : isto tem . acontecido, não por
lhe sermos inferiores em forças , ma-; desgrn~
-:adamente só porque estas têm sido mal dil·igiodR!': •

. . Tirando de tudo um resultado, eu concluo que
.quando as camaras forem empenhadas elo !!O·
n }l ·a... o coa JUvar 11a gnet·ra so re 1 a, ne.ccs:>anam~te se ha c.le vot!lr os auxilios possiyeis, porque ella é fundaJa em justiça, e nis:>o
se empenha a honra nacioual.

em que o throno tocou » ; porém, muito o muitÓ'
diverso ê o meu modo do pensar, e se ·estou'
em erro, tenho por companlleiroJ! grandes -escriptores, e os mais illustrados oradores das assembléas legisl:ttivas da Europa •. 'As· falias do tbrono
forão_. sempt·e considet·adas, eomo actos ministerfaes·~ suas discussões são sempre na presença·
dos mitlistrQs, n cujo cargo está explie:!l-as e
defendêl-as, como qualquer proposta do governo .
. Não poucas vezes são os. ministros arguidos,·
tanto -pelo qúe ·cont_ém as mesmas .fallas, como
elo que nellas se ommittio;devendo declarar-se.
·as, na. ·uma so· vez, se m pro."
posto a"accusação dos ministro~. que· procUJ'ão
escudar-se com a magestade. do tbrono. Os mi~
nistros esclarecem as. assembléas .~obre. todos ~s
poderá ren1ediar em g1·ande pat·te os males. E
as necessarias i'nformações, respondem ás OI'PO·)
skões, e só .depois -Ge longo e sen~pre. euit.laaoso
Itaverá quem deixe · de chamar franca, pu1·a e
1uuito .leal esta linguagem ? Não, Sr. presidente,
debate, .é· que tem lugar. a resolução do. voto. de
c. se .ba_. nella mingoa de franqueza, será apenas
graças. . " .. . : .
. . -. . . .
·
Este. voto cont~m ...os sentime.ntos· das assem-·
~!m se niio. ~izer ao tbrono . que, o infot·mát·ão
blêas, ainda quando diverso .;dos . votos enuncia,.
11nal. os mmtstros, que :lhe ass~verárão, que l1a
fulta de leis . para punir e. cohibir os emprega- • ·dos nas fallas: do_ throno ... Isto não. é novidade
dos pre,•aricllàor.!s.,. porque 1ta leis pa~·a queinas uações. civilisadas .. da;. Elit·ópa,• e· nem uma
-n!OI" e en(o1·car todos os emp1·egado.ç lad!"ÕtlS e
só .vez· se tem negado graças ao throno, quando. ; .l)l"<IC~l·icodm·es. (apoiadqs geralmente) ; e se. os
.
' o g,;, Presiaênte interrompendo o orador, lem-'
n>io enfo1·ciío, ê porque não querem. · (Apoiados
brou-lhe qu!l"()·vooo·de gi"aças era· do regitnen~o,
ge1•alme11te.)
·
.
·
e que ·por ·tsso-.o· ehamava· á ·sua ._'observancta.
E'. finalmente. mÍtito franca, leal e constüucio-·
o sn. VAscoNcÊi.os::_~iltiô~·sr.• i>'resiileo'te,.(c:Onnal a resposta, que o parecer aa commissão protinuadol eu não entendo 'isto: Põe-se em. discnssão
põe ao ponto da falia do throno, que annuucia
~· resp.ost·~.á fal!a do.t!Jr(>llO~:-p!)r!JUe S(l e~te.n.de· que
a .neee.~sidadc, em que o governo se acha de
e obJecto. de diSCU!Jsao, e. nao. se pernutte.. o que
medidas extraQrdinarias, para cohibir eel"tos males.
o
regimento p1;e.~cré~e _)~a!B,,t!!J..Od_~S.~J!SS~es~ e~.y~m
1Estas medidas devem ser propostas pelos mia ser a sua approvaçao, ou .reJetçao, _e_Jlem,se
nistt~os, como é exp•·es:>o .na eonstituiçno ; á ca•
permitte eitar .o, que . prjltica;'~'• ~rib~na :i~gle~~:?
1uara •incumbe examinai-as com cirêums ec ão
... R.
RESIDENTE:~-- u·.sorín l·egtÍnento
.e . reso ver. so re e as -com JUStiça e na conforao Sr. -deputado, e que,•pOtiia-,fallllr ql\ando:enmidade da constituição ; a resposta está redigida
tendessc.··
,
'._,;,_.,~~";.:3.•·:·
-• ~-; :.;-_ ·
uestes termos, e ·por· consequencia eUa" satisfaz,
Collelúindo · digo, que a resposta á falia· do . O Sn:'VAscoNcEr..ós :··'':1:\(·~~(; approvo . a pare·
.throno proposta . pela· commissão ·sendo entetidida
cerda commíssiio (eoilti_n1l~ridt!J':P?.rque:ell~ o apre;:
no· seu sentido· litteral, está tão respeitosa e
sentou sem ._ter os necessarJos_ ,esclarectm.entQs;
franca.- pura -e leal, como cumpre, e é da 'digni~
segundo·-já:confessãrão''"dous'··dos 1 séus··membriJs,
dade e c:u-acter desta eamara 9_ue ella ·seja,· e é
e 'nem ·1\ <ia.marn pôde . ~õniar uma' resólíição.'sõljre
.entendida no· n1esmo sentido l1tteral,. como·· eu
factQs que não··eonheee...... -,.: · ·- - · ··.' ·•:'-acabo de manifestar que a entendo, que voto
Convide-se }lrimeiramente ao minis~erio, Sr. pre~

ein . o
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si~ente, para. que _venha, •lar·nos os indispensa·
·v_eu; ., esela1·ecJweutos -; _e se eu·, ·e os meu:s collegast que· nos _oppomos _ao .parece1• não_ tivermos
•·azno, se os nossos argnmentos fõrem ,·ictotio~
:snmente ,com~ntido!! pelo ministerio, então resolva a catUara, ~a.s resolva com conhcci!uento

s~bemos_? E podia fazcl-o à vista da. constitui-·
çao tlo 1m peno _? Á uossa cou.;t.itnição levon' oescr!'pnlo- n&;tas _lllateJ:ias a ponto de faze1· ex_çht<tva da casnara. dos depntados a iniciativa
sobr~ este:; ~bjeeto.i. E entretanto_ o ~ove1·no nãosó nao p~oeoe, m.J.,; obra como se nao existisse

· :~eJJL~diga:-Sr.-pr~sideute,-que--o-g()verno-
nao tem. a:ugmeutado o.;. 1mpost•l~ para a guena
do sul, mus qut!. tem 'thspo:;to so dos «XiSt~>ntes.
U

over o fa

··

·

·

· •

.

_vcriio _que a, gue~ra.do sul ó justa, out1·us lhe
não __ !"eC()~hccell! . Justiça ; coucot·dumos. todós nas
del•lpldac;oes e~ extravios da fazenda pnblica e os
Srs. ~eputados qne.. me tém_ :Precedido .arguem
os ID,lDJst:os ,p,~a .. má- administração ·de. justiça,
pel~ pesstma, escolha .dos . empregados {apoiado
apo.iado) ~-C pOrque,. não têá1 ·<ÍS ministros feitÕ
ver•1!car a _t·esponsabilidade dos 'prevaricadores
_(apoiadol,_nao_.havendo ·um ~ qnc diga ém abono
deites que é por falta de le1s mnito. providentes
a este respeito? ...E á vista do- que venho de
pondtlrar, qun\ ~~·á · nossa resposta á _Ia~lá do

autoli ;ação) ·dll!:l eauaaras! ! ! . ·.
_ Ago1·a pergamto ,.. eu aos illllStres memiJr.JS da
commissão. Feita ai ·paz com BnP.nos-Ayre:; não
alliviaremos LÍ. nação do pagamento desses ~ ou.
4 mil coutus de. réis que- nos custa ·.a guen·<L 'I O·
govei·no. vem pois neste caso a impõr indirectameute tributos daquella importancià, pois procnra todos os meios .. de os fazer necessarios, eisto, senhot·es, sem. participação ás eamaras, sem
sna. ili•lispensavel antorisa.;iio 111 -Comparemos o
procedimentiJ dos nossos ministros com ·o •da In-glaterra . e França, qne esta comparação

r~.nvidém~se ·aos 'miJÍistros. venbão dar-nos os
pr_ectsos e_!!clll~ecimentos~ e deaislã;l elles· do timbJ•t> de, nao Yl!e~ .a: e&!;a. casn, de nos_ negar~~

a nossa constituição.

~randes podc~.:s l!!gis!ativo e ex~utivo ; ()Ôl". mais
lllustrad«;~ que
a~.-:rtar sem o

seJa.'? corpo legislativo não pôde
.au,1ubo _que a·.expericncia; o habito do!\ 1}egoc1os e,o conhecimento das difficuldades for~ece1!1 ao executivo,· assim como este
sem. o lepslntJv~. não. póde bem CQnbece•· as nec~ssJdades dos .:liladiios .c das província~: A di~
vJsilo dos poderes não ê para elles se hostilizarem
mutuamente;
·
· ·- ·
· ··
O qne. ~o~:~ o os mini_stros ·na' scs5ão pass3da?
Nossus·1numgos. _0 _quo! fizerão 't Nada. q11e não
fosso mal. Negàrno:nos as. pl:eci:;a_s informuções

O Sn. PnF..siDIDOTE: _.. O Sr. deputado queira.
mandar ,.. sua emen-da.
o Sn. v AscÓ:scELLos: - En deh(l á deliberaçã<>
dn cnmara;
·
o. Sn. ~RESie"-"NTE :....;.En pro·ponho se ct•ntinúa

·o Sr. Ca.llno:n:·~sa·. presidente, en nãotencionava· tonía1· partó nesta. discnssão, P"'l" me
parece•· prematura •. Trata-se de res!!Onder a falia
do throno em t.lrmos · geraes, . e ·nao de se dis·
cu til· propriamentn ipdjlS !lS maf:erias, . ~;obre qnevcrsa a 1·esposta. Ja aqUI se d1sse, ·que· toda a
falla d.:; tlírono é repittada como peça 1n iniste,
riat nos g•Jvern~s consti~eio>na~s: · assim'· é~
Sr. presidente ; e e prova· d1sso a mftuencia que·
as·rallas dos thronos na: Europa têm na~ opera-ções políticas, ch·is e· commt!rciaes de algnns.

.

"

'-

-·

que t:\o pouco . &m()r lhes merece I! 1 Ni'i~ · vierà~
" ~s~· cnsa _!le!_ll. nos c:asos -_expressos na_ consti~
tmç~o_ !ll -·~_:n_ ao: :fizerão :mais do que uma: p1·o::
p_o~~. •se11do · ~ue · a. _J)O!lsa _enfermidade já então
exastt! e- com _atterradores symptomas 1 ! r Mas
em vao esforçao-se. elles por mostrar a iilntm.:
d.ado-dn -·ço!·ro•legi!ilat~vo l_ll Loucos I ·como existrn\ o· Brazt sem· repl"e,;elltaçã:o nacional!!'! · .·
E ·-o· que:· serão os·ministros na presente se'ssliO:?
D~~s · no.s •l~vre · que;insistão· '_no seu procedimento
ant1-.nac•onal !-Nesta'• bypotliese :esi>em: ·a"cainarà:
que· ~lles nos v~7Jihiio' pedir, auxilio para a g-Uerra
em.' qut>« se'"acba :empenhadi\ •-a nação 1 · Não'·
- elles se julgariii? muito degradados se · um~
y,~zc~~~ard~scm; Sl!ICeramente, .a,,constituiçiio' -do
1mpeno. -~'--"•''- .- ", .. ,... . .
.·
.
,
,~ne_s:{co~tjll~.rãk;;'éó~o ..uté_,o ~resente, ~- <{iiÍ·
po_J erp .a~}?~tr~r.uunente.,, ~os- dmhe1ro~ .publicos, e
a;_recr~w,r; a.,~~t•> ,e. a.di~e!to~seguniJ~; os, iriipulsqs d?S1 1\~M:~~!lll~()!l· coraçoes; é. f•llDR que

nitúlc:ia_~ou inconvetti.mcia . 'd!l.. gnet:ra, com' 'qué·
estiim9s . a braçós ':. P•Jis ~o exame. A.essa ql,l~Stii~·
pér~c_n.C?e. untes á. dJ:;cnssao qnc ·,dev~ h11ve~ sobre
a;pJ:oposta. do g()verno, ,quundo carec~r. ila. n<J~a,
eoope~? J!Bra. faz~I·, face ,ás despeZ/19 4a gt~erra .;
do .. q~e;,li·.diSC~JSii(l_quc ,h'.\ ~goa-a .s?:tirt3 a;-~~T:
1,o8 ~-~~ falla,. em qne .. s~ ~os p~~~!Ctpa~,a:.~ntt-;_·
nuáçno~d~ me,:ma gu~rra~ ..
.··_ . . _· ...._, . ..··- . •
~~tre!&nto, s~. preiJid~n:te, :cf?mÓ-. a pt:esente .c;lis~"
cussao Já . se, .a~he . mwto adtnnt.ldJi, e .. nella, se.-
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SESSÃO EM 11 :DE' MAIO DE 18!7
O Sr. Vnsco.nccllo's :·-Eu me esforçarei,.
Sr. presiáente, a não incorrer na ine.;ma falta· em
que incorreu o. illustredeput.ado ~Sr. Calmon, e. da
qual·· me arguio.
· · · ·
.
.
.- .
Com effeito,- se li questão sóbt·e os pontos etn
que tocou o throno e preni11tura, como ·se. estendeu o illustre deputado em mostrar a justiça
·. 1 I s
ri dicas da Euro a e

que eu procuro estão nos papets pu tcos. como
poderei eu dar credito a esse~. papeis publicas
se o· ilustre deputado me· acaba de convencer de
que são falsidades quanto eu ·avancei sobre a
pratica das mais respeitaveis · tribunas do ·uni:,·erw, v.ratica attestada .. nesses pa{!eis publicns
e em ·mtlhares ·de livros·?· Ainda nt\O ha muito
que li ·os discursos de Foi e. Pitt, que.a. ni~sma
pratica attest:io~
·
. ·
'
·
E ·.se· entretanto é· falso o· que eu avancei. fundado em periodicos ofticiaes; como dat·ei;. credito
não .são ofticíaes 1
aos periodicos.
brazileiros que
.
. .
-

.

.

'

-

-

--

..

PQr Yentura, Sr. president-e, pelos succes.sos
do Trocadet·o, ou pelo triumpho. das armas. franHe.-;panlta, pôde. ar~umentat·-se para ,a
ali i ?. Por ventut·a dirá alguem que é ·injusta a
eausa dos gregos á Yista dos. incendios, massa-er~s, e .tan~s ou~~as cala!~!idades. que têm depritmdo a mfehz Gt·ecll\? (A1>01a1o ge1•almente). Guera·as l1a que por mai;; desastrosas quejsejão, 'nem
por isso dcixã!> de ser. justas.. Tamoen\ ouvi .a
-outro .honrado ~emb1·o, que a opinião. publica
se tl>lll Jn·onuncl8do contra a guerra.
SI·. presidente, e preciso que nos nãoilludamos
<!u11ndo . e:;prcitamos a opinião publica. 'A guena
11ã" é impopulat:;. quero dize1· a guerra_ em si
JUesma, ou CúliStdcrada. quanto 6 sua: causa ou
1im; ·impopullu~, Sr. presidente, e a direcção que
~~ tem dado á . guer1·a, comojá se ob;;ervou aqui
-essa dh·ecção, .que n9s tem , fdto· experimentar
desnstt·es por mar e terra; essa·dit·ecção que
~e1"!. apres«:nt;ar. vantajosos_ resultaiJos para 6 ·unperlo; cont.mua a: atacal-os nos seus ·maiif vitaes
princípios, 'o da população c o das . fin·aí1ças. ·
~Todos •. fallão, é verdade, cont.ra, ..a 'g11erra,. I"! as
que queira P.erder a Cisplatina. C()nc~damos,'po
rem, 8t·~ pr:esJdente,·;que .a guerra ~eja impopular;
mas ~ote-s!!, ~ue se a paz fór felt~ com ·a pei·dà
d!l, CtsJllatma, :essa. pa~ serà· _ma.ts, impopnl!lr
&l_!tda. Tenho, .pois respf:Hi~idc.. As opiniões, que
na o me agradárao. o.. nclune1 'declarando, que:voto
pela J'e><posta tal qual; . po_rq~e não .é · posslvel
I'("SP.ODder-se .de outro· modo, nem ·destel' 'iúninUClaS,·que podem ter consequencias mâs: ' .. ·

sentidissima perda da ~ugusta . imperatriz dó:Bra~
zíl; · esta peraa e a nossa magoa não tem .limites. E ha_vemos de · misturar. ·acções de graças
com lagrimas de ,dõr?
.
. .· . ·. . . . ,. .
. Quando agradecemos ao· tbNno o seu 'empenho na ..conservação da dignidade· e , honra . nacional, .. ao. mesmo .. tempo. -llíe,,daremos .pezames 1
Ent._ outra s.essão. tivemos: de· .cumprir .este. pesado
deYer, mas. ,e,lmquant«), .a.· pe-:da 'não :foPae:nacio.~
nal, ~por·· consideração, ao , tbrono, · lhe en:viámos
umà. .. deputáçã() esp.ecial.,.E .agora .não·! se·,ba ,de
Pl!l~ica1: o .. me&tl10 ?·
, . :. .
. .. · ,
·o sr. cálD1on.·:-Levanto-lile parll'i'efipon~
der á arguiçiio que me taz .o. illnstre mei'nl.iro;
dc 1 ter .discutido ;a justiça :.d~,ilUe~;. hav~õdo
antes>Julgade 'como. prematura• essa• dtseu&Sao':'
Não· houve co.~tradli:r<~ .lia iJiiíi\la_ p'#tê~·: ~oi~
deve: lembrar·~e . o: ~on.rado"'.m..ewJ?.I:()· que, e'!J.. d~
e!at·et Jogo •. · qu~. ~o.'p~n,tfr' · «;~''ql!~, ·~~)•c1JJ~ya·~
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'SESSÃO El\l 11 DE' :MAIO DE 1827

69
_go-

peeial; e ficou approvada _por uma gt·ande maio~
ria, ficando em consequencta prejudicada a eme·nda
do St· Paula Cavalcante.
O Sr. secretario leu o Keguinte
OFFICIO·
<< 111m. e Exm. Sr.- Levei á presença de S; M.
o I~perador o officio de ·V. Ex., de 7 do·. corrente, em: .que pede. esclarecimentos·sobre os motivos qu~ d;eterminárão o governo. a desannex~r

ue ·S. Francisco, ünindo-a a de Miilas-Gêraés; e
juntamente o seu parecer sobre a mais, · c:Onve~
nientc união da di tal comarca; e como· iu) · decreto
de 7 de Jul
·~
paração se expend<!m . as razões dello, manda o
mesmo senhor remettel-o por cópia ·a V. Ex.
para o fazer presente na camara dos ,leputados
e partidpar-lhe ara· o rriesmo fim ue o overno
espera pe a JUsta con ança que tem na sa ed •rill
da camara, que · esta; na occasiiio em que ·se
occupar da divisati> territorial· da· pi·ovincia, ou
ainda an'tes ·se o. julgar neeessario, ha de regular a respeito da referida comarca o que fõr. mais
vantajoso ao bem dos· povos,· Deus guarde a ·V. Ex.
Paço em 10 de Maio de 1827. -;-l:;r; Jos.é·Antonio
da Silva Maia;'-·Visconde de S. Leopoldo.»
Foi 1;emettido á .commissão de ~stàtistiéa; .
O Sa. ·VJ..SCONCELI.os, como autor da .indicação
sobre
o dito
officio,
. . o objecto de que •,..fallava
..

membro tenha lido essas ·. emendas . e tambem
discursos de .. F ..x, sobre falias do thi'Ono. Mas
· isso)íúe prova contra. o que e~ !lisse sobre o co.stume de responder-se . em . termos geraes,?. A d•seu.ssã<!·Posto _que· dt:ilça a particularidadt>s o seja
mmuc1osa nao obrtga a que a I:esp,osta ·seJa
tambem pa•·ticular, minuciosa e catheaorica.. E
.como tratamos de exemplos . outra vez, 'perm•tta-me o illustre membro que allegue mahl um
que servirá de"'explicar o que digo. Em urr,ll falia
-do throno annunctou el-re1 da Grã-Bretanha ao
arlamento ue tinha em re ado medidas am
tranquillisar a Il'landa e que esperava a coopeo· Sr. presidente que isso era do regimento. ., ·.
ração das· camat·as: ·
· · .·
·
O Sr. presidente convidou a camat·a a. entrnr
Ora, ·estas 'iriedidas tendião a, comprimir o esna segunda. parte da ot·d_em do dia, .~'que .era a
. irito· da instirréição úe ..a chamadu associa ão
nomea ãó. das' cóinmisSões e·--em conse uencia
cat o 1ca avui omenta o na · rlanda, e esta
aos tres quartos ·para. uma h~ra-. da t~r: .e .. reti:acção, emquanto promovia a desejada emanciparárão-se os. Srs. deputados. para formar as. s.ecção .dos :catholieos; .tinha: grandes defensores no
ções, não VOltando par~~:. á: sala; SeiÍão qua~i' !ÍS
duas horas. · ~ · , ·
·
' · ·
· ..
parlame.ntó~ H.ouve po. rtanto · gt·ande dE: bate e
longas falias sobre . a bondade ou·· maldade de
Então o. Sr. secretario Souza· Fránça, como retál. associação, mas qual foi a ',resposta da calator..,da
commissão
central,' leu' o seguinte:·.
:_·
...... , .
._
uiara? Remetteli-se em termos .g'lraes .á .sabedoria :do gover~o •. ' · ,
.. ,.
· ·
·
C~ntmuan«!o' a.á liecvõlls da _,gamará' n~ ~ab~o
daa eleiçoea dali c~mmissoes, •a.birão -. no~ne.,
, pias depQis ·.foi~ propo.sto .P!lr. um- d•ls ministros
doa:··
·'.·..
--·
· . ,·''"
..
·um bill _qu~-de~lar:ava 1lleg•hma. _aquella associação,. e, .e~tão, l'Cnovado o• debate. e. ,esgotada a
.Pa1·a a c.ommiss/lo de. minas e, -bosquçs:
~àteriii~ deci~i~ o.' pa_~lamento a.. questão que se
eQvqlvia .nQ toptcd _tfa ·(alia. Cmo, que o illustre
o~ Srs.: Serpa B~and~o ·C(lm 5t .votos,,'·c'lismembro. _entender:me-ha, com este. ;exemplo, que
todio.
Jose · Dias 25, Pereira. de ·Mell•J 27. , : ;.
e, torno ·" dizer,, ,,o, .u~timo 'Ql_l!l. allego~'-. mas
-~ ~
ia~me, e;;quecendo responder, á 1ncul~ação feita, á
''Pai·a ,·a coJrimiSs(\o·d8 ·,:~acção ãe,zeisi .:. ,.
.ç~ip.J~~ão . :dê.~, ~âv~i:: · f~~t~, ürpa ;fãlla. JJ;st~. c:a:-"' . 'i _,. ' .
,; :. ; ; .
.. - '
'
: . - ' '.:
D!.al\a,,.Sr." pres.tªe~te,: ,mto, .encar,r~gou, .. a. ,comm•s.,Os .Srs.: Araujo Vianna• c6m .,74, · Costu.,Carsao .de.•fazer bazes .. para, .a ~resposta,, antes. ao
valho 68, Maia 49. •
·
~ciiitra'Í'ió imc'arregóii-0: 'de responder: ,e claro está
uenã·
·n
····
··
. ez .a·~eommis8ao•e''portanto não·:ae·excedeu.: ·
•• , ••
.-. -1 ·,_
.
:·.· -· : .,
0, Sr••. L.utz c:;,avaJcante&~ Ou ... eu:.me
expliquei /.màt~: óil . nã<i ', fui-:bein· enténdido; ~ En
disãé que·a· gu~'rrll'''é.>meçOu ·Justa:·: ·mas a ro,·ça
faz mu.dar o estado, da gaerra e faz mudar todos
os dias· oa 'direitosí,:d88""' naçõ~~ ' · ' ' ::'· :,. ' · · ·. __. -+---.-r.s..-Srs. : OdoriiíO · com-:·79, ~iü'ãüjõ Viãnnà .b5,
· quando
·':0, jn~ni~s~;'.'i#!a'
s~mente: jll$~iÇa,da guerra ·nasconcellos, .,.-•.
'Jot':<-decla~da; ·ma.~· ·]Joje ~têm ·mudado
T
"
~
m'uito.·'as~ciri:iunlltSnC:ias;' Nós sa6e1i1os''do' estado
'Paço da· camara dos deputados em 11 de. Maio
diüJ''riôsáas' forçaB''jielal fólhait''de""Duimos-Ayres;
de Ió27. - ..Vanoel José MSou::a F1·ança.
'

~:_

'
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SESSÃO EM 1:!. DE ALUO DE 1827

O Sr. pre:;iJeute, depois de concluiJa n leitura
mandou ler a
li~ta do< Sr:;. deputados que tinhão sido nomea•los .para. ··a deputaçno oncarregada de hwnr ao
tluoflll. o Vótn de gaaça,.
·.ob.~rvou mais ·á ·camara n neceSsidade que
ltavía de dat· dir~;cção a varios papeis impoa·tantes
.que•: se achavão n~: asta da, com~issiio ..de leis

SessAo eoa t

ila ·supra - mencionada apuração,

,

o

-.

c

, ..

~

de q l o

I'RESIDESCJA VO .SR. PAULA B SOV.lA

pa·t!s.:ut.es ~~ ~~·~:~. d..putados.: fdltau_do e..•m causa.
o.~ Srs. :May, Souza l(ell<>,·Queirc.z Carreira; Dua,rte
Si~_va, Candido, de ~eus, Co_nêa e -· ~e.r~!ra, ~e

v

de AioadJa, ·FarhÍ &rbosa, .Haciel M~·ntei~o ..
Castro Vta•ana, J.loura,,L•Ibo;e Herrera.
O Su. PnEStDEN'l'E • declnroú abet·ta a sessi'!o ·:
·c li.la a acta da anwcedent.: p~kl':>r; Gall'ã&,;(oi
· ·
··
appt·ovada.
· .... ; ·
-Pa~sando-se ao expedienUl',: o Sr. 1• sect·eta~io,
leu o seguinte

.á· cou\Uiiss,ío , de justiça civil c ct·iminni o pru-

j"et.u ae 'lei. de ;lillerdade :de imprensa; .. ficandn
a·i cuidado da 1nesa pro;uo'"er o. aildamento dos
uiais , papeis. · . ·
Convidou igualmente aos Srs. relatores das
com missões .para .depositarem sobt·e a- mesa os
pareceres gue tivessem, não só para p lderem
ser indicados nominalmente para ordem do dÜI;c
como para dat· tempo aos Srs. deputados podéJ·em -meditai-os.
· .
- O S•·· prt.>sôdente deu JllU'a ordem do dia, leitut·a de Jlat'eeeres até e meio dia e dep •is trabalho ·~m secções.
·J..evantou-se a sessão á:s duas horllS e dez miuuto:i. ~a _tarde - O secreLario, Jose Antonio da

.OhFIClO

« Ilhri. e Ex•n. Sr.--Levei al ·conheéimento de
Sua lf:1gestade o Imperador o offi~io de V. Ex. dá..
clttta de hoje, em que me eommumea. que, tendo a

q neJ'et·á recebel·a. ordena Sna Mágestad~ que: éu
participP. a V., Ex. ·que ·designa o dia d'amnnhã
Jlelas onze.IJoras e meia no ·paço da cidade. Deu$

RESOLUÇÕES DA üAliARA.

"

.

Vi.çconde - dé
S. Leopolào.-Sr. José Antonio da Silva Maia.»Ficou a camara inteit-ada.
.
·
O Sr. to Mcretarío deu conta de duas cartas, em •
que os SI""· Pereira ele BritiJ, e Duarte e Silva;.
particípaYiio estarem impossibilitados de poderem
comparecer. -Ficou a camara int•!irada.
. .
O ·sa. PaEsxoi.--xTE, Yendo quo e"tava findu o
expediente, mandou ler um t·equerimento, qu~t
havia ficado sobt·e á mesa.
.
« Paço, em 11 de 1\íaío de 1~37. -

Illm e Ex.m. Sr. - Accuso a r~cepção de 4
officios qll<~ V. Ex. me remetten pela rep11rtiçào
do" negocios da j11stiça, datados de li do corrente
tnE'Z, dos quaes um acompanhava 17 mappas e
uma relação indicando os diY•?rsos lugat·es ele magistratura e officios de justiça existentes no ím"
Jlel'ÍO: outi'O continha y,u·ias consultas, officios
" reqneri_mentos co·~~tant.es de uma relação: e os
·<lous ultunos refcnao-se aos. requeriment~s de
Joanna Margarida :Miller, para ser tudo prese11te
:'l camat·a do:> deputados E em résposta partici o a V. Ex. ue à mesma ma ·
·
a estes papeis a conv•mie•tte direcção. Deus
guarde a V- Ex. Paço da camnra dos ·deputados
em 11 de Maio de U:l2i.- Sr. Yisconde de S. Leo:
poldo. -Jose A11tonio da Silva Maia.
111m.. e Exm. Sr. - Accuso a recepção do officio de· O do corJ'eDte mez; com o •Jual \'. Ex.
me rcmctteu pela. repartição dos nP-gocios . do
imped:> para serem presentes á ·camara dos ·dtlputados varias re})resentac;ões enYiadas pelo presidente:' da província da Bahia, mencionadas em
uma relltção que acompanhou o dito officio certificando a V. Ex. que a mesma cama·rà tem
dado áquelles·papeis a conyenieute dir~··çiio. ;DJ;Js
guarde a V. ~x. Paço da cama.ra dos deputa··los,
em 1l de :Mmo de· 1827.-Sr. VISconde de S ..Lto·
poldo.- José Antonio d-:~: Silva .Vaia.
111m •. e Exm. · Sr. - A. camaa·a dos deputados
tem. delibet·ado dil"igir a S. M .. o Imperador uma
deputação de seus membros;· para lhe render
g1·aças J.>ela abeJ·t•Jra drt as.;emblea geral legislativa . o imperio; o que participo a V. Ex. para
que lc,•ando·o á imperial predença haja o mc~mo
augusto SPnh!1r de assignar o lugar, dia e hot·à
em que se •hgne rec.:bel-a. D~us gua1·de- a V. Ex.
•
-•
~
. >,
e
a1o
de l.S:l7. - St·. visconde de S. LeupJldo. -José
.-tntonio da Silea .Maia. ·
R-!clactot·, João Baptista_ d.J QueiJ·o.:.

:~ Peço set· dispensado da continuáç,io de _SJ~
cretal'io da camaru., visto estar nomeado niem-

forii~ d~spel\~a~os

cxer~icio d~ ôüt~!

1nembros
do
commissõns pa1·a que tinhão sido nomeados~ ~
O deputado seeretano, Sou~ce França. "
..
O mesmo Sr. ·deputado fallou nos seg1\intes te1·:
mos:
·
Como fui nomeadomembro da cominissão ·de
fazenda, ao 'passo que · o trabalhJ da. ,secrc~
taria toma algum tempo · du preciso· pat·a . bem:
desempenhar. os negocios á cargQ da com missãO'
c;>m a•1uelle cuidado uecessario; pórquànto os-trabalho.; desh commis51io são mui Lo pe,.ados ·e osd·t acta lcvão sempre dous • tlias iía. seniana, rogo
á esta camara que me haja·. de disp~l)sar 'de·ser
sec!'etario, .a~m de poder eu ter o~ tempo Jivi;epara .me apphcar aos tt-abalbos. !)a :commissãol
com aquella seriedadtJ e reftJxiio· prééisa. ,, • •.. ~
E como a camara já t >moit uma se.melhante de-'
libllração acerca dos Srs."deputados· que havião
:;ido nomeados p·ara ·est~: e .outrils COUiu1issõeif.!.·
o

1

~

.

~

esta dispru1sa.
·
o. Sa. VERGIJEIRO: ~A. cnol_l;é.RÇiÍQ ,!lo.. ,: Srs~ ·.·~~!
cre~rios é . me!l~a,l , e po~ ·i~so_ ~··eio ~~~~ deye
c•ntmuar a ser'''.~, até:,que.'t!al'~·o·;:m'ez·prol[it»p
~çf~:>s:l tom~: . ~ste t·e~ll~Pf'ten~:;e~ll__ •cou~~~~

·. I · O Sa. • ~ouú
1

___•
,·

·

,

F:a.u~ç.,'~ -::: H~:. -~.ri ' stq}pt'c.~te .• ~,;
u_'!nl_m. m. tn·c·.·(.mv_e~ue_n__ t_e
.... po.··Je
""~.e._•_ . em......
ll.u
. .in~~~
_e ....~e--·
.uba~upar.--riiu~aa·;
o~,
8t:s~-_ !.i!lP.U~&dO$
.são

capazes_ · •te.._. s~rv:Jr _de seere\artos·;..::vem..o, 'sup'-,
plente illllllOdia~men~·
.e'.
·n~ubjima-.
neêJssldaiJê;
.
. .
,._
..-..,..,,
-

-

-
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·•
lta de se me sobrecarregar ·de trabalho mais úm
mez inteiro. Este requerimento. é o mais jus!o
possível.
· O. Sa.. PaF..SIDEl'ITE. consultou: . á camara,
. e de·
.
França.
.
. Pas:~nndo-se á 1• parte da ordem do dia, que
era a.le.!_tura .de pa!eC!J1:!lS• principiou-se pelo ~á
mento de Estev1\o Maria Ferrão.· (Veja-se ases:
são .de 7, pag. 32}, que tinha sido adiado.
Posto em discussão, pedia a palavra e disse
'o ~r. Lln.o couU:n.ho:-:-Este parecer foi
orga111sado em o Bl\no passaclo , á vista do requetimento da parte c seus documP.ntos, e para
que -a camara fique inteirada de::1te negocio devo
dizer . o . que ha a este respeito. Este individuo
chamado Ferrão é feitor ·do pateo d'álfandega, e
ach&:ndo·se doente do pt!ito, segundo •pro.vou por
attestações que apresentou, . teve de enLrar em
1\!IO e, 1'ell}~ 10!1; appnrecen o na. a an1 ega em
consequ'?nc1a, somente quando podia.
. O juiz da alfandeg!l · t9mou disto motivo para
repre.hender a•L supplicãnte com. palnvrns in sul;
. quaes e e
pon eu com ener1pa,
tod11via guar<lando os limite;; do respeito devido
a seu superior. Porém o juiz da a!fandega vendo
que assim lh~ res ondia um seu sub~lterno, deu
supplicante em · consequencia de sua molestia era
obl'igado a passear e tomar ares) , · que ·niio fazia
a sua obrigação, que andava passeando e que
_o Sr~ ;Te.lx:~lra de Gou,·õa:-A commisnão .d•:via continuar qo seu lugar. . .
.
S!!-!> covs1derou duJlS 'hypotheses: na primcira.en, O ministro da. fazenda , sem mais averi~lla·
tend~. não po,der·se dizer, que. com este empregado
~ão e pela simples conta que· delle dera o Jttiz
d'alCandega demittio a este emprega4o e deu a . p_ubhco o numstro da fazen_da commettesse injustu;a em regra, porque sendo mforinado pela auturioutro o :seu. emprego. O .supplicante p_ot• isso red.ade competent~, que este empregado não :SÓ o
presentou a esta cama1·a a injustiça que lhe fitm_ha . desattcnd1do ; mas que era desleixado nas
2em aquelle minis~ro.! e o seu req'!ertmento. foi
suas obrigações, só põ·le dizet·-se que procedeu
mand_!ldo á commtssao, .Ella · examm')u· a le1 da
com demasiada rec1pitaçiio: até a ui óJc-s
per oar: .n con ucta o marqu-:z .de Baroacena -.
discriCiónnrio ao minh;tro da fazenda sobre os
~as o que é imperdoavel é, que havoJ.ndo 0 .mi:
oft:.ci~e11 (}clla; que ~stes emprcgó\l _niio &ão de
!J1Stro da fazenda. mandado que o juiz da alfandeg"
~ropr1edade; aue. não ~odem·os empregados continuar· a se1'V1 -os senno em uanto a uelles in- Informas_se.o requerimento.·d .. ste homem, contradi-.
. juiz . no. q1 e 111 a . 1 , porque m.:
dividuos que ••S O!lCUP!\0 servem'~em, e que a lei
formou. .não só que tinha dado aquella conta levado
uã~ ~~~ expressocs -T::'!adio ~,ab,uso, deiapidade cholera,mas .até que sabia que . este empregado
4J ' . -. • ·. . ,. ·• . ' ., ·n· ·.., . ..
r;tão. l!ra d.êsleixado, e sim .doente, e. eat:regado. de
A commissi'io ente.ridàti~que';as'.leis sempré di!~
tam•ha ; , e cl\\l'O que conhecendo o nnni:>tro da
vem ser fundadas. sobre: a'- razão e justiça uni·
fa_zenda, (esta e. .Q S~gun!fa hY.pOthese),- O <jUe· lhe
versal~ e que• é ··pr:eeiso_ ··examinar. com circummform.\va e~ta autor1da~e; dev1a nãoso restituir-se
specçiio ~ con<lucta 'doi'qu.alitu•~r empregado, para
!JS~e . official. ao seu offic1o ; mas até. castigar a e:>te
~e se ve~ase elle está. no ~aso e segundo a expresJUI:/.: de alfandega, que deu, parto falsa contm este
s~o .da le1. I!!to porém fot· o que .não . .fez o miho~em •. ·
.·· ··
· ..
;_ · . ·
mstro da · fazenda. o marquez de ·Barbacena , por
A
commissão
..
diz,
que·
nisto
o
ministro
com-·
que ·.,logo que ·recebeu·· a dita parté' do jniz _da
alfandega. (que. sabemos ser um•ministro .. assás · metteu ab~so de poder, e se. não se, estendeu. a
mais,. · fbi · porque· havendo a lei dado· mri poder
eoledoo ·e. enfatuado de autoridade , o qual ; assentando. que um empregado subalterno .. lhe ·não· disc1·icionario; n~o .Podia. dizer,se que este'enipre"
podin :responder quando 'era pot•. elle insultado. gado fosse rest1tu1ao ao ·seu. .lugar: e nem·· tão
pouco quiz :fazer, se· cargo dn · accusar o ministl·o
sem c:ommetter crime,-· julgou necessario dar do
da• fazenda;. porque a occasino não é· opporLuna.
supphcante ·uma. conta, .. como com eft'eito. a deu
nesse: momento· de P.xaltaÇão) immediâtnmente de! A commissão tinha a coragem de o fazer. se•já
hou'Oes~e a· lei. de' responsabilidade dos ministJ·os
mittio ao _s_upplicante s,t.liO maisnveriguação:· · ·
de. estado; :mas por ora suspendeu.· o seu·Juizo,
: Requerendo depois ·este·; .empregadp .· ao govemo,
.
' ...
'
talvez ara ver-se o · <Werno entra em si e man
res~rch· : á. este homem a injustiça,- de que, foi
'l~~~mo,juiz· d:I,Liftl_ll,cJeg~; o.t:ii1aL tendojátorna.-to
vict1ma.
.·
· • · _· . _ ,. . : ,
a,; s.•iie.u as ~elh~~es ~~fo1~aç_()es;. possíveis, .di~
O Sr. Caval~an'té :-Téní-se manifestado
zen~o"_que quand~:deu~a~parte éstava arrebatado,
1\ opinião de que o ministro lia· obrado se!!Ulldo
e ,CJ_Ue ,es~ empregad!>., .era· hqnrado, inteUigente,
.ass1duo. ~as suas obrigações,. pobre e ·ca1·regadó
a le} ~ l!'as .. a l.ei é .injusta, é contra os prin~ipios
da JUSttça umversal, é contra o bem pu'bl!co:
d~ ram1ha; ao que · aeerescent<?u~ que elle juiz
d_ alfandega _se acbava,-arrependtdo de·haver ilflsse
deve.m?s por~nto fazer' uma lei manâ~ndo que
mc;~!Jlento 'de exaltação ··dado·'.a ·. conta: mencionada
o. mm1stro nao possa fazer- tal, tómando~se parà
isso uma resolução.
···
eont!B. este: 'empregado,·' e •quo nunca. esperou que
,o ·f!ll~li!Jtro ·marqu.ez;- · de Barbacena~, o. demittisse
E~ta próvil:}en_cia é·. necessaria e por isso a com-;
por'.e~a·conta~ ~is espei'a'va':'sóoient& 'que hou~
missão 'de fazenda deve propõr 11m a medida Ia:;
· vesse alguma reprehensão. E que documento màis c - gislativa para se proverem os ~ugal'es de fazendâ~

.

•• ·:·;

0:

~

~
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SESSÃO E~l 1! DE l\IAIO DE 1827"
o Sr. Ctn:tl•n 1\~a1;fooc :-Eu. snpponl10,.
de modo qn.Q n<io ·fiquem os empregpr1os sujeito~
que a lei fundaiuental do erario . feita em 1761,..
arbítrio do ministro, Sl!gundo man~OU a lei
figura os casos em que o ministro t~>ni dh·eito
ua creação do. t1Jesou1·••, a _qual suppo~: que_o
de demittir o,; emprega•los. Creio que tral.ll dos
enipre15ado da fazenda !li!ÇIIPR o ~~~- empt·cg•l t:w
emprc~:ados que commettem malve1-sações, e quo
precar~tnnente <l a nrb1tr10 _- d? Jmm<tw. qu~ nté
:
·
·
-:
que
r ciso provar.
man a nao p. gar n '. s
empregado;; sem certeza de ocxupa!·cn• . os Séus
E11 já tive a lJOnra de dizer, que servindo deémpregos e do não poderem por a~sm1 J1zer con- ' prnveúor da fa~cnda, e altandega, ha p .ucos anno.;
tat· com ~lles. A lei de li61 é. inj_usta, ~ contra
em l!ma t_erra, aonde não havi!l nenl}uma or~em ..

l

no

I

•

•

•

•

•

•

'!'

bon a~~inistmção dt> fnz~nda, po~•ln·e llentlo ·o
emprcgndo tiio dcpenJentc do ministm que o pó le
e·tc demittil· ao seu arbítrio, é cerw que aquell*;
llã•) tl'rá o valor de· lhe obsen•a1· que tal acto e
contra a lei. Portanto e necessario tomaa· uma
medida legislath·a, e para esse fim mando essa
EliEXDA

" Proponho que este negocio ,.á á commissão
•le fazenda para pr<lpôt· uma providencia legisla·
tiva.-Paula Cavalcante. ,,
Sendo apoiada, entrou em discussão e disse
o Sr. '"<"J.•::>;u.cir.>:- Acho que o parecer
da ...commi.ssão é pouco expressivo, porqoo ne!l1

l'itif;~aeélara"ndo que nãu ôbstante
se1·em olwi~ados os official's de fazenda a· tirat·
mna pro,•isão de seis em seis meze!'l, comtud••
nunca poderião Sl!l' demittidos de seu:; empregossem culpa formada, e sem serem ·convencido.-;
~e pre\·aricaçõ~s. e sem se. conhecer que erãomcapazes.
Tambem tive a l10nra de dizer,- Sr. presidente.,
que se o tninistro ficar aut<n·isado a seguir oseu arbítrio, demittirá um empregado por mero
capricho, outro por empenho e finalmenle lançará
fóra dos empre os os homens mais rudentes
e c a en , mais 11 a tsa o que ouver naque a.
repartição, uma vez que mostrarem ·ao ministro
os erros que elle commette: no· qual caso os.
empregados deixat·áõ de os mostt~nr, porque sabem
• •
o
·p
ançar ot·

mostrou-se muito imprn-·
este official a conta que·
gun•Ía 'pa•·tc dizer ojui~ occontrario do quo na
primeira )mvia dito. E que havemos de dizer n
respeito de um superior tão vet·satil que boje ésuáo, e amunhã ·é bom? Note-se porém que é·
muito difficil dizer que um homem hoje é máo,.
e amanhã. é bom; porque quem uma \·ez é mà ....
qnasi nunca passa a ser bom ; entretanto que·
aqnelle que hoje é bom, amanhã póde vir a st.-1··
máu.
o Sr. Souza. França:- Não posso deixa•·
d~ ·dizer que o pn!"ec~1·. é po~co exacto,. emquanto.
.,
uma
parte dada pelo juiz d'alfandega; e su~;tenta-se
este arbitt·io porque a lei o dá, deixando á dis·
-crição "do ministro o demittil· os empre~a:lo~ ~e
<

absoluto que não de,•a ser re"'ulauo pelajustiça
Uf!iversal e interessA deste estabelecimento? Sup·
poubnmos qqe o ministro demittia todos os empregados de uma vez, e que não havia quem
fizesse a escripturaçiio. Niio seria elle ministro
responsavel po1• isto? Seguramente, e nignem
l1averá que diga que o ministro da fazenda, quando
pot• capricho usa do podet· discricionario- que a
lei lhe concede, demittindo injustamente a qualquer empregado, ninguem dirá que em tal. caso
não deva see responsavel o ministro de es~do.
Que o ministro obrou imprudenle, e "precipitadamente, é clat·o, p~rqu~ nã.o ouvio a~ emprl.lga\do, e para haver JUSttça e necessarto. ouvir
ambas as part«:_s; p01:q~uJ cad-a uma,$)ellas, ·quando
fnltn, .tem razao. O JUIZ da alfandega, como vio
atacado o systema passivo, que queria snstentar
á respeito dos que lhe ,eráo subordinados, hàvia
de dizer o que lhe convinha M:as seaue-sc
dahi
0
que .clle
. dizia a verdade. 1 O ministro .não d<!vià

.

Por isso me parece que o pnl·ecer da co~mis;;ào
nii<l deve passar:. antes. niio tomemos conhecimento
.do. caso, porque ·a serem verdadeir.•ll os factos
_que se têm exposto, deve ser responsavel o ministro. qa f;azendn, c o juiz dn alfandega. Bem
:sei, . I)UC até pnreCCl'á I"Ídiculo principiar 8 responsabilidade por negocias tiio pequenos, quando
l1a cousas tio grandes; mas uma vez que a'}uelles
· npparecena, ou não havemos ·de fallar sobre
.elles, ou devemos procedet· ·c\)nforme o no:;so
<lever~
·
·

Eu tenho lido a lei muitas vezes, e nunca achei
tal cous:i. O JlOder 1\íscricionario, que esta lei dá:
ao ministr:() !l.a .fazenda, é O . mes!no poder _q~e
um jrUttr~a_-livt·?s. Diz o ma_rquci de _Pombal
(em cuJo mmJstet·to se fez a let) ·que sendo necessario filzer uma refol'tna. para remediar osabusos, dava·ao-ministro'da fazenda um podo!"
discricionurio, ·etc.' Elle era então ministro de
e,;tado da fazenda, ·e bem se
o poder queelle tomaria: para si. . . _ ' __ _ ·
·
A lei portanto, ségundó minha lembrança; Jijjo·
limitou este poder, como diz o par~ce1· da-com~
missão; mas como a minha _ll.lmbt·ança não deve·
autorisar esl.ll proposição, peço que torne ·á. commissão. de fazenda, para a camara, · depois de
bem exami•1ado ·o negocio, tomar. uma deliberação. Todo . o me~ emp!lnh9, é. que a· camara:
não se comprométta com o· gov~rno em materinspmamcnte do gove,-no: e bem 'se VÔ que as datRl!:
e destituições dos empregos pertencem ao g<!;
verno.
·
··
··
Ora este emp1·egado publico. _não quer. mais do·
qui..' ser restituido'ao emprego_ dê úe foi demit-·
. • •
. .
- . .
. .p
t•
i UI ~O
a csle emprego 1 Não ::· porque· não é da attribuição desta ,camara. Para, que.. pois havemos
de estar a gastar tempo? E' porque? l>orqu!l a
lei lh'u cQn~dia, S\:,JIQU~o\1 destr. p.oJcr, é ()ub:a,
a questã.. ; n.lste 'Cas"Q"''ln:ütde.~se:· réspo~sal>Uisar
ao ministro. . : · . . . . .· ,, ·. :
· .. , .. _
Eis os limites; que e5tab'!léce a. constittiiç.ãq~
e que u .poder legislativ~ não. põde ~ interrt:>uiJier.:
De que ~erve. a ~ste ~ l10inem qui! 11.~ dig~;rios.
que o mm1s~ro _obrou malt .E!!_e não quer; 1& ;:
mas ser. restttmdQ no seu, en,!PÍ~""-'· E por .vcn:l

,.é

.

'\. \\r
~

0
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SESSlO E:U 12 DE lL\.10 DE 1827
tnra esta declaração o restituir.i. ao seu lugar?
Não : elle fica. Córa delle do mesmo modo, que
sem . u. declaa·ação ; .. e .vortauto. ncnhuut bendido
lhe l'o!Sultará disto. . .
, ·.
·.
. •
E' pois a minha opiniiío . ue á· cam_:1ra não

o Sa·. ~~~lxeir~. de' G~u.vêá : - Coino é
tu·gnida _a commiss.ão de que na· lei não ha tal

9 Sn. Socu _ F~.~;..ç_.~ ;-:-.'E~ disse segunJo. a
uuuha lembrança, e·_ a ISSO nao. su chama arguu·.
O Sn~ T ..
'DE Gouda :-Eis o que diz
a ·lei -: « ::>endo. i~dispensavel obviar ao abuso,
que· com ·geral eseauâalo, e grave prejuiso da
arrecadação da. minha :l'<Jal fazenda, e da expedição, direito, 4as pa1·tes, se int1·oduzio nestes
ultimos tempOf! ; __ procurando-se os offieios, não
para. cada ._um se Qccupar_ uo, meu· serviço, e uo
publico bem ..dos. meus vassallos: mas sim.para
nelle.s se constituírem patrimonio dos ue os
accumu 11rao, ou para m uamen e a an onarem
as obrigaçõelf de.lle::i, ou para .entregarem o de·
sempenho della-; -a pessoa8 ·abjectas; c impróprias,
~te. , Por . consequencla ·este poder é limitado :

:xxmRA

O Sn. · Sou?.A. FnA.NÇ., :_:_ Eu ..;unea me persuadi
que .a !a~ão ~a lei. f~sse limitação) della: quando
a let lmuta ,e posltl\'arnente; e eis ahi o 110
nao veJo. na e1.
o ~":·. Co_"t~ ~Kuia•·:- Eu torno a fallar
sob_re este nego~1o;._po~;que na realidade me dóe
mmto ~a ~~Sclen~l_a,_ que .fique .assim . privad"
da subsastene~a um ernp~egado, que não tem crime,
-·
c está onerado de Cam1lia.
Quando fallei, a· primein vez 'sobre ·esta:· materia, creio· que di~se ·que o genio deste empregado talvez cuntr1buisse para o que houve: c
que talvez houve;;~. tambem da parte. do juiz
falta ,de. pt·ud.Auc,a,. porque .o proprio juiz da alfandega depots é quem o abona mais ,como se

,

.

. . .

,

ctp

· _Todas as vezes. que a qualqu.~r ~mpregado uma.
le& confia&· aut<:~ndatie para . certos fintõ e uãr,.
p1·escreve•· .u íó1:ma porque a deve exercer o empl'l·gado: elle eommette não obstau te um g1·ande·
abuso desse pod~r, CJUando o não emvrega par4.

'

.

haver deliberação a este

o mesmo JUIZ

d~ alrandeG'a 'J.Ue fo1 excesso se1i';. que· 0 . sup-

phcante nao é prevariead01: que .· tem cumprido
com. ~s seu_s de~er~ ;,,que, ê,,intelligenté, .. e que
scma, bent,, e a_i.a~da,,~!i~;T 1 ~1;nou ... a deixai-o
Cõra do. l.ugar, Et~.~ qt~;~':jllll~·-ppsso, soffrer:
.
A~ho .. portanto; que;:"-de~ernos•:tomar algumas
medtdas pua__; que t~es C.OuSBSL.JlâQ aconteção para
o futuro •.•. Na<_~. '<!_llvido .que;_;este: parecer... .deva
volta~ á; C()!.llmassao, para .~r. J'eíundidp :de outra
lll&llf31ra, __ v Js.~, que~ o~da. conclue. . . .
.
1
·.O, que me parecia~&.is
.:pruden~e· ~··a que elle
diSSesse que ·o .negOCIO e.·~e toda a ,JUStiça' que
se .deve rçcomi!I~J1da~.0,a~. gov~rno; isto.. me. pare~Ja:·melhor ,por m.a1s pruiiente: · Quàlqtier que
Se)a;.:ou este ~u _'o~tr!l · expediente de que· Sll
It;mb1e.a comm.tssao; d1goque tudo .. quanto ,;e tem
dato_ .e -argumentado· com--n lei não me ·convence
e na!> .ê possi ve~l iJ'!le ',ãeniel!ta'n~ • lei po:;sa ser
adm1ttlda em:, sys~ma · constttucJonal. .
·
Deo ·n · ···•·. ·''" • .. ··· · ·
leg~as vá' çlla~ ro~g.e~;dê' nós: Coni:lfro que. •1 negOCIO~ yolte,A. co~rnl!'ls~.oi ·para· que. diga que .se·.
rocommende,este::!leg~cto,·ao; governo paru ·elle
·
o t.~~a~. (l~ 1co.'tsl~~r~ã?~: i . , .. · · ·. ·
_o. Sr_.l:yn,.co·nc~l:lo,.:·-.Para· se .deciJir
est~: ne.l{oeiod~n nece1111iario , fazer uma di1l'erença
elltre. cr~•~o. e, abu~o ,de ,poder., visto que a nossa
constit'!tçao.,fi!JL~e&pl;; differença. Ca·ime é aeçiio
.1:.ontrara11 ft.:le!,i:.e-:nbnso .de.·poder ·e •u8ar.d.:ste
.J)9der::que a'lea,,eonfi~u; mas empregand•ro contra
o fim para que a ,Je1 ;·;o:iconfi<>U• . ,....
TO\IU 1.
-

-·~

'

'

e utilidade publica, . e neste caso toJrnn-se , rcsponsavel na· íórma,da constituição.,
•
Pos~s·. es!.e8 · J?rincipl~s bem se · vê que não·
• •
· •
•
.
•
}ta CrJII P.
poder,. y que par.::ce verificar-se no pa·esente caso:
e se u&go parece ú porqud não exi:;tem as infor..
mações neCP.ssarias.
.. . . .
A lei confere á autoridade o dire:to de de··
mitti_r .os empre_gados daquell~ repaa·tição; e se
o mamstro dem1tte a seu arb1trio, abusa de~te
vodcr, porque não deve demittir a seu arbítrio
-ma~ só S<'gundo o J.>ede o bem social: Isto · s'l·
colhge da mesma lea que se acabou· de ler e
não temos outro remedio senão interpretat· 'as.
leis pelas razões.
. Emquanto as leis forem corno são, é necessario
i
jrr ci
e·
segundo as. razões em que se funda a lei. Pcír·
tauto a comparação que se· f.:z entre o caixeiro>·
o _o ~mprega~o publico d~ repartição da _fa~enda,.

Se~ ~mpregado publico da 1·epartição da fãzenda,.
.
e 1sto salta aos olhos.
~ Não sei so houve .abuso de pode1· porque, como·
~

t'

,..

•

•

cessario que S•Jja onvido o ministro de'mittid~.
•1ue é quem póde dar as necessaa·ias infot·mações ..
Elle é que póde ·dizer quaes fu1 iin os motivos
que o resol vêt•ão a tomar esta resolução e a& usat··
~este podea· discricionario, e ,pot· este · motivo nãl)
e precis:) que volte á eomnussiio; o que ~e deve
dizea· ao soverno é .• que ouça ·o ministro da fazenda..
9ue demtttio este _official, para que tenhamos as
mformações· necessarias.; Já foi vencido na lei· de·
·responsabilidade dus ministros de estado, que
todas · as vezt>s que se tomasse em consideração
um~ queixa . ~ontra al_gum ministr•> tle estado,.
uvta ·ser· ouv1 o ·o ·· rnuus t'O con r a quem era a
queixa, • posto que não estivesse no effeclivo exer-·
cicio do :;eu cargo.
· Portanto· acho que se deve ouvh· o ministro c·
epo1s e i
i_
mações en ao YO ·c o Jlnrecer á'eommi:~são para· dar o seu parecer: Eu.
mando para esse fim esta. ..
·
·
· ·
. EMENDA.

" Que responda o ministro da fazenda que·
demittio o. supplicante.-...:T'"asconcell?s.ll
NÕ.9 foi apoiada;-~-- continuando. a discussão·
disse logo.
. o Sr. I4i.n.o Coutln.'l>.o:- Sr.· presidente:,.
'eu sou' do parec~Jr que emittio ·o Sr.· Costa Aguiar,.
porque quer q4e se·diga_-ao govern~ que a camara · a~sents· que• a que1xa •do ·suppheante é fun-·
dada em justiça~-·e que· elle 'lhe fo&ça justiça. ·
O honrado m!lmbro porém qu~ ac:1bou'defallar
·que1· que· o •negocio seja pu·chado ·á• ponta' da
fieira; e que seja em tudo cõrno• se venceu na
lei de responsabilidade•; •mas. per~tnnto eu, •·se· á.
camara · cenhecendo qne" este, sup alicante tem· sofrt O lllJUS IÇaS
i .. •
U
,
, .
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-de passar por essa \'ergonheira, então é melhor
não nos fazermt)S cargo disto e tratarmos de re"lnedi:u· o mal fazendo entrar no seu cargo a este
'-empregado que injustall}ente foi privado delle.

anno ántecedente, o orçamento g~r.11 de todas às
dcspezas publicas do anno futuro e da importaneia de todas as contribuições" e rendas pu"
bliCils. como orde~a a eonstttuição' do impl}río,

-procut·nr a origem do ~al ·e pe1seguír o' c~mí·
noso até satisfazer á ler, receoendo ella a JUSta
uniç:io de seu crime; mas isto pôde ser quando

bora em que de•o comparecer.
~~-Deus guarde a V. Ex. Pili;o~ · 12 · de Maio
de l~i.-M~l·que: de Ouelu::r:'-Sr:• J'osé'Antonio

·

'

' '

·

IUil

•lucro se tira em t~aber quem é o autor do cdme.
Supponhamos que o ministro se apresenta como
-c1·íminoso? Nada lhe pôde fazer· a camara. E h~
de ella ficar com a cara larga emquanto o crr•minoso fica triumphante? Nunca. Por consequencia digo que devemos tratar de remediar o
·mal qne já está feito. ·
.
ó s ... 'E''cr,.·c-Jra <le ·4\Iello :-Tem appared•lo varias emendas, e o P••recer tem sido impu_gnado; parecia-me portauto convenient,;, que fosse
dle t·emettido ás secções com as emendas para que,
Yimlo o ue ocio bem re m1·a<1o ha ·a mais facil
deputado mandou a seguinte

a palana
:-Sr. presidente,
eu· não po,;so deixar de ·reparar· a lingüag;.m
pouco séria com· que esse ministro falia· á camara: pois isso é modo de falla1· á camara? Eu
ou vi dizer " remetter . a essa,,, a essa· quem ? Por
ventura o ministro ignora o' nosso tratamento?
E' preciso que o ministro nos trate ·cori1o· nos é
devido). Remetter a e:~sa camaral Por ventura o
mini:;t1·o trata com· o · salão; ou com os · representantes da nação? A camara deve re arar no
mo o por que o rmmstro nos trata; isto niio é
modo de Callar é linguagem pouco ~nstitucional.
Sr. Ll no Cout;l rUu)

o

O Sr. Cavalcanti de.A.l)luq~erquc:

" R-equeiro que o parecer com todas as emendas
:seja rémettido ás sec~ões.-Ferrei1·a de ll.fello ...

o Sr. ''asconcc1los;- Tem-se dito que
.não é neces;;a1·io que venhão o,!l., .osclarecilllentos
do. winiatn>; é- que se· mandll~:·rect'linmendar ao
.governo para 1·emediar o màl: ·.Mas, Sr. presidente, cumo se ha de recommendar ao governo
sem se tel" ouvido o ministro, sem sabermol! as
.razões que houve pal'a essa demist~iio. E de que
.serve esta rccommendação! Quer dizer que se
observe a lei? Ao menos é o que entendo. E o
que ba de fazer o govemo se estiver· na intelliencia ue d · ·
·
..a razão e. justiça? Qual é a assembléa em que
isto se pl·atica sem llaver previamente: cmllduras
a·veriguaç;Jes? Não me lembra que o tenha visto
.praticar em assembiéa ai uma. Uma c u
• · lli" er a pet1çao ao governo e outra é reco)mmeudal-a; quando vem uma petição que é da
competencia do governo pode-se-lhe remetter,
·mas quando se quer recommeudat·, é preciso que
.se examine o negocio m~ito c'!lidadosal!lente, purIJIIC se1!! este .exame nau se1 o que e a recvlll.m •·udaçao.
.
.
De mais póde-se dizer que se recommendamos
sem e_stes conhecimentos, ba. ingeren~ia no po.ler
-.,xncuttvo, pol'que vamos mandar restlcu•r .ao empreg-.J um empregado que o ministro âemittio;
·e. vem a ser, inutil a recommeudaçào .porque omimstl·o ''endo que se procedeu sem as neces::!arias
J\\'eriguações, não fará caso.
:J?e •·esto não estaudo feita a lei da responsnhl hdade, vem . a ser desnecessaria, a recomme({.:
d11ção ao goverlll!. Por isso não stt deve decidir o
[Jarecer da commissào sem que se peção as inforl~a~õe~ do m,ini~tr<) · que usou do poder discri·CIOnano, e sem Isto ~s recommendações nenhum
proveito produzil·âõ, or ue devem assentar. o

OFFICIO

" 111m. e Exm. Sr.-Tendo ·de apresentar a essa
-<:amara. o· balanço· geral da receita e despeza do

acaba de dizer o illustre !Jep11tado; mas que
providencia !Ja vemos nós de dar? Julgo JJ.Ue a
melhr.r providencia é esperarmos pelo mimstro;
e ã vista delle lhe ·
·
·
ficar elle sciente de que a eamara estranhou
muito em seu officio o seu modo de tratnl-a.
O -Sn. ~SouZA l<'RANçA:- A providenciá 'é por
hora nãó dm· a camnra dos deputados 'destino
ao officio do ministro, por não ser tratada a camara como é de. lei. ·
. , =
O Sn. T~::IXI!:IRA nt.: GouvAA:-Eu c!igo que ,.á
a uma ,_commissão (apoiado), para ella lhe dar o
destino.
,
·.
, ··.
.

o Sr.

cz~mcnte'Perelro::-

Tudo o que

~e tem.. ditei' é· mu!~o_';Ü(J~,· má.~,_eomo

·f! .n~gocio

e relativo· a· finanças;'P?.dll ..O mm•stro · d1zer que a
camara dos deputado;; fot•a•causa tle não apresentar
esse relatorio ; assim,. julgo; melhor dizer-se ao
mitaistro- que: dispensamos. sua falta~<te~olidez 'e
civilidlide, e que V<'Dba·'segunda:feira; Eu 'ileséjo
que não pese. responsabilidade·_ algnnia··sobrà· a
camara . dos deputadoa; ..mas protesto desde' já
contra ·o modo' de tratar,do;cministro~· ·'· ·. ' ·'
·o sr. cunb.a .. ~iaito~ ::;:..:_si·~· presidente, os
ministros_·._priuc!pl.i~\i·'~ô!n: p~~ 1~e')~,-·e;,uão_, séi
com que p_é.s..hao df! acab!lr., . '"''', ...· , , ... , .
El.les ·. t~m.' fei~o · ~-. éani~~ll.dQS· del?u~dos cousas
q!le _admtra; P!'~':'tra!J!ente. !ef'q!lecerao.;se do qu~
dtz a · const~turçao . \iC.~r!la.)lo ,. trat,&.mento que .e
.

'

'

.

··,

.

"i-

com expressões ·m~ vàga;,')u~~~ ,v~il!:(!liz~m.
camara 'dos deputados, out,.as .:Yeze~ ,camara;, e
afin~L dhão7~!>~ês ;!aç~Q/~.;q*e· ..~·ll.'Uí~~,.~et~rJI!~
nar·.-'-Sr. presidente, nós.qu_eremo.s sõ. aq!llllo que
a constituiçiio nos deu·::.s. ')(;'L 'tez~rios'ii'gi·aça
de otrerecer ,~uma·constituiçiio.·e •diz- ·ellac'qile• no~J
trataráõ d~ lll,l~stõs _:e ·4~gnis~hnos Srs. 'reP.re~
sent;antes da _naçao; ..n.~_set ·-portal!to qual sej&'O
mo_t1vo porque se.-=o!n.ltllOJ~opal'!"'~ .eenhtt€5."
.Cmdaráo 'OI'I-mtniSrro'!! ·Sr. prestdel}te~ que·•Jlcao
sendo menos·, do :que' sao por" darem: O'' tratamento
que tem esta augusta camara?. ,,,; \'·
-- ·
.

.

.!

:.t'.'l_,
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Na Fa·anc;.a o rei
seuhc,res, o

m~u:>

imperador doi· ·Austria, eFse grande ~bomllm, que

at.ó .se ,;uppõe ser.o primeiro ·da·Europa, truta

ã ramara por-s.-nhor~>s rf'presentanres da. nação.
-E entiio só n camara dos deputado;; do Brnzil,
que segundo a constituição tem .. tratamento de
augustos ·e" ·digni~simos ·· senbore:> representante..;
ela .nação, não ha de ter nenhum tratamento dos
ministros de estado?. Ora· que nos tratem· ao menos
por-Sa·s. deputados.
. ..
O Sr.· secretario leu a seguinre

•

r.-

t.J

tod9 o meu coriu;ao ésta proposta; o minista·o
tenf faltado a .todo o seu devea· e nós em todo o
tempo conheceremos a falta que o ministro t~m
feitq.
. .
,
O SR. TEIXEIRA DE Gouvt.\. : - O officio do
"' minbtro . não falia. com a camara; falia com o
Sr. Stlcretario e Aambem nelle contra a phrase
inconstitucional (Apoiado geralmente.)
O Sn. YEnGUJo~mo :-V. Ex.··. convide
niissiio de constituição~ 'para ·dar o seu
sobre o dia que elle deve com arécer;
O .sr. ,Llno Coü:tinbo :-Já .se disse o
que devia dizer.· sobre; ,este -comportamento do
u.inistro; ell•l ha de. saber ~ seu modo. ~ou~o
que ella t.omarà medidas· convenientes.'·Por consequencia fiquu adiado at~ que a commissão dê
o seu parecer.
··
·
·
O .Sr. Luiz d~,.A,l,~H9,Uerq:ue:-Quando

se appr•wou. esta .proposta. do Sr. Teixeira de
Gouvêa foi par·a_ se :assignarjli. o dia, e assignou-se .a segund~~feira:·~elci.que respeita á-falta
dQ tratamento que o mm1stro, teve para com esta
cama•·a;. como e'le. obrciu,inconstit•acionalmente,
nós devem•1S toma•· conhecimento clest!'l · modo
incivil do mi.nistro; mail·nunca eleve. por tal motivo demorar·-se · esre· relatorio; . assim diga-se ao
ministro que póJe vir segunda-feira.
.o SR.. PRESIDENTE cinquerin'do' pr:meiro- se·a m·tteria ~s!Bva di;!c;utid.à; r~c?lheu depoi!l ns votos
e . dec•d•o:se qu~ se·. ~esagnasse · o diá st>gundafem~ para a·_ aprese!ltação 'do relatol"io, · e • que o
offimo · fosse· remettado., ·á· r.ommissão de cotisti~
tuição.:na fõrma· da :proposta,. não. se. tomando
em ·consiltera ão o u
· · ·
·
~
•
gueiro de; ci:mvidár·set· â;~commissàO pa1·a dar. o
setb parP.Cer·· • • : ,,- ' ·•·.•'
' : ·· · . ··
Concluida-,esta~ votat;iio,· v~ltil~~Sf! ã .. discussão
do lll~"mo''·Jilarecer ·~éJ;C&; ~o .reqnet·1meiltl,> de
Este,va<! l\I_ar•R'~F~rrao,· que 'ficára suspensa P!Jr
cansa, ilo·,supramencionndo· officio do ministl·o
da fazenda. .E Jog:> :peJi<J - a, palavra. · ·
.
- :·. ··•· · -., ~ .... ~·=----·-rr- · :_, .~•- · . ·-. _.. .'
. O Sr~ "X:,elxel!"à; de::~~<;&:'!!';~:- Sr •. pr~
s1dente, varaas têm stdo as· optnaol's ·a respeito·
do ·parecer. da:-.:comm}'<&!io.!Ella se vi o em. -ver~~deir;J ·embaraço.; porlum' la1o :convenceu-se riR
lnJustiça que soffrêra o supplicante e por outre~

o Sr. ·vcrguclrn :-Eu acho que a mate1ia.
está discutida, e creio que nada mai:> temos que·
fazer nen~ que recommendar ao governo. Se a
cnm:wa entender que n lei é escura 011 que se-"
deve castiga•· o ministro, rcsponsabilise·o ou tome·
m.ua: resoluçiic) sob•·e a lei;
· ·

qu.;rimento do supplicanté, por4ue a camam ojulga baseado em justiça. ....:José L in o Coutinho. ,,_
Sendo· apoiada, disse·
os~. Luiz ue A1buquerqac :-Sr. presidente, a. lei que regula a questão, parece.uma
lei no . todo inc)nstitucional, . porque a unica limitaçiio ql\e se lhe póde achar é a. quP. contém.
a disposic;.iio geral, lida. ha pouco pelo· Sr. Tei-xeira . de Gouvêa; em todo o mais . context•>. da
lei se ·vê o poder: de amove•· os empr::gados,
tendo os officios n natureza de meras sen·entias,
os qtiáês não obstante qú!l sejão vitalici ~s, .Jdiz.
a lei) ou trJennaes .ficar:\o semp:·e amo~rve1s a .
meu real arbitl"io..
·'
~ Sem . embargo, Sr. presidente; ha .um oui.roremcdi() muito r~~:cil pa!a, corrigir os ~mp~·e~ados
que . siio anãos; St>m snJe•tnl-os à arbatraneuades
inconstituCi~)naes ; e é. o governo os mandar. pN-·
cessar~ .<iuando: commettP.renj erros .. de offici.:~· :.
.

a

.

.-

Yida. !lórtanto sou · de parecer que deve ir á,
commissão. · ·
· .• ·· ·
· ·..
·
o: sr;; caváJ.Óante':- Eu:talvez niio tenha
cahedal·neCCS!IáriO JUU"a fallar. SObre asta _materi~ ;to•lavia acho" me· embaraç..do na· discnssa•l, o na o·
nston ·deeidi<!o·, parPr.P.·Ill.e '1'·'" !IIJ! .eidad'ü'• "]Ue·
tiYesse qualquer- emprego, deveria se1· conside:
J"&do pela .sua; aptidão ; sendo lançado · fóra •leliesõnwute .quando f.osse .. julgad•l incapaz. de exer~
«:tll-ó : t•.>davia yejo . que a lei ;_dá' o. poder di..;cricionario no ministro, ,e' por i;;so, acl1o ,qíte .. deV•1 .
ir á eommissão, para dia võr que prcwidenria.
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:&e de,·e dar; entretànto que se indefira o requc-

l'imento, porque n:io se1 que tenhamo:~ poder
-de remetter ao governo, nem de empossnr a este
.empregado.

·.a um cidadão.
Nada pôde haver ma:s digno dos ilesveloa desta
.camara, .do que vingar os direitos olTendidos
dos cidadãos brasileiros. Todos· os senhores que
.têm rallado concordiio, e· eu tambem sou deste
parece•·. que o marqucz de Barbacena, na qualidade de minísLrtJ da fazenda, wmmetteu abuso
do poder: não em demittir o supplicante, porque
.a informação do juiz. da alfandega, bem ou mal
o desculpa; m:ts em não deferir á reclamação
-do supplícante reintegrando-o no seu emprego,
~onde indevida, e injustamente fóra tirado; visto
que o JUtz, re rac an o a su•l_ m ormaça<>', confess.m que a dera precipitadamente; e que reftec-ti ..do, sahe que o mesmo supplicante é um official
l:wnrado, e que sen:e ~Jem: retractação que m!li!o

.

.

.que se lta proposto para remediat· este mal?
· Só dous meios occorrem, Sr.. presidente ; ou
dP.cretar a res onsabilic.lade d!!quelle ex-ministro ;
.ao governo. segundo a emenda que está sol)l'e n
mesa: significando-lhe que esta camara reconhece-a justa. O primeiro meio fõra mais legal na
verdade, e o unico, porque eu protesto votar
sempre, logo qtw tenhamos a lel da ,·esponsa·biliàade dos minist1·os.... Mas l10je que ainda
a niio temos, limitaremos 1\S nossas providencia;;
aos bons rl!!stjjos ; ~ontinuaremos sotire as ju,;tas
reclamações .de mil cidadãos otfendidos em seus
-direitos, a resolver que nada podemos deferit·,
pot·que nos falta a Jei da responsabilidade des
1ninrstros? Se assim eontinuat· a · cousa · ouco
tem e espe1·ar e nos os nossos constituintes
-em suas reclama<;ões; e bem se pôde dizet·, que
v.:m os t·equerimentos a esta camara para muito
se 1;1estionar sobre elli}S, _e depois de muito tempo

Continuando - ncçõea 4.. cama:ra no trabalho
da eletqão 4aa commf•aõ•., fo:rão nomeado•

Pa1·a a commissão dfs ,'negocios ecclesiasticos
Os Srs. Feijó, com 69 votOs ..:....ClemenÍe Péreira,
com 42.- Bispo do Maranhão, com 39.- Reinaut,
com 30.- Rocha Ft·~nco, ~om 30.

m·a a comnnssão de

po~er·es

Os Srs. Limpo, com 34.- Durmond, com 26.Costa Aguiar, com 23.

Pa1·a a commisslfo au:cilim· de {a;enda

O!! Srs. Almeida Albuquerque,

co~

34.-:--Costa

Para a commisslfo especial do codigo cl"iminal
Os Srs. liaia , com t9. - Candido de Deos,
com 48.-Almeida Albu<Juerque, com 40.-Araujo
Lima com 39.-Costa Carvalho · com 29.
Paço da camara d.-•s deputados, em 12 de Maio
de 1827. O relator da commissiio central.],[. J. de Sou.; a França..
.
O Sa. PaESIDE.,"T& · participou: que . o visconde
de Itabaiana lhe _havia rogado . r. u~ officio
' rs. deputados os . exemplares; .. distribúiaos á
pouco, das contas de toda a r_eceita e despeza feita
pela legação de S. 1.1. I .na cõrte de Inglaterra.

Em consideraÇão ao que deixo ponderado,. e
á justiça que manifestamente ·se conhece que
.acompanha ao supplicante, voto pela . emenda
<lo ~r. Lino Coutinho, que propõe, que se re•mdta ao go,•et·no a reclamação do mesmo sup.Plicante, dizendo-se-lhe 9ue esta ca.mara reco.11 hece·a f1mLlada em justiça.
O Sr. presidente, depois de inq__uelir se a materia
-eswm sufficientemente discutida-f poz a Yotos o
pa1·Jcer sem p1·ejuizo das emendas dos Sr.;.·Lino
·C·.•utiuho e Paula Cavalcante e !üi approvado ·
bem como o foi por nova votação a em!inda do
~r. Li no Ceutinho, não o sendo a do Sr. Paula
·Cavalcante.
Como a este tempo havia já'.entrado a •leputação,_· que tinha -l~vado a rcsJ?osta · á falia do
.tbrono, o Sr•. pres1dente, convtdou ao illustre
·Orador da· mesma para dar conta da sua missão·
ó que asl!_im CU~l)pri<;~ Q Sr. ~edo, referindo quo

Consultando 'o Sr. presidente á· camara sobre
a ordem do dia disse.
o sr. :rano ·coU.túibo·:~Como tem de
vir o ministro á. camara, julgo que se não de\·e
trabalhar todo o dia··em·secções: e por isso me
parece !,!lelhor q'!le se discuta alguma das leis
que estao em dtscussão. .
.· ·
. O Sr. 1\J.arcos•:~Dezejó saber se . se marca
a hora em _que .deve vir .o ministro:. na sessão
passada_ se 'praticava isso ; , e eu -julgo que,/ o
mesmo se deye fazer agora. :: , ..
.. , ·
o. Sr. ·vergu.~lro. :~Ainda .que o: ministro
nos não tt·atasse 'com .· a deceneia: devida, . nós
queremos ter a d~li~eza \ de- lhe deixar .livre
a el;lcolba .. da .hora :que._,, lhe,., fõr.' mais .. conveniente e!le bem sabe a hora: dos nossos trabalhos .
O Sr. preshlente. deu. para órdem- do . -dia: lo
a terceira discussão .do, , s:ojecto de,._J!!F·para. o

Jidades do -flstilo,. e que S. M. I. e consti1ucionaÍ
·respondera. « Que ficava. inteirado do pc>nsat· da
camara dos deputados: » a qual resposta foi
:recebida C•)m muito especial agrado. . . . . .
.
Lembrou depois o Sr. presidente, que se pas:sava á 2• parte_da_ ordem- do dia; que era o
trabalho das secçoes : e que como se devia nomear
.a commissão especial para a revisão-do pt·ojecto
-de· codigo crimin.al, lhe parecia conveniente poder-se para ella 'Ilomeai' membros, que jã esti<t'essem em duas commissões permanentea; o que

á. cl!egadaêlo J!li!l~stro: 2<> depois de·!eti~•-se

o •m1m~tro_, dtVls_ao •da ~mara• em seec;oes «pàra
ver prtme•ramento • o projecto ·;da organisaçiio das
S(lcretaria~ de . estado:;:·. e.;:i depóiS•i ,, otr projecto
acerca. ,dos doutores formados em: escolas· -es,rangeiras : 3° o projec_to . sobre a ereação do tribllilal
supr~IP.o J!e ju,_st~~:.:lo .}?. pr~jec~~ !1~- !'~ministraça~ .das provntc1as. · ,
-:. .
.·
.·
'úvâ~ta-se -à ses~ão .,·dei»ois· :da;\;~~aá . horas
aa tarde.-0. secrétario. Jo11é. Atttonio·· da ·Silva
Maia.:
--·
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Illm. .'e Exm·. Sr.-Havendo sido examinadas por
uma commissão especial da eatnara dos deputados;
a,; actas do .conselho do g.lverno .da pt·oviricia
do Rio Grande_ d!.) Norte, que V Ex. remettera
em officio :de ' 10 de- Agosto do anno proximo
passado 'rP.~•.•Iveu a .mesml!o camRra, ;:obre o pa-

regimento claro, _áeerca do presente· caso de vir
a~r~sentar o rela~rio _da sua ·rep!'rtição, deve o
mm1stro ser receb1do como se VIesse fazer· nl·
guma proposta do poder executivo, porque .·nem
vem a nosso · chamado nem assisti.- â dis
o Sr. ·costa. Aà;utar:- Olhando..'se com
attenção para a letra dos arts. 95 e 98 dó regimento,. parece ·que não. poderá: haver. dnvida
na mane1ra
·
ministro de estado nesta . augusta ·camara nos
casos em que póde e deve vir •. ··
·
E' verdade que o art. 95 parece· á. primeira
•vista não estar tão claro como convém, e até me
lembra que elle havia sido reJigido· de uma maneira mais explicativa, bavundo talvez esquecimento de alguma palavra na sua redac,;ão. como
depois tive occasião de verificar ·com ,o :Sr. se·
~retario' Maia, que foi o principal redactor do
regimento em queatão.
·
'· .-.
· :
Entretanto, .attendendo-se como já .disse á· letra
e espírito deste dito art. 9-), observa-se que --elle

secretaria v.or copia os ~rtigos, que por sua natureza. pod1ão s•lr objecto de providencias legislalivas se restituíssem os originaes, afim da

-ct·et•trio de· estado vem a esta camara· em nome
de S. l\1. o Imperadot· a propõr alguma ·lei ou
a_ outr~ qu~lquer_ fim;· e por isso estes ·casos

medi as, que julgar · convenientes sobre os
assumptos da sua competencia. E nesta conformidade asso
. • ás
. mãos
. de V. Ex.r inclusas as

onde se trata da bypothese em que 'eues ·.vêm IÍ
eamara a chamado della, ou a assistit· á discussão 9uando lhes 'é p_ermi_ttido.

deputados em 12 de Maio
de 1827.-Sr. visconde de-' S. Leopoldo;- Jo.-;é
Antonio da Silva Maia.
Redactor ~ João B,•lptisf<t de · QlreiJ·o.;.

tambem diversa de\·e ser a maneira do. seu rec.;bimento, porque· certamente· ninguem· dirá que
o mini:;tro vind-o a .esta· camara apresentar o
balanço geral da receita e· despeza iio tbesouro
nacional e o orçamento das despezas feita,;, está
comprehcndido nos casos do art. 9.>, pois não
vem por mandado do itnperador e sim a cumprir
com um deYer que lhe impõe a constituição no
art. 172.
·
•
·
~··Em consequeneia do que deixo expandido,- Yoto
·que seja recebido na fôrma· do art~ 93. ·. · .

.

Illm. e Exm.•Sr.-Foi presente á camara dos
deputados o 'officio, ·,que_ V. Ex. me dirigia a
fim de saber do dia e hora em· que haja·. de
r.omp cer · ne a para apresen r o a anço gera
da receita e-despeza do tbc'souro nacional. e or~
Çamenta do anno faturo:· e· ·em rt>sposta cumpre-me eommunicar a· V. ·E~. que a· II!esma
do ceorrente por todo o tempo; que durar a sessão,
Deos guardtl a V. Ex. Paço da carnara dos
deputados, em 12 de Maio de 1827.-Sr. marque~ de - ~u~luz.- Jose. . Antonio da
Sil-eá
Maw.

·
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e achárã~se presentes .8:3. Srs. · deputados, faltando _com éàusa os· Srs. .May,. Carreirá, Candido
de Deos, · puar·te- ~ilva e, Corrêa ! e ~m ' clla os

.

·

r. Va.sco:D.co'llo .. :

~-

pouco· interesse, e .tanto faz que o mmistro seja
recebido por dóus ·secretarias · como por uma .deputação, O que nõs qu«:remos é·q~e se· acostu.mem estes senbor<ls a v1r a-· esta camara ·e ue

.Mendes, Pizarro, _Gat~cia de, Almeida, Faria Barbosa~ Maciel Monteiro e Castro Vianna.
o SR. PRESlf·~NTE decla~~u aberta a sessão,
lida a acta da antecedente foi: approvada.
""E logo antes do expediente passou.- a , propõr
o seguinte ã consideração, da camara. . · .
·o
PaEsiDÉNTE: ~Como o ministro da fazenda tem de vir apresentai· nesta camara o relatorio da stia repartição e no regimento ha dous
artigos que tratão ., dás formalidades com que
devem os ministr.ls s·er "recebidos nesta· camara,
é necessario decidir-se 'qual dos dous 'artigos é
applieavel ào··_presente · ~aso>' ' . · . "c ·
.·O .Sa.:;y.ÉaG~Et~o:: -:-:'Pare~~me claro que não
'Vindo. o.-J:!lioistro em,,.noíne .dO: .imp4:lr.ador _'deve
· se~ ,l'ecebtdo.. como. manda o.regtm.ento nos _outros
casos.
. ., ._,
, . , ....
:O Sr. FranQa:,_-,A exeepçiÓ.·qu~ ~a~ca·o'
. •. ,: . • .
. _. · •.• - · • ;''~ '80 •pàJa quan o
vem':o •munstro· em: nome·:do-:tmperador q_uando
justo, sõm"!ntê ·pôde ser adop~ado quando_tratar~
vem como ~ministro'· fazer ·alguma discussao, ou · mos 'da refor~a •d(fregimento' .
• ' " . "•
outra• ,qualquet· -eousa·· ·em;_ eonS8quencia· do se a
do aletra delle, o n~inistro
· Presentemen~~
officio, deve· ·ser a·ecebido "na fónna ··do art; 98,
não .póde deixar~ser recebido da·man~tra·q~e
sem ··as honras·, que·•·por·•excepção ·:marcão os
marca.o art. 95,, p<)is.qua-,a.,«!Ste. respeito nao
arts. 95· e 96. · ... ,. '•'· ··:·•;;->,.
existem· senão duas.excepçi?es.: a. s~be! :::q~~n~o
. fór .chamado pela camara,-ou.,quando,_vlercasststlr
: Ô.
·vá~c~:nceiips :./.':O:
95 ritarca o· ··a
àlgumã. discussão., ·.,; .. ·· ,.. · ,_,_ -..•~_.,,-- _
caso em. que o,. ministro_ dt.ve··scr::rccebido- por
'·Em consequencia,'.pergunto·-eu, o- :~inistro:,vem
uma~1 deP,Il~~o:'d~ se~s'. !D~m~r(uf; .'.~~como' por
assistir' à. :discussã<l··· de :alguma" proposta . que
ventura pode · acontecer · que ·elle · venha propô r
tenha feito! ,Não.• Foi chamado _pelai· camara?
alguma lei de finanças, julgo que não sendo o

Sn.'

\Uh

Sr.

art.
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será etc. .,. EntendiJo · isto litter~lmente, ~;egu~-~e
qn<' não vinrló em nome do Imperador, o mlníst~o não •leve ser recebido com a, Jnrmalid!!-dc
ttne o rc~imento d"tr•rmina para este caso, 1sto
i!
,. uma de uta íio de 6 memhros etc..
..
.
.
'"
Disse um hunrado memhr<l que . a fa la o
diss.• ..D.} mais seja .. ~or nós t"eer>bido o ministro
th.-ono tinhu fallado em que o mini~tro havia ~e
com p. 111aior civilí.~aíle, qu_e disto tomnn\ el!e
vir aprllSCtttar o ··elat.lrio e que po~- ISSO se devta
excmpln .para rle. boJo em dmutoJ tratar eom mats
r· . .
su põr qne vinha em. nome do ·tm~rador I I. _A
u la n t rono. cmgm n-se
cos:t • mça ,
•
O ~~~ Cleinont:u J:><n•eil·a:- Eu deixabant dizer isto ou deixAr de ·O d!?.e~ :_mas o nut·ia d" ,;.,r euher"nttl nos meus principio,; se_ me
ni.;tro devia vi•· l'úrque a· t".O)lstttutçno as~1m o
não levuutasse pam \'otar que se deve rcc~Ler
tfetP.m1ina; o mimstN não Yem em raz~o .da.
o ministro do~ fazenda com a etiqueta pt·Ascnpta
falia rio throno o haver dito. ma~ em razao d~
no art•. 9;:, do regimento, porque eu quer" que
Feu officio e p'>r cumprir o deve~ que a const1-_
a$ lei,. .se enwndão sempre litteralment.e, o e!.'tuição lbfl impõe, niio tem. de v1r em nome dn
tcndeudo,,e este art; 9j e o !)S litteralmente nao
imperador nem por mandndo · delle .. Claro est~
póde deixar de se receber o ministro eom a forpois que não ·deve ser recebido com ·as formal!-_
malídsde prescripta naquelle artigo. . .
.
ctades que o regimento estabel>!ce para este caso,Alli se estabelece 9ue qunndo os nnmsb·os vseo que niio põJe entrar em duvida.
. . .
rem a e;,ta camarn f11llar em nome do impm·ador
O ministt·o não vem mandado pelo 1mperador,
a propór al uma lei, ou a outro qualqnes· fim,
•
• ·
·
n ~ t\ cltamRda da
:·erao rece 1 os
P·•r •• o sa :to poa· uma <ecamara : logo devemos concluir que é um caso
putnçiio de 6 mentbros. E o art. !JS diz que· ommisso no regimento. Portnnto so re•ta .a exaquando os secretat·ios de estado vierem á eamara
minar qual é o m~'io de melho•· supprsr esta
a ch~mado della ou as.;lstir á discu_ssiin, seriio
llllliSSIÍO·
sectetarios.
Ora. t:stc artigo é limitado aos dons casos
uuicos de ,-ir o ministro clsamado llehL
. camara..
,_
•
r.tl a n ar ..), s ve1<! em p ·•
zen•la niio vem hrj'e a nenhum destes Iins, logo
natnreza s·io as ospe'?tes do.a~t. 98, por1sso que
,, ceremoninl da sua recepç:io não se pú<le l'eguo caso pre>~ente de !lr o m11ustro ~pre5entar o.
lar por este art. !)8 sem lhe darmos mna inte•·relatorio é em rnzno do seu <lffiCJO, sem set.:
pretaç:io sem sentido litteral. ·
orúem superior para c!lse aeto. t'ortant'l d~w' ser
Fallaw}o agora sobre o art. OCI, eu aclto quo
recebido com ns furmalidadcs qua o regtmento
o caso em questiio so contém no seu S•mtJdo
marca no art. 98.
litteral, porque a clausula - ou a outro qualqtte1·
Disse po1·êm u?l il\ust?·e. dopntado qu? nestas
fim - deve entender-sc como regra gCJ·al que reocc 1Hiôes costumno os mtnJstros fazer ptopostas,
gula todos os casos em que os minisu·os vic1·em
cornturlo se ist, é asslm dê,·ia ter lleelnrado no
a esta camara, excepto sómente os dous casos
seu offiéio, qne vinha fazer propostas do governn,
unicos especificados no a1·t. 98.
e 0 officio n>to o declara. Por ventura ~o anno
A ,.stas razõ ..:s ue sàe
sitivas. nccJ·esc~m
u o relatorto fez-se
as e .converuenc1u, lem r•• dS pe ,, ::;,·. mo outíulu~. ~ acct·esc.. uturei que uoilvém s.I!IUpt·o trat ..u·
os ministros com a maior delicad<!za possível
quando_ vierem a est•l camat·a, para 9ua vcnlJii.o
posta sem primeiro annnnc~a _-o camara.
Portanto concluo que! n1o c~tand':J no caso, ne~~
O sw. Costcn A g n l o r : - Ningu<3m des<Jja
na letra, nem no seut1do ~a doutrma do art .. 9:>,
ser. mais urbanõ do que eu, nem. cumprir eom
ent~udo que deve ser rcceb1do com as form•1hda
mais vontade os ctevm·es de ciYilidade; porém
de~ que ordena. o art ~.
uma cousa é a ciYilUade '}Ue deYe-nos prestar
o sr. Sou.7.a F~·t~.nçu. :-Ttlm-se dito_ que
particnlnrmenie, e ontm é 1\'}uella que devemns
é i111leff.,:reute est.J artigo. mas- eu niio o JUlgo
ter neste augusto recinto, onde só se tem em
t:io indetrcreule como paree" a ,alguns ~rs. t.le
vista o que é devido e mandado em o nosso reputados.
"'·
gimento. ,
Nós vamos estabeleetlr um systema con~titu~
Foi por isso e· neste sent!do que fallei, porque
cional, e P•ll' iss11 é '!ec~ssario que .nestas tottqued•1 outra· maneira ser-me-hia indifftlrente a fõrma
tas nito sejam•JS mnt laberaes, vtsto que_ ell~s
porque o ministro deYerá ser recebido. N.!,;tl!s
podem servir de nos·ma para o futu!'o ou mtlmtennos nada. mais direi a este respeito ; decidn-se
rem
nas decisões que tem-se a.segmr.
como se julgat· melhot", por<I'IC o noss, fim prinA coustitniçii.o nn art 172, diz- O ministro de
cipal é que clle vr11ha quanto 11ntes apre;:;entare!!tarlo. da fazenda , havendo recebido dos outros
.u<JS.. o seu rebtorio.
ministros os orçamentos 1·elativos, ás despezns das
O Sr. Cunho 1\.l.; t;tos: -·Se a· f~lla do
suas rP.partiçôes ,· apresentará na ca!'lnra dos. dethron., ,não di-;sesse que o miHistt·o havia de vir
pntados annua\mente, logo que esttver reuntda ;
a est t camara, podiam os entender qne não vinha. um halançc. ge1·nl da receita e despeza·do thesouro
~
:::t (,.
.
o
nactona o anno a•J c en e e, tgua men ~-o or~
throno diz que o ministro ap1·esentará o rclaçamento geral de' todas as despezas:pubheas <lo
tori" da fazenda, devemos suppõr que é man- ·auno futuro e rla. importancia c:le . todas as condado pelo impera lor. e ueste caso se acha e.omtribuições e rendas ·-publicas~- Temos portanto
J•rehendiolu no a1·t. 9:} .do •·egimento.
,
um man•illdo da . constituiÇão, que obriga .o. mi-.
nistro da fazenda a apresentar o relatorio, etc..
o S•·- ·ver~uclt·~: -·Ett me·conformll r.om
Ora o nos->O r~>gimento .diz, 'llle qu~ndo o. f!ii~
o J•rincipio dê deYermos ent•m:ler as leis littenis~ro für cham~rl'l.. pela .. eamat:a cSCJa _receLJd•l
ralmente, mas confo.-ntando-me .C•'m o ·principio
pelos· dons .. secrctar.irul-Como. p~Jls. •taere.r:-sc. <JU.C
não estou pela npplkaçiio que dellc 'se faz.
·.
quandolõr -cnamado per~: lei • seJa, ma1s prtvl~
O a•·t. ~:15 diz assim: a Vindo. algum Sllerctario
legiado do que quando Yt~r. por mandado. da ca"
de estado á camara fallar eo. nome d·• impcramaT~'I
· ·
d·•r, a 1•rnpôr alguma lei ou a ontro qu:l1qu'}r fim,

Não. Deve portanto ser recebido na conformíllude
do quo mauiJa o art. 9ã.
· Nito ha· rfuvida que me e:'"'omto eo.m o que
retlexinnou o. Sr. Co>~ta Agntar, mas tsto deve

.

f;

..

(

•

.
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A mim parecia-me prefet:!vel ;que. _quan<!o. fosse
chamado pela eamara, entao fosso 1·ecebJdo pela
deputação ; . mas .o. regimento manda outra co usa
e· port:1nto uma vez que a camara diz, que qua~do
o ministro vier " seu chamado será recebtd<>
por 0\18 secretartos' ségue-se .que. n:~o po e ser
recebido de, outra fórma quando. a ,lei .lhe _impõe
o preceito de. vir ,á camara. _ou quando e chamad!), pela .lf!i. ..· .
.
.
ts porque 1go que .nao po e ser recu 1 o se
n·io. segundo . a, etiqueta po1· dous . secretatios.
Mas qu"m 1·egula esta etiqueta· é o oflicio do mi·
nisti'o•. Diz. elle por. ventura que vem. a mandado
do,il~perador? Não o diz. E como hl\ de então ser
recebido -por outra. maneira, que niio seja aquella
porque devia ser .recebido se o tivesse a c"mara
Jnandado vir 't A-l~i manda-o. que, venha aqni ; a
c:amara póde-o ·mandar.- vir tambem ; logo em
ambos os casos deve ser recebido da mesma
maneira, quer seJa mandado. llela lei, quer venha
pur mandado .. da camara, dos deputados.

camara o· bftianço geral da receita e despeza· do
thes"uro publico, o orçamento geral de tõdas as
despezas. publicas .da. anno futuro e da irn!JOr·
taucía .de todas a.> .contribuições e rendas pu·
blicas. São alavras forma~s do arti . ·. · .
. «Não et·a o .peso .de -tão .espinhosa adminis•
tração. parn hombt·os sempre debeis; hoje. muito
enfmqueci•los, e até sobrecarregados com a direc·
çiio dos negocias estrangeia·os assás melindrosa e
em araça u como e pu 100.
s orça. o1 o e·
decer, não \'&lendo·, para escusa nem a ing~nua
confissão. da propria: fraqueza, nem o bem fundado receio, que se me antolhava ·de niio.podet·
sahir C•lm a em preza em. tempos , prosperos ·e
tranquillos, quanto mais nos, aperta·Jo>~, mE>lindrosos e perturbàdos em que nos achariws ..... .
"E. como quem trabalha por força de obedien·
ch\ tenl1a já antecipada desculpa das faltas. en•
qull callil· , puz a . prós ao h·aballw. um pouco
mais animado, contando muito dosde,1ogo. com
a . indulgencia de~ta ca~a1·n, que conhecendo per.·

o sr. T~>lx~ira do Goú,·ôu :-0 ad. ');;
combinado com , o ad: 97 , • 'tira toda a duvida,
que pat·ece naséer da combinação dos arts. 9:1 e 98,
pois que naquelle . !r7, muito clara e positiva·
mente . se declara que esta hanra só tem luga•·
qu!!ndo o ~inil;tro .VI)nl.fazer alguma proposta em
nome. do , Jmperador. , .
,. .
. .
Por vetitura no. caso presente vP.m elle por
mandado .do imperador? De. certo. que não. Elle
ve!ll.;: satisfazer, }!fi dever que ,lhe impõe a consti-

muitos dados que .me fallecem parn o desémpe·
uho, não podia deixar. de julgar com _equidade
os actos iiessa mesma administraçào.epJ;emera e
Msaneira.
" E tornando ao nosso proposit,l , pareee~me
que a disposição do citado artigo • ll)ar~audo
os traball10s. quo deve apres~ntar o ministro da
fazendo. na abertura. da assembléa, ·presuppõt' a
n m n•s raçno as, nanl)as J orgautsa a, . e.. np
sett.andamento regular. Quaudo pol'ém, ella S4l
nchn. em total desorganisaçào, .como actualm~nte
e quimdo a nação reunida pede pela,,primeira
vez conta do que tem, creio eu que a mais se
devia. estender a obrigação 1lo ministr~. . .. "
. a Um. balanço de algarismos, 9ue . póde fQrmar
qual•tUdr contador de meã cavae1d~e., .n~m, ~e
satisf11zer COm(?lCt!_lmente OS desejOS da .naçiio,
nem, bem serv•r aos fins .a que. ~. cy.mara se
propõe. Não . se póde dispen~r um ,inventario
miu!Ju, Cr~~~o de ~treitas contas tomu~as a,t·•das

cir<:unistancias, de, quand.l ··vem a. cbariullln da
camara: u. que diz o Sr; ·França .. a este 1·espeitn
tne parece e:ttacto e não, me este11do. m.ais, porueomíuistro'à.seacha.nacasa.".
, ..
Concluo -que · deve ·.ser · recebido . pelos dous
St·s. secretaries na fórma do art. 98. . · , ..
,
'o .Sa. PÍl.ESÍÓENTE vendo que a ci.\mara jâ ~ra
de parecer que· findass·e· a' lliscu_:;sào: põz .a votos
se ae't'ia' adoptar-se o ceremomal·· prescr1pto · nh
art. 9il···e ·veiiceu~se que·nãoi:. decidindo·si:l por
outra votai;ão~· que' se observ-asse 'o cet·emonial
'd_o art. 88; · . .
··· . · . .·. . . • " ·.
..
.
E como .se· anmineiasse a chegada do sobl·edito· ministro e secretario do estado, .convidou o
Sr. ,pt·esidente a.os Srs. 3•, e.:,~o· secret.arios, p_al·a
que. fossetr~ , . na fórma, do regtmento recebei-o â
porlada!l_alil; ~ .. ,....• , ... · . • ··.··
· Entrado que fosse; o :-mesmo. ministro , tomou
1\s..an~ à·,esq\l~rd~. :aa. mesa; ·~ ,pedio :ao Sr. president~; a .permJ~Il~ ,de. J~llfll": ~f:nfi!do, em atten·
ção .á SUR,jDOtorla molestJa, o. que sendo gt>ralmente. appri)vádo·,pela ,çamara.foi-lhe: concedido ..
Passou então, .o mini!;tro: üe, estado, .interinà·
Jn'eíltu. éncarre adó. dos:.'rie'ocio's . da ,fazenda a
dar i. c~m~ .dt•., ~t.atlo da . .f~z.enda, publ~ca, . apr..:·
sentando,, doc~entos CJ.Ue, comproyavao_ quanto
disiic .n~ ~eitúra,que féz :ao,sé.gllirite, . · ·

«\E .~Jllfim, co.~fé~8o ~ q üé irj:ls mezes. e; t~n.*ó·
com ~s emba.raço!J. at:ima ..di~!J.• ,e até.,ultlmO,mente
desfal$;~dos .co.m.. ma1s ,_de,:qQ.t~ze,d•as de,gra~e ·
.;
..:'
-' ' ._.., •.
.;:_
molestia, não, .!ierviriio, 1\em.., par;t.. tC?milt;,·PÍÍ:d\O
•:.;
.•·Rli:LA,"~O.R.IO, .. , .·, .,_.,:
golfà~ de- desordens, e~ .quem~ achei. ·
,.,.,,,. c,
~'!
'
·. ' . '·
",Assim pois;,deve.,a. camara, col}tentar:~e.~ttl
«,A~gtistos •, ~ d,igní~iiJii:i\1 ,.~rS';: r~prese~t.B.ntes · . esse. \>ahmçi> d~. '. ~lg~rismos; o:rdt~ano, .reserxando
pari\ depois .ess~;.• tn_ventari~., de que-fallo, e ,qlltl
.da,n~ão., .• : ... ;,.,, ..... ,.,. '·"' ·""-;.;"'''V··i: .... ·,. ~
« E!learregado da "a~m~~~-~~ç~, mte~na !l~s , .me.parece·~!l'ene\al,.- r,,. ··:; :,,.,;• _., .. 1 1.~;·;,,;
ne~oc1os, .; ~a, .r~~llc1a,., pu1!ll~ ,,, :_!eq.ho . satisfazer : . «,A. meáa ..do -thesoura ,debatx,o .do ,uunhas VJ.:.ihOJ!l:·ã ~-b..~~ ,. q~~~'~e -lll}po~,. o., .e.rt., 172,da .tas ,f6Z"-,~O.ao. o.:~r&.balllj).. quo , ~. constitui'çiló,~~g..
consti~wçao, d!) imp~o. :Ale.·. apr~'entar a ~s~
·e ,cu, apre~_~to .em,_ separado, porque .. St,la;le1tur.a
~;.;-;

f_·,·,·;-~

-.- "7 :-_ ; ••

~

' • ;

•

-

-

~_

-

... ;
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por minuciosa e long:l fatigaria inutilmente e,ta
camam. Fo>r.-s·~ o qu., fui possível com os dados
qu" se put.lerão alcançar, e a camnra :achará nus
•hs.cns~e~ em que entrou ? aju1anw. que serve

Elle vio-se abismado- e teria· dtMapparecido se. o
govet·no não viesse em: seu soecorro, rnmovcio;
mas de· qile modo?, Pot· um aet.• ·despotic.o, ordenando que o banco. não· pa;;asse ·aos ·eoncur-

lho. a.,·,eutu da adumh;tração, fazendo el e valer
os cuubeeimentos, que lhe têm suggerido umn
pratica rdlecthla c diuturna.
·
«
uauto a.., uadru do csta.Io actunl das nossas
finançus,julgnndo-o indferivel para mais lunge, ttln·
tarei .ta-açal-o como 111e ajudarem 111iuha.s for~as ;
pvn1ue niio sei -como se poderiiio orientar e arrumar . us reformadores na mar.:ha de seus tr:lba
·lhos ·sem saberem quaes são os ·males , que se
devem curat·, quaea são os tropeços que é pt·eeiso
remover.
« Niio s~. esperem de mim grandes pl:inos ;
assás tenho mostrado a impos,;ibilidade de o:>
traçaa· ; mas uma cousa posso eu promettet· com
segumnça, e é que chei•i da gloria à e me v•ir
admittido ao seio d•lS ~mi?os da pat.t·ia _sil~c':ra-

que elle fixou em nma tabella~· d.~signando _atê
as especies em que esse pagamentn se ·faria, que
era o mesmo· que·c<>ufessar a insolvabilidade do
hanco ara ll!!IU' suas notas· Á. vista.' Providcn~
ci:l. est-l com qne a junta do bnnco, c o publioo
-se derâo por satisfeitos, graças ao · seu- patrio'tismo e boa vontade.
.
'
" Começo•t nov11 éra ·com a revolução; por onde
passãmos para nossa gloriosa lndepe•tdencia •. Mas
qne podia fazer o governo imperial para melhoramento ou organisação da a<lministraç~o?
~·
" Distl·abido desde o: seu nascimPnto com tant~s, t:io graves e tão ,-ariados ·trabalhos que'lhe
têm custado fadigas, enidados, amarguras e· -im'mensas despezas, não era possível: ter descido o.
reformas domesticas, ,-astas; ar..lúas e espinhosao:>

..

.

do-lhe assim sua formosura e belleza natural. ·
•• Sjpto cordialmente ter de affirmar, que o
estad'o da administração de nossas financas e
desa radavel, erturbndo e difficultoso. Dous olpcs e VISta so re a tistoria el!n desde os ultimos dills dll passada monarchia até nôs, daráõ
a luz ao nosso intento.
" Sabemos, oue nos apertos em que se acl1nu o
governo de então, estreou pela falsa ·•peraçno de alterar .o valor da moeda, dando p(•r um simple ..; golpe
de ~nnho o de 960 rs. nos pesos duros hespnnhóes, o que foi preludio das des01·dens subse·quentes.
· " Custa crer, que em úm paiz onde se fallava
já em economia política, e que tinha no thesour·o
· I!nbl~co homens de saber, se ad~pt_asse um palia·dá ó fatal exemplo da 1alsifi'cação da moedá , in. felizmente seguido por particulares, abre porta ao
contrabando e emfim unh·ersalisa e arreiga de tal
sorte os seus es ·a
·
·
difficil· e prolongada: Era obvio que o governo de
então nos embaraços em que o mettiiio suas despezas ca·escerites, recorresse ao banco de circulação que sob seus aU:spicios se tinl1a estabelecido
nesta capital , com a limitada esphera da província do Rio de .Taneir<>, ainda que com a faculdade de cre~u· filines e!l' . outras , ··o que não
tev:e lugar senao na Bah1a: estabelecimento de
que se poderiào tirar vantagens para a administraçã<l' em outras mãos e cotnoutt·os metbodos, e
·que ma,l administrado cómo t~m sido, occasionou
us·~torvos administrativos, em que nos achamos
e nos quaes só o governo tem p,rdido,
'" 'Pelas delapidações publicas de sua administração logo nos principtos d111la, so.benios que o
bauco esteve aby.11nado c que só a inftucucia e soc_cnrro.s do govct"IIO o levantárâo · e restabelecerão.
Desde então estreitárão-se as relações entre arubos,,e o g .. verno· parecendocJhe que ·o banco não
·teria fundos sufficientes pat·a ·continuar transacções
com articular
tnn
·
·
cipal fonte de seui interesses, prohibio-lhes'reduzill•lo as.sim aquelle' es~abelecLmento verdadeiramcn~e .commerc-sal e de cn·culaçao a seu ba1_1.queiro
particular para fornecer-lhe as sommas necess:.rias
n11. ~no~ <~~!!pezas cres.:entes. ·Daqui datavcrdadciramem~ra quéda deste estabelecimento. · .. ·t.
·
« A emissàv de_ notas foi propurCiónal ns gran<tes ·precisões do estado·:· ó •·credito 'dellas vacil:
l1wa, ma.; foi-se sustentando até''n Tatalrevoluçiio
<le 1~~1, da •IUill o bnnc~ n_iio p~dia· eséapar,
ct•mo. acontece sempre em ·tguaes' ctrcumstancius
'&'·-todos os estabelcchnentos'·de ·tal natureza.

enorme'· despeza que o·· thesouro não pôde· fazer,
por.lhe não. terem sido enviado_!~ os competentes
documentos_ de todas as oper~oes.
· · ' ...
cados como foriio a matar de um .~olpe dividas
do thesouro e a empregos improducttvos), e e_a·escendo as necessidades publicas com as despezail
da gnerra actual, em qu·e. temos. empeol1ada ll
honra e interesses nacionaes, vio-se ; o governo
obrigado a carrega1· de novo sobre o b!inco, !J,Ue
não . podendo P.mprestaa· fundos met!Llhcos,. tem
feito uma cor>.sidet·avel emissão 'de nótas, reco-nhecidamente desproporcionada aos ·rneios quo
wm de realisação. A depreciação dellas era conseqnencia natural. . ,
...
. ·. . . . . . .·
" E porque a guerra .continúa .e os. especuladot·es desconfião <10: sorte do ·ban"cO:. .'e as · nota~~
deste niio circulão nas outras provincia:s ·e o s.aloo
entre impot·tações e expor~çõ':s , commerciae.s
P!lt·e~e dcsr!lvot•avel:ao. nqsso patz, ·.e '.esta. provmcta está mundada ·das notas eomo umca moeda
circulante, e de que todo.s os póssuidores se 'de'sr>jiio desembaraça1·; por' todos "estes '·motivos,
digo, chegou a des •·açn a 'P?Dt•J ·de se darem

a

p1-at I a quarenta e. até'contl"ll. O'OObre dez e doze.
" Desta mesma moeda· dó" cobre;· a' !e~éàssez
cbegtlU n ponto 'de Ver-se''o· public(Í embár&ÇRÜO
na.'! suas transacçõE'.s familiares, at.é para haver
as eousas necessoria8 '1,· vida~ e o governo f,Ji
obrigado a fazer umt\ eanissão esp~nto~a . t\e
mo~da. de cobre· sem· nenhuma proporçao·eom as
reg•'a-> financeiras, só para acudir ,.LJ.ào·u~erne-
necessidade . publie:1; ·'E porque o ·interesse que
achaviio os' commercia.ntes' eín •exportar' o cllbt:e
para'as outras 'provinciru.Ço~· desafiava. a __faze:
'rem remessas· de centenas· de· contos ·de· re1s; f<ll

I
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o. governo

obrigado a uma nova medida violenta
de prohibir temporariamente a exportação ~a
dita .moeda. Tão provado é pela experiencia que
um abysmo pr,,pal·a outro I
.
· « Neste csta1o de couS•lS
avesso · o que evta estar e o rigado o governo
a de;;pezas extraordinarias' e urgentes, ·e muito
,;uperióres àns seus recursos · ordium·ios, pôde a
camara figurar-se, em que ap<~rtos ter-se-ha elle
vts e qu
ri ci s eve
er e1
r
dir ás• necessidade:J publicas e ao credito nacional, tanto dent•·o como fóra do imperio. O banco
é o. uni co fornecedor, mas os fundos fornecidos
em notas, além do premio que. custão ao thesouro, soffrem o enorme rebate em que estão
as notas.
'' ~ssim pois, ou. se remettão metaes para o
exercito· ou se obtenhão letras, a perda que soff1·e
a fazenda é certa e consideravel.
" O mesmo acontece com as remessas que som&s
obrigados a fazer para Londres, pa1·a pagamento
•
l
•
2
mill. bra::~ sterlinas anuaes, pelo estado infeliz do
cambio entre 30 e 40, .vai quasi ao dobro. Devo
aqui notar. que tendo~ se . mandado reservar· alli
um fundo sufficiente ara aliviar-nos um ouc•>
da necessidade de forçosas remessas. empr-egando-os de alguma maneira vantajosa, o mimstro
.brazileiro alli residente, que aliás suppomos muito
habil em e=speculações financeiras, escolheu a operaçao e comprar .apo 1ces o nosso mesmo em·prestimo, as quaes de nenhum modo nos podem
.ajudar· agora, pelo alto preço 'da compra dellas
.comparado ao do curso, como. avisa. o barão de
Rotschild ... pe· sorté que ~~udo :.. parece conspirar
para fazer nossa actual s1tuaçao neste momento
·mais embaraçada e difficidtosa.
· "• Mas todos esses embaraçOs, todas essas düficuldades não são · capazes de atterr~1·. a quein
1·eftecte ; ·• quanto a mim . todas _ se me figurão u1uito . áquem de ·nossos .immensos recursos,
~edia~te uma séria refor':lla· nu a~ministração .e
:bem p1·ovado' patriot1smo brazileiro. e do · immenso cabedal de.·luzes qua reconheço na fiôr
d!l naçã·.l :a ui.~ reunida. N:ação . nenhum~ morreu
derno, e .com • dlllito o patriotismo é v1eil·o de
inexgotavel riqueza, .• eU~ se. desenvolve, elle se
mo~ifiea, elle. se,,dilata, . elle ~e reveste de mil
vanadas Jórmas., •.e,mo. stra:.a experiencia qri.e,
quando a nação quer .devéras · n11da falta. E" é
de certo .o· que bavia .de .acontecer: nos, se nos
achassem os em tae~_· apertos... ·. .
. . · .
·
. ·"·Não nos devem.' assustar. nem .doe'r despezas,
quando sabemos que ellas sen•irãO .a resgatar a
liberdade da nação.e.a ind~pendencia !fo imperio.
<« Vejam~s·· em resumo o· estado do thesouro.
. " Receita. ordina• .. .
. .
·.ria,.de .18"26.... 4.6-13: 19GB2-'i5
11 Dita extraordi~
· ·
·
naria ·do dito
ann~~- .• :: ~" ~ • •. 2.-935:276$817

··~~·Dita''

Ji~riâ

extraordi-: • ·
do dito •.. ' L817:8l9S907

••••

.. ~·.·.

'

..

~

•

•

'

f

•" ~aldo' •.• •; ~ •••

. ..

o.!LPivi1tá 'ãe Ü~"a ., "·~-~.

no fim de.'l826.
·
e:xel usi V: e" o :
•saldo da caixa :
no fim dó, dito
anno .••••••••. · 2.0015:500S812 ·
TOIIO

1.

8[

Divida passiva
dito anrio.. 33.228: 183S8'>...a
" Deficit .r. e s u 1~n!-e das duas
i<

uu

" 01·çamento da
· receita ordina. ria e extraordi-

.·

'

da des- •
dito ...•.. 11.219:088$669
" Deficit........
4.91!1:08S$660·
" Qufl ·alcance' é este, que divida é esta que
em. poucos annos de paz e reformada e bem tis•
cahsa:da a administração· das nossas 'rentlas ·se·
não venção, facilmente?· A unica difficuldad~ é
atalhar já a continuação das perdas que soffre
o t~esouro para acudir ás despezas e achar os.
me10.s _promptos de q_ue necessitamos, po1·quc as
rec1soes de um exerc1to em cam a
· e nem o '·credito nacional nos paizes estrangei-·
·
ros admitte desculpa.·
"'E que meios· oft"erece a· sciencia econo~ica
para augmento· da receita? Economia novos 1mpos s, e_mpre_s tmos, conomtsa:r e~pez11s é poupar re.cCJta ·e .esta· ~xcellente qualidade que se
chama· economta, e e um dos element()S da crea-·
ção da riqueza, deve brilhar eminentemente nll
que e a por s1 so p e
. -.
·
· ·. ·
fazer prodtglOs.
·
·
" l<'allo de evitar grat}des desperdícios, de niio
fazer gmndes despezas sem a· ilevida fiscalisação, de acabar com eni'pregos de mero luxo em.
presença de necessidaJes reaes e não da 1·educçiio d.e ordena~o:'l dt~ . gente· empregada, os quat!S·
tendo f!Om effc1~ destg_uald~des na sua· quota que
é :prec1so remedtar, sao em gc1-al entre nós mes~
qumhos e não dão decente· subsistencia aos em.prega:d?!! co~·~·· déserviço da nação e immem:os
laçoS" ã> ft·agtltdade· · humana. Mas este 'meio de·
e·conomia i · · · · ··
sua extensão, não r~medêa o nosso"mnlpromptamellte .como necessitamos.
·· ·
··
·
" Quanto_ aos i~postos! que longo e profundo·
trabalho nao sena · rectso ara· od r a
· ·
aqui_·uma op}niãõ: ll.'respeito ~e~te recurso? Seria
prec1so ana1tsar todos os existentes, seus incon. venientes e vantagens, a possibilidade de os ·so-·
brecarregar e mesmo a ile crear outros. E como
se P,óde i_sto co_n.h'ecer~ se in dar ~alanço ás: forças
d_OS .,eontrtbUaVe!S, que e ()br~ IIJ)mensa .. e"'Sl;l{)eno~· ·ás forçai! _de "J~m ..só homem;• e sem auxthos.
. nenhu.~s_? .~ ~mpôr contribuições para uão serem
pagas. sao dous males 'juntos; . · · ·
(( Quanto. ·a émpres~imos . .'N.a: di,vergencia que·
acho .entre bcms· escnp~or~. s~b.re.. as yant.agensdelle;;, custa .assentar uma ·opm1iio, apparec.'endo·
iriconveriientes pór · amb'ós . os ' lados, · pririci~al
mente nos· eniprestimos contr11hidos em patzcsestrangeiros. . · . . , . .·. · · .. .
.'
. ·
. " 1\las. com· boin systema de amortização e
habil. dir~cção em operações de éi:edito, e com
alguns· empregos productivos, ·com estas condições,.
digo, difficeis de unir e mais ainda 'dé . sustentar, creio 9ue a m~~hor ~arte .dos .e~i:riptores.
'~ayia .~prevejo qu~ fóra }o ímpeno seria' "hoje·
1mprattcavel um . empresttmo. brazileiro, e alem
disotO..vendo à nação escarmentada com o primeiro,.
. sõ me: ·abnlançaí-Ja . a esse expediénte no ultimo
extremo.
· : ·· ·· . ' ·'
·
· .· ·
" A' vista disto, , se . ~e e pemÜtido av~t~~ar. itrios,. dir-ei q~ minha llUlite . haaiilcJeopinião,, não acP,o .. para .encher os fins ·que;.a camnra se propõe, n!lnh~m.caininho mais· promp'odo ,que-. a,r~rgantsaçao,.do banco. ,. . ,
·
.· , " E'.• provavel. qu.e..esta medida ,executada, ~m
sabedor1a e prudenc1a restabeleça promptàmente11
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<~hrignções

que contrahir, e dispol-a para as re~
forma!i du que precisamos, peço licença para as
reflexoes, a;; quaes supposto o nenhum tempo
que tenho tido . ara meditação, niio poderáõ

justiça ao patriotismo, zelo e ooa vontade d(l..<;.
accionistas que têm composto sempre a junta,
nos quaes achou constantemente u gov!lrno os

.

.

svmbrâs nem vislumbres de descontentamento.
Do que tivemos uma ultima e não equivoca prova
ua reducçào, que espontaneamente fez a junta
actual uu remio de seus fomecimentos •·edu.zindo-stJ de seis a quatt·o pnt· cento.
·
« Seria a segunda a fundação da divida, em
quu está o thesouro segurando o pagamento aus
credores, o que importa· nem mais nem menos o
JlleSmo que segumr C firmar O governo cO seu
credito sem o qual nada pode emprehender com
.certeza de resultado.
« Para a fundação <ia divida propôz já a commissão de faze:tda na passnda sessão luminosas
idéas, qne animúrão nos peitos brazileiros a esperança um. pouco amortecida, e todos concebemos a .miliLo
. ,... lisongeira de -..:futut·os melhora-

.

.

-

repartições de· arrecadação, em cujo numero entrão
em primeira linha as alfandegas. Se devemos
crêr os clamores populares e mesmo da. gente
>lda ha muito ue emendar nellas e de certo
merecem um cuidado muito particular á camara
porque siio no irnperio as Terdadeirns minas de
ouro sohdas e duraveis, como paiz no qual toda
a industria agricola e unica qu~ por ora temos,
so pro u.z generos - e expor açao em roco· o
que nos off<!l'ecem estrangeiros.
·
« 3.o Chamar a contas as duas repartições, por
onde correm e se escoãó milhões ·para a.~ despezas da marinha e da guerra, as~ quaes em manifesta contravenção ao regimento da fazenda não
são ftscali:<adas pelo thesouro, unico tribuntll de
contas no imperio, ao qual pot· isso mesmo todas
as repartições .que delle recebem sornmas para
despezas publicas, devem dar ·estreita conta até
que uma nova organisação faça responsaveis os
ministro.s respectiyos, os _quaes no systema_a,ctu~l

de despresar as ideas que propõe a este respeito
o ajudante do escrivão da mesa do thesouro em
.sua exl?osiçiio.

de tG.es repartições. « 4.° Fixar o methodo da cobrança dos impostos
por, administração ou· an:ernat_ação,_ se undo a na-

mais estavel, dando-lhe maior esphera de opel'ações, facilitando-lhe as tt·ansac<;ões com o corpo
.do commercio que lhe tinhiic. sido denegadas pelo
.antigo goYerno. Tabez mesmo conviesse ajustar
.os fornecimentos que o banco deverá fazer durante. a guerra, ·que é hoje o nosso principal
.objecto de despeza extraordiuaria e marcar pouco
-1u'ais ou menos os fundos publicas applicaveis
·ao pag.1rne:nto ·desses fernecimentos. Os sacrificios
•.que se fi?.erern para esse fim, ·seriio passageiros
_porque, finda a guer•·a, a nossa liberação·, tot·no
·.a r•~petir, será facilima, e todos os sacrificios me
parecem zero á vista da segurança da· nossa gloriosa independencia e dos grandes interesses do ·
irnperio pelos quae;; trabalhllmQs.
.
· u Este armnjamento publico com o banco tflria
até u1na grnnde vantagem politir:a que é Jesen_gannr os wcredulos inimigos do imperio, de· que
·a· nação não deixará de defender por falta de
meios sua honra e seus interesses políticos tão
in'ustarn
- « Eis aqui o plano em que repousa minha
·:principal esperançR, o qual desenvolvido com a
sabedoria que reside n;,sta cainarn e de que
·ternos já tão seguros fiadores e_ tãu felizes amostras
~spero que ·restituirá a administração ao seu andl\mento regular.
«O· governo é o grande devedor do· banco, e
-em que mãos póde a divida estar mais segura?
Fundad!l pois sabiamente e~ida,----Wdo
..:-mais correrá' de"""jilano. - .-.
« E para habihtar a eamara para os novos
attanjG.mentos ~ facUltar-lhe a satisfação das novas

escolha ao arbitrto' dns .juntas da' fazenda pelos
j_l!stos. receios dos •effeitos d&./ignorancia _?U rnã.
te. Os authores escrevendo para -Europa apmhada
em sua população e· de .fac1l :wmmunieação, p~o
pendem par_a as administrações com o grande
intuito de evitarem os' enormes lucros dos. contl'8ctadores que pezão inutilmente sobre o povo.
·o nosso irnperb está. em muito diversascireumstancias pela maior parte ; ·é preciso escolher
com prudencia.
··' • ·
· .·
u 5.o Fazer cobrar. inexoravelmente dividas antigas de urna ·naturez.a. sagradissima, eu,mo o
dizimo do assucur que se t:xporta, cujo importe
entregue logo aos. negociantes pelos_agricultores,
aquelles os retêm em si annos e annos com prej uizo da fazenda.
.·
.. · .
u 6.n Fazer cobrar da mesma sorte 'a siza dos
ben,; de raiz que • nas pl'Ovincias . corre à r.evelía,
porque· as juntas da ·fazenda entendem que Rua
obrigaçii•l se rest1·inge a receberem aquillo que

"o

« 7.o Tomar rnedidas.,:para evitar
extravio
do ouro em pó em Minas Geraes, o que não será
difficultoso restituindo o ouro ao seu antigo .valor,
como se deve esperar. da reorgaliisação da circulação pelo credito do banco restabelecido. Fazer
·.com gu" os rnineiro_s achem seu ·interesse na
manifestação do o~o é a grande mol11, da op.en~ção.
« Todos os meios coaetjvos.Jllé.m da. ·desac;Qn- selh!Iiti)S-pela rãião, são coinpletameqte inefficazes contl"a as suggestões do intel"esse. pessoal,
c~~inf~S~~~e~te .~~ .. p~iz ;~~as~o e :~oe~o .por. todos

CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 05/01/2015 16:20 - PÃ¡gina 7 de 9

SESSÃÓ.EM 1! DE )IAIO DE 1827
• « 8.• Organisar a administração diatitantina: de
modo que ella oft'ereça. vantagens que hoje não
dá. Guardar efficazmente os terrenos diamantinos
·e .em reza im ossivel. Pareceu enchet· erfeitam·entc todas as indicaçõos o systema da liberdade da minernção e a compra por conta da
fazenda dos ,linmante>~ manif~stados pelos mineradores.
••
com e eJ o· um preço arrazoa o atn 11. mferior ao do mercad<>, percebido no mesmo lugar
da mineraçiio livr.;~ de ''iagens e despczas e de
sustos, niin ·póde deixar de convidar os homens
á manifestuç'io dos diamantes achudo4, mas é
preciso pag11l-o..; e promptamente. A a lministrllr;iio ·pnr conta da '2fa1:endà -p<HJeria co~•tinnat·,
visto ser um estabelecimento feito, mas seria
necessario acàbar com ~ssa ronha antiga doJ
applicar .parn tal serviço bachareis legistas que
nunca ouvirão falla1· em mineração.
. « J?_?u _co01o fontes. da riqueza nacional a mi-

opinião, talvez paradoxal yara muita gente, que
pat·a essa riqueza tant•' va o emprego de capital
e trabalho em abater matas, deseccar pantanos,
re arar e adubar terras ara a · cultua·a, como
em ra,.gar montanhas, desviar rios e cavaL' na
mesma terra para sacar-lhe aquelles generos preciosos ·tão desejados no commercio do mundo
intelro.
·
·
" ·" ar regu an a e ao cor e o p o- raz1 ,
genero pt·ecioso que nada custa ao homem, salvo
cortai-o e conduzil-o ao mercado, o qual esta em
abandono, e o peior dé tudo f> a iuutil devastação dtJ rica:> matas que vão já faltando nas
bordas do niar 'e rios navegaveis.
.
'
" Talvez conviesse ajustai-o ·com os mesmos
proprietario~ 'pagando-se-lhes o córte e condncçiio
e tantos por cerito da venda, combinando-se assim
o inte1·esse do estado ·com o direito de propriedade e tirando-se o engodo dei contrabando. Este
genero
;,
.·está ··em depreciaÇão
..
. na Europa, não sei
bertas
mais interesse e menos
pezá.
« 10. Chamar a um rigoroso exame as coucessõ de
marias ue se derão de ois da mudança da côrte para este. paiz, que foi incontestavelmente --o ·tempo da · maior : desordem neste
genero e reduzil"as aos termos dtJ justiça e direito. Que·:'imprudencia ver· que homens -inca.p,lze::;. de cultivarem ·um cpalmo de terra, seaentarios nesta. capital, ol:itiverão cinco e mais
sesu.arias, que vcndêrão por contos de réis a
outros oú. deixárão·incultas? T1ma resenha exacta
nestas ~<esmarias e um bom· :sy11tema de distribuição a novos colonos em toda a superfide do
imperio podem· deixar ao govel'Do sommas consideraveis. · ' '
·
« 11. Restabelecer a pesca das baleias, que deixanJo no 011tro tP.mpo, assim·, mal :Jdministrada
como andava, oitenta contos de réis, está h"je
completamente àbandonada. . .
« 12. Pas;;ar miuda revista aos impostos actuaes,
que são muito complicado;; e mal cobrados. Isto
é muteria vasta; Alguns ha ·. que pesão demasia•
damente sobre o povo e estão em manifesta oppoSI n
m a r ras bem sabidas da scienci
Outros ha que merecem reorganisação e methodisação em _suas· cobranças. Outros que · podem
ser augmentados. Parece-me fóra de todas as regras
o imposto sobre as heranças, injusto e de::;igualisaimo. VtJm apõs o antiqnissimo em Portugal-da
siza · dos ben~ . de, raiz, que além de assentar
..immedi.atamente sQbr.e a prQIUiiillade,, e•llbaraça
a vantajosa, livre' circulaçà1.1 della, s é .neste
paiz 'pesadíssimo por . serem commummente as
compras por- preços volumosissimos. Mas emfim
as cireumstancias em que se achão nossR.S -rendas
deveráõ decidir a intenção· ou conservac;;ão delles.
• Carr~garia quanto:~ fosse possível o consumo

inte1·no das aguarJentes, facilitando ao mesmo
passo sua exportação. O _celebre d'lnvel'llois, conlrecido pela sua grande pratica em finançns,
diz ne vendo o • ne se
ass.L em todas as
nações,~ tu o
1c parece pouco so re este gcnero,
eousiderado gtJralmente. como fatal_ á saúde. :\las
seria uecessario combinar as cousa:S de modo que
se não viesse a facilitar o consumo das estrang iras.
·
" Augmentaria o imposto sobre os escravo~
importados da Africa, em cujo negocio a avidez
mercantil pat·ece animada excessh·amente nestes
ultimos t"tupos. Combinei os inconvenientes deste
augmento e o resultad•1 f·•i parecer-me clle um
dos ·meios -mais ·fav,,raveis' que se ·-podem imag: nar
por ago~ra.
·
·
" Não me· parece desarrazoado um. imposte
sobre os escravos de luxo accumulados no •:entro·
das. f~milias, principalmente nas villas e cidades
mantunas.
" E.;te i
não esaria s~não sobre a .:nte
rica e fastuosa, e reune grandes vantagem>. 0:>trabalhos uteis terão mais bmços, e a moral publica a segurança .e policiãmento das grandes
ovoações "'anharião muito; cousas em que ~
urgente cut ar com ser.e
e.
" Assentaria· bem outro imposto sobre a immensa escravatura chamada de ganho. l\:Iuita
gente ociosa que por capriclws de educação foge
as a es a ris,
· s.,
vive na mais completa inutilidade e nos vícios.
uma vez q11e obtenh;'io dous ou tres escravos de
ganho, de cuja vida e conducta ni'io curão, e por
isso são malvados soltos pelas rua:>.-•
.
" O imposto diminuiria o. nuuiero destes em
beneficio da indu:>tria e da moral publica, e a.
necessidade. faria recorrer ao;; meios de couducç.ão
praticados no> paizes· civilisados.
· ·
" Nãe~ ouso fallar em augmento de impost•JS
sobra os tres grandes prod11tosdà nossa industria
agrícola, assncar, algodão, café, porque parece-me
"á. tem custa-lhes sustenta•· a.
concurrencia na Etiropa. com os que para àlli.
chovem de tantos outros . paizes, talvez por faltadtl meios de facilitar a agricultura e diminuir o
. trabalho como fazem outras nações, e mesmo or
serem mais custosos nossos tt·ansportes mantimos. Deixo este grave- negocio á prudente· deli-beração da· eamnra•.
" Nos impostos d1rectos não faria eu· grandeapoio.
"
·
« E' questão renhida entre t;»ons autoro!! q_uaesdevem ser preteridos, se os dtrectos, se os tndirectos. ·A torrente vai to•lavia para estes, concedendo que não se excluão. absolntamente da.
lista dos impostos os dh·e.;tos, mas que sejao
leves quanto fôr pos:>ivel; como o meio de uttenua•· os inconvenientes que. lhes attl'ibuem. E a
dizer verdade a quota dos impostos segundo·
observa Say, Gauilh e outrus, e o que dec_idtJ.da
q uali<lade delles.
· " Quanto aos terreaes, que osj1.paixonados dos
iudirt:ctos achiio -muito· incomm'odos, creio qne
não tJStamos em esta_dode lançat'' mão del\e..;, vistoqUe nos faltão os indispensaveis'--ttabalhos prelimina,·es topographicos e estati;>ticos.
·
• O dizimo ue se l'e uta ezado, 1l ue d'Invernois diz que persegutl o progresso a m us-tria- agl'icola, como a· ·sombra ao corpo, pôde
conservar-se, mas modificauo · corno reelam:io a ..
justi.;ã, e humanidade, . dll4Uzindo-se . a porção
de fructos neces,;al'ia ao sustento do lavrador. e
á sementeira.·· Elle · tt>m por si as ·vahtageh$ 'da.
. ancjanidade e ..do habito, qualidades 91!e na:QR!.:__
niil.o geral .· modificàu ·o · agro .dos impustl)s.
« Eis aqui, augllStos e dignissim_os senhores,
o que me foi possível at:,ranjar nos 1}\0men!os.
furtados ás dõres da· molestia nestes· ulttmos d1as.
da minha a<!ministração. A in ..enua confissão Ja
minha. frn•1ucza, a publici?ade da falta de meios,.
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que me achei, dão-me llir.:ito :\ indulgencia
desta camara, com que sempre cont~i. .Hio de
. ..Janeiro, 13 de 1\laio ifP. 18'27.- ltlm·qt(.e::: de Que-

o Sr. '"âsconce11o• : - Eu.era de opinião
que se não tratáss~ ·~or ora des!a .m!ltería.:. ou
que fosse á comm1ssao de constJtluçao : porque
lia vendo prova,•elmente .algum t•_ata~o anterior a

Finda a leitm·a o mesmo ministro da fazenda
·disse : " que podia se remetter ao tlJesoUI'O toda,
.e gualqner duvida que se ·achasse, porque elle
todo o tempo que alli estivesse, estav~ pronto
1para ser c. ama• o, ~esmo pe a comm1ssao, para
-dizer o que entend1a. »
Dito isto, retirou-se da sala com o mesmo
·ceremonial com que havia entrado.
Passando-se a deliberar ácerca da direcção,
Q!J-C cumpria dar-se ao mencionado relaturio,

miuaJo pela c~mmissão de. iplomatica. Assim
esperemos pelos esclarecimentos, que nos ha de
mandar o ministro, que virá.õ mUlto breve•.

·('lll

.lu::. ,.

·diSSe.

·o Sr. vasconcel.J.os: -Parece-me que
-estes Jlapeis todos devem ser impressos, mesmo
antes · âe irem á · commissão ; porque de o não
serem resultará haver grande demora antes que
.a commissão possa dar seu · arecer, visto não
po er ca a um os seus mem ros ver ao mesmo
tempo, e meditar sobre os mencionados doeu·
mentos; .e sendo este negocio tão u1·gente, e de
ponderâQão, como é,. devemos . fazer . tudo que

-

' devemos votar sobre
ique á madureza, com que

:tal assumpto. {Apoiado.) Esta ê pois a questão
:_isto ê, deci~ir s.e !!onvém, antes de

:pre~imin~~;t·

peis. Accrt>sce'mais que, se fo1·em elles impressos,
o publico poderá tambem dizer o que entende
sollrtt um objecto, que lhe interessa de tão perto ;
e a camara tendo os papeis para os consultar
-em sua casa, examinará melhor as contas, e
-votará com mais· segurança, e conhecimento de
-causa. Eu -.,.oto que se imprimão, antes de irem
á· com missão de fazenda.
O Sr. presidente consultou á camara a este
respeito, e decidio-se que fossem impressos, segundo· requerera o Sr. Vasconcellos.
os

seguinte~

,

OliFICIOS

« Illm. e Exm. Sr.- Por ordem de S. M. o
Imperador remetto a V. Ex. o ofticio incluso de
23 de Março deste annu, dirigido pelo conselho
.administrativo da província de Goyaz, com a
queixa .de um dos seus membros Domingos Mar-ques Lopes. Fogaça, contra o vice-presidente do
n1esmo conselho José Rodrigues Jardim, e a resposta deste. pat·a que V. Ex:. leve tudo ao coube-cimento da camara dos deputados. Deus guarde
a V. Ex. Paço, em 11. de Maio de 1827.- Vis-conde de S. Leopoldo.- Sr. José Antonio da Silva
:Maia. »
Poi remettido á' commissiio de constituição.
~< Illm. e Exm. Sr.- S. M._ o Imperador manda
remett.;r a V. Ex. as. duas. bulias inclusas. pelas
quaes o santíssimo padt·e elevou a bispados as
prelasias de. Goyaz e Matto . Grosso, afim de
:ser~m presentes a camara dos deputados par{l
deli}>erar sobre as· novas dt-spezas, que para esse

-

-

.

..

s:

-

.

.

'

veu-se que o officio, e bullas fossem primeiramente á commissão de constituição.
O Sr. Lo secretario leu mais os seguintes
OFFICIOS
<( Illm. e Exm. Sr.- Tendo
no meu officio <ie
7 ·de Junho do anno findo, exposto á camara dos
deputados os motivos, que levarão o governei li.
mandar estflbelecer commissões militares ·na p~·o~
vinc~a f}o Rio Grande de S. PeJ~, e na C1s~

para conhecimento da mesma camara dos depu:
tados, que subsistindo ainda as causaes daquella
• medida, continuão
alli as commissõtls
.. . '"
. militares,

.

condemnado. Deus guanle a V. Ex:. Paço, 11 d_.é
:Maio de 1827.- Oo12de de Lages.- Sr. José Antonio da Silva }.{aia. >>
(( 111m. e Exm. Sr.- Julgando necessario á camara dos deputados a remessa de todos os escla~
recimentos precisos sobre os objectos da reJ>artição
da guerra a meu cargo; envio a V. Ex. os
mappas, que têm chegado das diversas províncias do imperio, ficando a rt.metter os dois que
faltão. logo que os receba. O que tudo fará V. Ex.
presente á camara dos deputados, Deus guarde
a V. Ex. Paço, em 12 de Maio de 1827.- Oomte
de L!lges.- Sr. Josê Antonio da Silva Ma.ia. »
Foi remettido á commissão de guerra.
Acabado o expediente, pedio a palavra, e diss~
o Sr. Araujo LJ.n:.,a =~Tenho de fazer
um requerimento, ~r.. presidente;. e ~ o primeiro
genci'a sobre negocio propo;to._na sessão do anno
passado .. Então oft'ereceu-se um projecto ácerca
da extincção do commercio da escravatura ; e
como isto é um bem nacional,. devemos dar pressa
a concluir o projecto ' por isso peç(L a urgencia
d'elle para que a camara, o, mande buscar; e
seja tambem tomada em consideração pelas secções, quando .ahi o examinarem, a seguinte ~leu-a)-+
(( EME!\"D.&. .~o PROJEc-ro soBRE "' Ex'l'xxcç.&.o
DO COMMERCIO D.~ ESCRA'I'A.TUR.~ ».

.

T:

« l.o O commercio da escravatura acabará DO:
ultimo de Dezembro de 1R29: desta é~oca em
diante será prohibida no imperio do l3rasil a
introducção de negros novos, ·de um e outro sexo,
ou vindos directamente reexportados de outro
qualquer porto.
·

em . 12 de Maio de 16'27...,... Visconde de
Leo!
o na~io estrangeiro ::om canégamento d: negros
poldo.- Sr. Jose Antonio da Silva Maia.»
noyos, que fõr. encontrado nas cOstas do Brasil.
Finda a leitura, disse .
qualquer que seja .a .sua tlipolação, .ou ,no alto.
.
mar, sendo a tripulação, brasileira,., será ap~re-,
o Sr. Lino Oou1;l:nho :-,Sr. presidente, lte.ndido com ·.toda a. propriedade, .que se; achar,
eu entendo que antes de haver deliber<~ção soLre
abordo., Vendido. em; hasta ·publica, met!Ml.e....:..do.
as novas despezas, de v~ bayer ·npprovação .da
seu. pr~~, .pe.r.tenee~·-appreh~tidedores, e.
assembléa ge1·aJ; e por tsso Julgo que...estc offieio · ·-a outra. metade será appbcada para a· manutendeye ir...tam~m -á-"oonliiiissão de constituição,
ção_ dos negr:os nelle achados que serão ,eonsi·
para depois passar. á defaz~tnda e ecclesiastica; .a
derados. livres. ·•
. ..
.
·
.· , .
iJ.ual Dão conhece do que cdiz respeito. ao. poder
V« 3.o .Emquanto ·se .não faz uma lei, que regule.
<la .eamal'a.
o destino destes afticanos, ao _governo pertence
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prover sobre o seu .bem ser, e ao juiz dos orphãos
dar-lhes curador, e tomar conheciinerito de semelhantes causas.~ A1•aujo Lima. »

85

aos dez minutos depois do meio dia, interrompendo-se para esse fim a sessão.
Alguns. minutos
depois das duas.horas,
.
. tornou.

.

a camara outra vez reunida, t~atando de
ordem do dia, disse.
. ·
de trabalhar; e que nos develllOS dat• por ensaia·
dos nas secções: a com missão central nada
concluio; e o melhor é. que continuemos no methodo antigo.
·
·
O Sr. va .. co:ncel.los :-Talvez que fazendo-se algumas alterações no methodn do t:-abalho por secções, possamos tirar algum proveito
·de um methodo; que ttlm sido tão util a ()Utras
nações : porém já não se põde mais seguil-o,
segundo o mo!.lo pot•que está em pratica aqui.
o Sr. Souza França:- Parece-me· con.
m issao cen ra , m erpon a o
seu parecet· sobre os ensaios dos trabalhos,
propondo igualmente os inconyenientes que encontrar, e alterações que poderá soft"rer.
O
Sr. Lln.o Con'tlnb.o :-Julgo que se
fazer tratados com estrangeiros. Que têm elles
deve fazer o que diz o honrado, -membro : deve
com a abolição da. escravatura entre nós?
a com missão central interpüt• o seu parecer sobre
Eu sou. um dos qúe quero que. ella se exting•l
o methodo.
com a maior brevi<lade osstvel mas or uma
lei nossa,. e não pot· tratados com estrangeiros:
O SR. PRESIDENTE, consultou á camara, e venceuporque não estou persuadido de que um .estranse que fosse á com missão central para o menciogeiro se deva metter com . os nossos negocios :
nado fim.
portanto .deve tslr ..urgencia.
Em seguida deu o St·.. presidente para ordem
o Sr. Araujo Lhna:-O·illustre deputado, do dia: .lo a terceira discussão do projecto de
que· fallou contra o meu requerimento, disse, que
lei, ácerca das vi uvas e orpbãos dos ofticiaes ·militares, até o meio dia: 2° continuação de trabalho
o tratado já está: feito, mas que é o que nos
das secções.
resta a fazer neste caso? Eu entendo que se este
negocio é do Brasil; a deêisão' deve ser brasiLevantou-se a sessão depois das duas horas.
leira. (Apoiado geral.) Ohoiiradomembro disse que
O secretario, Jósé Antonio da Silva .1\faia.
o tratado já está t"eitó~ porém eu o ignoro, ainda
ue desde a che da do · a uete in lez se falia
nosso,

do commeréio da esct·avatura; e por consequencia nada mais se vai a fazer com esta ·lei, do que
:perder tempo com a sua discussão. O tratado
Já. está concluído,. sem que a assembléa se mettesse nisso : foi o go,·erno quem o fez, como
bem o sabe a nação; e J.>Or isso se elle é mal feito,
:fica responsavel o mimstro. Ao poder executivo
é· que compete fazer esses tratados. e se elle
procedeu na fôrma ·da constituição, o· remedio
está· na mesma constituiçã~, ; . portanto não vamos
a perder tanto tempo, deixemos de tratar deste
ro · ecto e es eremos elo tratado.
o Sr. Co.valcan:te :- Sr•· presidente,. diz
·o illustre deputado que ha um trata<lo. Mas qne
tê~ os estr.angeiros com. o nosso commercio de

RE~OLUÇÃO 'DA CAMARA

Illm. e Exm. !;r.-- A camara os eputa os á
uma ·vez o"' commercio da·. escravatura? Sim. 1:-avista do requerimento de Esteviio Mal"ia Ferrão
cifi.camente·contractando esse .embaraço obra com
Castello-Branco, em que S•J queixa da injustiçá,
prudcncia? Sim.
com -que fora lançado fóra do officio ·de Feitor do
. · E' da . obri~ação de. toda a nação· civilisada,
pateo e ponte ~'alfand~g:a desta. cõrte, · de· _que
impedir a contmuação de. uma cousa; que conhece
tinha a servent1a ·vltahcla,· dep01s de exammar
ser: opposta ao .bem do genero humano? Sim.
attentamente
tanto os . documentos, ·que o·· sup· Logo a .. nação ingleza deveria. pela·. sua illustraplicante
ajuniára;·
como os que• vierão remeLtidos:
ção rião' só fazer isto; mas· tudo quanto enten·
pelo officio de · 30 de Julho do anuo pas:;ado,
desse que· é a favor ·da' civilisação do genero
expedido •pela ·repartição, de que·. v. Ex. •se·acha
humapo; Está. pois . fóra de duvida que a Grã
encarregado, ente_nd~u' de conf?r~i~ade com o
Bretanha se deve mettet· lieste.negocio: e muito
parecer ·da comm1s:>ao de constttutçao, ser: fun-'
faTor nos fez ·em fazer o tratado· comnosco. Eu
em· justiça a reclamação · do supplicante
bem conheço. que nós estamos acostumados a · dada·
visto que mostrou evidentemente pelos: s•>bredidepender· da ex1stencia· dos' escravos, mas, não
tos documentos,' uos quaes se vê a propria .. condevem elles existir tambcm ? ·..
. .
Jl>isão do juiz .d'alfandega, . por cuja · repre;enta- :
E comó nós vaínos ' muito devagar: é melhor
ção fôra este emprega,to publico· demittido,, ser
'lue nã~ .fallemo~ do trataJo, porque_ se não foshomem honrado,. intelligente no seu oflicio, p..bre,
sem os mglez!ls tal vez; •.• · tal vez na o houvesse
e· onerado de· família, e haver . procedido a falta,
quem· o fizesse •.•. , ·
·
·
de ·que fõra arguido, do vérdadeiro estado de mo- ·
. · ia ·"em ue · então se achava· . não odendo.
A
por .isso a mesma camara deixar de observ:lll', IJ.Ue
O· •Sa; FEaitEIRA. •FRANÇA.:-Então sim:
0 ex-minist1"0 e secretario d'estadc· dosu~egoc1Qs
poder para· o'fazer.
•.' · :.. ·....
da . fazenda,,· o· marquez '·de Barbacena., •':exorbi-:
tára dos limites. do .poder, que,a lci .. concede,ao.
p.' sf~ uà:ptl,.'t&:".Perelra :.:.... Por causa chefe
daquella. repartição, quando .de: improviso,~
dá,' ordem, ;si-•. pi-~;!side~.te, ,nós ..'não ·devemos ene sem._ maduro exame .demittio o, suppliéante do,
trar, n~.: questão,, se .;,IJ:!glaterrn pOde, ou não
seu emprego~a un:flla •Pl:\,rte, que.-"Jitrra o,:"t:efe-:~zer. ,,ess~ tr3it:1do. (4PtJ'f'lfos~) ,:,Ella. que· o· fez;
rido' jul:~;· ila · alfandega: ,·.~m,,. m!J~en~os. :ci_e· · ~xal_, ..
. .··~t:que.,~- PC?_ a!
_. _
-~.'":;'
t
· - 0 • · ois . com quanto ~a~ De1 de ·2-2 -.~de: :De. ·
ALGUNS sn5; DEPUTA.ÓOS :-Votos,
z~C::b;o ~e· 1761 rio~ti~;"4~~'$.ló,tfutandõ'da';'na.
presÚlênte pÓ:{ a
uig~ncia, e tureza dos· officios de:fazenda, ·declare que
3 .
\ mi' approvada.
.... ". . ' ··'.
.
.·.· .
officios · são amoviveis· á· arbítrio do governo; !lan•. •J
.terlhe por esta manéira ·uni poder· disci"icioius~ ;
Então . passou camarà ·a trábalhar em secções

:'t(sr>

_jf

votos a

a

·:tae
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1·i., sobre os que os exercem, todavia ·a mesma
lei em suas razões, e fundamentos limita este
mc.'BnJO poder, pela norma da raz•io, e da justiça, universal, oompt·ehendendo unicamente os
flcios; Q .;;mo tacs incap•lzes de os servir, e
1uio á•tucllcs contra cujo merito não se apresentão,
nem se pro\•ão factos. Pdo que resolveu a ca• •
•
"
•
• 1 ento
do »Upplica.nte para o _t,lmíír na devi a eonsidel'a~ãu, e· que eu ,;.tssim participasse .a V, Ex. reJucLt<:uJo o proprio rcq u.:l'Ímeutu e uücumeutus,
qne \'iio iudusus, l•ula ser tutlo presente a
tiua Magestade o Imperador. Deu.; guarde · u
Y. "Ex.. ..
Paço da eanTlra dos deputados em 14 de )faio de
1$27.-Sr. M:arquez de Queluz.-José A.ntonio da
SiiM Maia.
Redactor, João Baptista de Queiroz.

Sessão em -t:i de Maio

maridos, e paes no caso de serem reformados
segundo a lei de 16 de Dezembro de 1790. »
A ~amat·a entendeu que de al~uma tnaneit·a
devia enc,Jstar-se á legislação ant1ga, e em se•
•
f
"
-o.
devia gozar d~ mRi:> utilidade do que nquella
do militar reformaJo. E por ouLra parte se prtJ-.
nuncion depois de grunde debate p1u·a gue a:
medida fosse ext n<iva ás mãi$ dos mibtarés
cómbatent·!S, quàndo occonessem as circumstancia~ d<l llstarcm á cargo de seus filhos ; eis o
motivo do
.
'
" Art. 2.•· E .;te nicsmo l>encficio, é extensivo ás
miiis, ''iU ''as dos offidaes militat'es, que crão
pot· elles soerorrídas il mnpnradas. " ·
E como isto fui uin favor c ampliaç;to, . enteudcu ·que a camara devia l'estringir, como res·
tringio este
·· .
.·
" Art. 3.0 ExceJ!tUã~sc desta disposição 118 viuvas, orphãs e mãís, que recebem dos cofres·
uaciounes alguma · pensão a titulo de monte-pio,

,..

Reunidos o:; Sr:;. deputados ãs 10 horas, fez-se
a ch:mutda, e estaviio presentes 86, faltando com
·usa os Srs. Arau·o Viauna lfa •, Silva Guimariies, Lopes Mendes, Garcia de Almeida, aria Barbosa, !lfuciel Monteiro, Castro Vumna,
Deos e Silva, e Corrõa.
O Sr. presidente declarou aberta a sessão ; e
lida a acta da antecedente foi approvada.
Passando immedietamenle a tratar da 1~ parte
da ordem do dia, que et·a a 3• discussão do
projecto de lei para abunar o meio soldo ás
viuvas e orphão:s dos militat·cs ; pedio a palã·
Yra e disse
o Sr: Souza Fran.;-a:- Visto que entrárao m
.
•
,
camara, convém fazer U\U& breve exposiçiiO dos
motivos desta lei, para que possão ·dar o seu
'\'oto com conhccim•}nto de causa.
e o governo orao m e e i
m i o;; equeriment.os de vi uvas de milit"res, que pediiio .a
continuação da metade do soldo de seus marido:;, assim como se praticava 110 antigo systema
de administração ; ma:; 0 governo, visto que nos
achavam•JS· constituídos em systema repres•!IÜa·
tivo, ·e quo a fa:tenda nacional niiv se póde despender sem lei ou r~solução da assembléa; indeferi o a. estes r<!quel'imentos ou os remctteu á
deliberação desta camara. Outros. vierão direct.amente à mesma camara dirigidos pelas proprias
partes, o foi pm· i,;so necessRrio tomar uma
âeliberação e uma medida get·al a esse respeito.
E suscitando-se a duyi;]a se se devia autorizat· o govemo por uma resolução ")ara continuar
no ·modo antigo de conceder estes' u\eios soldos,
entendeu-~e que. devia ser t~jecto de uma lei,
q_ul! firmasse o governo no cammho, por que devia
proceJer na concessão dos ditos meios sold••s: e
eu tão se redigi o um projecto de lei, quo soffrerido
"á discussões roi mandado á com missão ara
set refundido com as emen as a elle otrerecidas
havondo~se que este mdo soldo;- ·que se havi~
de dar a estas viuvas, fosse contemplado· como
parte de. remuneração rlos serviços de seus maridos. Por isso se decretou est6.
.
u Art. l.o O governo fica -a,1torisado para fa?:er
abonar, como parte dó. rem~l!.eraçàa...de-servi;;os ·
__lu; vi uvas e m-pbãs do:;'(illíciaes combatentes do
exe1:cito ~o Bra?.il, que s~mpre seguirãó ã causa
do lmptll'IO, e daquelles officiaes; que sel'virão
e. morrerão no Brazil antes da iutlependencia
a metade do soldo~ que eorrespondiu. a seus finado~

-

.

.

..

propl'iednde de. algum :oÍfi~io Oll '.emprego, CUjO
l'endimento iguale ou ·exceds a quantia, que pela
disposição da presente lei fica. pertencendo ás

.

-

-·

~

-expendeu para este artigo foi
que como c,;te meio soldo, que se adiantava ãs
viuvas, era meramente uma providencia, afim
de soccol'rer sua indi encia actual ; não podia

·
·
·
las urphiis: que 'vívião aparta as de seus pais,
e por motivo de seu írreg11lar procedimento, não
erão P'?r eUes alimentadas. »
.
o governo de\"e conctlder ésto;; meios· so dos, se·
pa;;sou a tt·at;u· dos meios de habilitação, para
estas \'iuvas requererem o seu subsiJi '• porque
pela.- formalidaues. ordinarias, a l1abilitação era,
muito dispendiosa, c talvez impossível ás impetrantes deste beneficio ; pelo que assentou~se·.
~ue não era neeessa\'iO requererem' estas babi--.
htações pelo conselho da tazenda, em que havia.
gra.ul.!S delongas, e fez-se um. artigo em .parti-.
cular, que em .parte derroga este processo, com.
que os credores" da fazenda publica se habjlit<'io.
· · ·
" A.\·t. 5.o As habilitações das .viu.vas eonsistiràõ na _ mera apresentação das certidões de.
praça dos ofticiaes fallecidps, e :das de casamento,
e da justifieilção de idelitidade de ·pessoa; inda-.
pendentemente de. qualnucr 011 tro proces_so ; as
1•
"'- 7- d
d
·
orp }:t~ agresentarao .alem estes ocu.mentos, a..
0
certtJao
seu baptlsmo. " ..
· ·
. A camat·a . enten.deu 1iualiJ!ente, que est~ nego· c
·
·
p~ra o utnro d~via ficat_: á. cargo. dl) um _monte-·
p10, que cumpr1a orgatuza-.:, COI!Jposto da~, qu~- ·
tas· partes dos soldos, com . que 'cada um _aos:
ofliciaes deve contribuir p~1:à_ a' subS.isten~i~ d.~:
su~s mulheres D? •e~so- úe, v1uvez_: . ,e. pol' ~8~Q'.
fican elles ()ra suJettos a tndo.:-qat~nto se ·houver.
~-ete1·miuar nessa lei, e é a' raz,io dêstes''
a1·tigos.
- -. .
. . .
.·
. · . ;;
« Art. ü.• As viuva~, orphãs e mãis,.que fore'ln
agraciadas ·na conformidade desta lei, ficãó: sn·.
jeita,; ãs disposições, que na crêação do monte-·
pio militar se houverem d} fazer a seu ,res~;~eito. ~
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" Art. 7... A presente lei não comprchende as
viuvas, orphiis e mãis dnquelles ofllciae~<, qu~
fallecerem depois dó estabelecimento do montepio militar, e olfectiva prestação dos seus soccorros. o:
ep.Hs e se estabelecer· o moute·pio, e ter
eft'eito, deve cessar a providencia desta lei que
ora fo~zemos. · Temo:~ pat·a esse fim este
u Art. S.u As víuvas·, orphãs e mãis dos nrfio •
com a por e eza • a patria,
-venceráõ o meio soldo dos seus respectivos maridos, paes e filhos, seja qual fõr o tempo que
houvet·em set·vido abaixo de trinta e cinco anno~,
pois que dahi para cima deveráõ perceber o
meio sold<' da patente immediatam.:nte superior
áqucllas em quo3 ellcs fallccêrão. "
.
Elle é uma exccp-;ão do disposto ácima no
art. lo pois a lei entende qu" se deve generàlizar este favot" a todas as viuvas dos officiaes,
· q!le .tiverem monido em batalha. Creio que tenho
explanado quanto basta para o; Srs. deputados
oderem vo
·
•
o S1•. Llno Coutinho.:- Eu tenho de
.fazo::r ullta emenda, ·po1·que me parece 11ue niio
.entl·ão no favor ,desta lei os oCiiciaes nl!o com-

.

.

batentes não azem a sua · obrigação tanto .em
· tenipo ·de paz, como em ·tempo de guerra? Fa. zem. Por venturol o cirurgião-mór não faz ser.
~

-

~

combatente, que tem dias de deséanço segundo
o ..turno do serviço ? O . cirurgião.mór~ .tem q_ue
· trab<llbar todos os dia~, _do guo cer4J.monte nmguem se ab:ever1\. a duv1dar. .
.
Ora, isto é relativamente ao serviço em tempo
de paz : vamos ao tempo de guerra ? Não acompanbão o:> cirurgiões os seus regimentos em cam. panha ? E· que maior serviço do que este de
pôr os homens capa7,es ãe combater em outra
. acção ; conservar a vi~a dà,~se~ homens, ~ desse~
. combatentes 'l. Eu cre1o que e, um scrvu;o mu1
gi:ande o· Jazer com que <! exército. não acabe
. · ergunto mais :.:Não morrem os .cirurgiõe,; no
meio aa batalha, como agora acaba de succeder
no sul? Lá morr:eu agora um. cirurgiiio-mór; c
bão de tirar-se do favor da ler a estes homens
. .so porque nao pegao na espa a para combater
. ~om u inimigo ? Mas elles mcrrem no meio tio
serviÇo, e monem som matar, porqu(, morrem
de sangue (rio tratando. dos seus semelhantes.
. Set-á por. veiitttra · dig~o que esta. ca~ara n:i.o
contemple a homen~, que· fazem servrço desta
natureza? Já. ·tJa outra· .vez, quando passou esta
lei, fui de parecer qUe ella'. (OSSe extensiva ii<IS
orftciaes não combatentes_, e em minha consciencia vej'G ser pt·eciso 't·n·nat·· a·, repisat· este ·objecto e peço á camara reflicta bilm nos serviços
do; cirurgiões-móres; pois são relevantes.
O. Sr. secretario leu. a seguinte

eircumstaneias com os. officiaes que vivem sómente do seu soldo; p>is aquelle tem os meios
d~ sua faculd,lde, os quaes pó de deixar patri •
monio, •{UC livre Sitas fll'l"ftilias da indigencia.
limitar este favor á.; viuvas e o~phãos do~ offtciaes combatentes sómente, e não aos officiaes
niio combatentes. l\las nem por ·isso se faz uma
in"usti a a
•
,
e quando liquidem seus set·viço:~, hão de ser t•emunerados como fõr justo.
Cuido pois que o argumento do íllustre de·
putado se desvanece, por·qote nós não estamos
tratando de fazer uma lei de remuneração. Todavia eu convenho que essa emenda seja admittida no paragrapho ultimo : a•}Ui sim póde ter lugar, porque se o cirurgião mot·ro :ta batalha, tem a
suajústific.rção de serviços, prom~ncià<la pelo modo
porque· acabou; uma simpl•lS' certidão de sua
morte é uma · certeza do seu serviço · á patria,
mas nunca no § to, onde cumpre· fazer-se dis.
• s, e nqo com a ntes pelas
razõ~ apontadas.
•
o Sr. r ... l:n.o Coutinho: -O illnstre de·
putado disse ue o meu m- um
·
o seu 1scurso, mas eu digo que não obstantP.
• a massa do seu discurso o meu argumento fica
em pé.
Disse o honrado uc utado 11an.lo fallou
aqm nao se azra e1 para remunerat· serviços,
mas sim que se avançava uma parLe da remuneração, que as viuvas devíiio ter quando se tratasse dos serviços do seu marido ; não é verdade, e paremos aqui. Po•·ém diz mais que esta
lei é pr•wisoria poua soccorrer unicAmente ás
desgraçadas viuvas, orphãs, etc.
O honrado membro perdõe-me. dizer-lh'o, achase em contradicção comsigo mesmo nestas duas
prop"lsições, e comtu<lo digo que . em ambos os
casos; os officiaes não combatentes• devem ser
· considerados.
.,.--=
o me 1co e o
cirurgião· tem officio lucrativo,, mas eu ·podia
tambem perguntar, se todos têm essa fo~tuna 011
s~ depois delles mortos vale esse officto lucraAqui· trata-se de providencia para depois do ho:
mem morto ; e se o cirurgião e pobre; ficiio depois do seu obito, sua mulher e seus filhos na
mesma · indigencia .
Por consequencia não deve haver dilferenç·a,
e eu st~u· de pat·ccer que se deve riscar a . palavra; · 4:0mbatentes, porq!le toJos · ~iio . iglla~ em
tudo e em todas as. c1rcumstanctas. A let deve
ser Ígtial·. para todos. ·
·
· · A camara medite bem se a minha proposição
· é fundada em justiça.
O St·.:secretario leu .a seguinte

. ..Jris EN~"'
11 In.díeo· que se tire .. do .. at·t. lo .. a palavracombatentes-afim de· que a lei ·seja geral para
·.todos, aindà não combatent'es. 7 "José Lino. ,,
· seitdo apoiada pela. terça· :párte da. camara
i cussao, ·e 1sse
·
"os~~~ So~-.za F..:.a.tiçlJ. i :.::_'Dirili milito 'bem
.o Oillustl;e' · deputado, se ÍI.C)I}SO,, .a lei tive~se por
...object\) · a renmner,a~ão,· dos. serviços m_ili~res, ou
.se não. foss'!, como c, ,meramegte. prov1sorra para
·,se ·anticipar 'como parte da remuneração de. ser. ,"Yiéos .líquidos, ou· nãó justificados; Este~~ meios
. .soldos . ás vi uvas, e "orphti.os. dos militares en. tendeu a· eamara que se' dêviá fazer· meramente
, elll:.tempo de.
ao~ offiCi~es C!'_mbat.e!ltes -;9Õ·
mente, porque· o _me~lCQ: e_ Çll"Urgtao do _exer~1to,
.•qu~lquer que elle lil.eJa"' nao I)Stá. em tdenttcas'

..

paz

87

Eloi.END.\.

(( As ViU\·as, orphãs, mãis dos officiaes mortos
em combate por defesa da patria, . ás quaes so
deva o subsidio acima decretado, venceráõ -o.meio
~oU o de seus respectivos mari los, pais ~-filhos,
"ã .

i

. .

.

fôr o tempo que houverem servido. O deputado
- Sou;a F1·ança. 11,
•
,"
. Sendo apoiada pela. terça parte da eamara~ en·
trou ·em discussão, e disse.· '
·· "· '· ·
. o s-i-, l\J:on-telro de. Barros: -Sr. pre~
sidente · primeiramente' pergunto se devo 'restl'in~
gir-me 'ãS emendns d. o honrado. deputad. o_, ..o,,Sr•
Lino Coutinho, e de outros se..'lhores quec.precederão-me, ou se dellas prescindindo posso !allar:
sobre toda .a lei e sel!S artigos? ·. ·
.·
o sa~ PaESIDID\TE.;::...: o nobre deputàdo pôde
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f11llar como ententler, na fórma dos arts. tiO

'e 171 elo regimento.

o Sn. Mo:sTF.mo:- Bein , o objecto desta
lei sendo a prestação de soccono.;, como parte <!a
· •·
·· •
as .or bas
I'! miais viu,•as dos militares deste· ímperi?, não
{J comt~t!lo a sua cli~twsit;âo nniver~:al, pms tem
as Jimitn<:Õ•!S constantes do aa·t. 3•,. que nega _o
meio soldo erahn•mtc a todns as \'mvas, orphns
I'! mnas vm\•as, que por qualquer tl~u o rP.ce erem alguma presta,;iin dos cofres nac1onaes, P. ~s
do art. -t• que igualmente exclue deste beneficao
ás viuYas. que ao tempo da morte de seus ma·ridos se achavão dellt~s divorciadas ou culpavelmente separadas; e as orpbãs que vivi:W apartadas de seus pais pnr motivo de seu arregular
comportamento etc. Ora o art. 5° legi:slando sobre
a fórma das habilítaçõe,;, tlstahelece que est:u~
eon:<istiráõ méramente na ideutidade da pessoa,
na fé de officio e certhllio de obito, e além de~
tas as, de baptismo ~a~a as _?rphãs, e como ~o-

excepção de que pro,•ando·se incontc:lstnve!mente
que por algum desastr~. ou. ~ro.ve nyo}':stla a1quíl'ido. n.l mes~o sen·Jço, se 1m.possabllatáriio de
c.mtinuar a s .. r,·ar, se lhes deferm\ entiio com .!L
a• parte d., soldo : hypotbese esta ue não _vem
· c ,
a
necessar1aml!nte della fazer-se menção para não sennos
taxados de injustos:, e até pam não fazermos
m:mos do que fez o governo antigo.
~.

'-

'1-

a propór a este respeito é atteudivel e. fu!•dada
nos pdncipios de ragoro.sa justiça. Que seraa então de innumeraveis famílias d(ls nossos bravos
morto,; no campo da honra e mesmo na paz, só
po1·que seus maridos e pais tiYea'iio., a fatalidade
Je fallecer antes dos 20 annos marcados n<J alvará dito de 1190 I!
.
Serião ellas votadas á miseria, á fome e á prostitukão, só porque uma morte, talvez prematura "pelos se1-vic;o» da campllnba ou pelo excesso
dos servi.;os feitos mesmo na paz, cortou o fio
de dias tão reciosos e tão caa·os á seus· in resses antes este fatal termo dos 20 annos?
as l1a ilitandas os requisitos exigidos nos
Não, senhores, não é possível que este caso por
arts. 3.. e -l•; segue-se de duas uma, ou _que demim lembrado deixe de entrar nesta lei : o convem :>upprimir-se estes dous artigos, ou a _lei volta1·
á. commissão ara allí sea·em ha1·momsado:; ?S
trario no meu fraco entender seria fal~r ás
leis do justo, e prin·cípalutentc ás de eqmdade.
Se me oppuzerem: a .9~antidade dos annos de
s•Jl'viços, eu respondere1 sem med~ de errar, que
i..;to nlio é bastante ara a exclusao dos soccorros e quo são cre ores, quanto mais que a paga
do .,soccorro e da pensão dilfere na, quantidad~~
dando-se a uma a metade do soldo, como se d1z
« Que se reenvie este projecto ã respecti\·a com- , no p1·ojecto e ás famílias· dos que fallecerem allmi:sslio para laarmonisar o art. fio com os 2" ~o
tes dos 20 annos sómente o meio soldo das rese 4•. - Augusto .Mo•tteii'O. ,.
pP.ctivas patentes, como· proponho.
Conheço, senhores, que- o estado actual ·das
· Sendo apoiada entrou em discussão, e disse
publicns é o mais desgraçado . po.ssivel;
o Sr. Cost-a Aguiar:- Ou esta lei é uma rendas
pm·ém este estado de eousas deve um d1a m_elei de 1·igorusa justiça, como á pr1mcir,1 vista
lhorar e mal de nó:; se não curarmos quanto
pm·eee se1· : pois que de nada lllénos se trata,
autes
'de remediar tamanha desordem. O nosso
do que de põt· à cvherto da miseria e da prosmal
por
felicidade da nação, ainda não __é ineutitui' ão as famílias dos nos,;os militares falle idos, 11$Sim em campanha, como em tempo de paz,
vencerá.
havendo feito os serviços que dclles exigia n paTaes são, senhores, as razões porque propotria e o soberano.'
Por qualquer das fõrmas or ue se considere
.nho a presente
. emenda. Ella,_ Sr. presidente, é
es a e1, r. pres1 ente, eu mostrarei que clla não
ca~nara, e eu mttito me alc8rarei. sendo ella
preenche todos os fins que nos pt·opomos, por
apoiada.
Que ao mP-nos os uUunos 1nstantes .~os
ficarem fóra da sua letra casos, a que e forçoso
nossos bravos não s"ejão ainda mais azedados pelo
attender, e que a n:i" sea· a matena tomada na
desgraçado qaadro, que neeessariam~nte deve apredevida consideração, irão espalhar certamente o
sentar-se ante seus olhos, no ternvel ·momento
desgosto e a amicção sobre classes inteiras.
de
deixar para sempre·suas ramilias na indtgencia
Quem quer os fins, de\·e querer os meiõs ; uma
e dest!speração ! ! I
·
nação que precisa de exercitos, deve necessariaLeu o mesmo Sr. deputado a seguinte
mente alimentar as familias dos seus bravos,
mort:)s no serviço da patria; Nisto seguh·emos
Eli:ENDA.
o exemplo das nações cultas, onde este negocio
por si tão iroteressante,. é tom11do na mais- ampla e seria attenção.
"A,; viuvns, or()bâs e mãis (no caso do.art. 2o)
dos referidos officiaes, que tiverem fallec1do sem
Eu vejo, Sr presidente, que esta lei sómente
haver comJ>letado os 20 nnnos de serviços mar·
concede ás viuvas, orpbãs e mãis dos nossos micados no § So do ah·ará. de lü de Dezembro
litare,; a· metade do soldo que correspondia á seus
de 17uO para o requerimento de reforma. veneeráõ
finados maridos e pais; nos casos de serem resómente a terça parte do soldo.-Costa .Aguia1·._ •
formados segunJo o alvará de 16 de Dezemb1·o
-de 1700.
St'udo apoiada 'pela terça .parte da camára,
Ora, como este alvará no
trou em uiscussã<~, e d!sse
.. _
~e·unha
1\ nttos:- 1'. presa e.nté,
dos aquclles que não contarem 20 a~nos de serdepois do que·tiio habilmente acabãode dizer o
viços, não po.s,;ão requerer reforma, nem se-lhes
Sr. Lino Coutinho e outros Srs. deptttados, ~ada
admitta; e claro que a providencia dos arts: }o
mai:s teria a a·ccrescentar; entretanto devo explie 2° deste nosso prOjücto em questão não póde
car a esta· augusta 'éari!ara que logo qU:e ..'ap_P.!laproveitar ás famílias dos nossos officiaes falrecen este projecto_. ~~ ifui um dos que. o &P9l!l.!·
lecidos ant•:s dos ditos :?0 :mnos de serYiços, as
.Mas eu era· de optmao .9u_e os soccorro~ dev~~
qt,mes por eonsequencia ficão fõra do alcance da
s~a· ger,Les a toda a offic1ahdade do exere1to,-sem
refurrna.
·
distinguir combatentes e· n_-aó. cm~batentes .. · _-_
Mais providente nesta parte foi sem duvida o
O illu~;:tre deputado o Sr. Lmo, declarou . a
governo velho~ quaudo no fim- do Si 18 do citado
que têm o~ não eo.nbatf:n!es, ~ es!la iWI·
j!'stic;a
alvará de 16 de Dezembro de 1790 estábelece a
ttc;a. acaba agora de mostrar-se no exercito- do

en-
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sul. Hon1ens mui instruidos 'na' mediCina e ~i~ I sem fazermos lei. Se a camara fór a dcfer:r este:i
J~rgia ficarão sujeitos ás maiores- necessida·le:;:
re'lnerimeutos, estaremos todos os dias a discutil·
os; e no,; constituirêmo;; em corporação de juizes :
:tlgumi faziào D•l Ri() de,' Janeiro avnl&.ados renmeutns, e agora apenas· •:obrtio 2'2$. O. maio•· fa· I· isto de maneiJ·a nenhuma póde WJ'lngsu, e é por·
tauto preciso assar uma lei , que forme a rec:ultati vo da classé cirurgica; o llabil. 111anoel Joa. · ·
•
. ·,., .
, quan o no
10 e
gra, cum que o govel'llo eve proce er a tal
. .
r<Jspeito ; por cousequencia ella é indispensaYcl~
• ailéiro ganhava ·mais. de -1003000. .
Se o tempo é mão p:tra os combatentes tam· A qne4:io r<Jduz-se a isto : ou a nação deve
sustentar as viunts Jos milita1·e,., ?U não; e se
hem é máo. para os qn!l n~ó · combatJm. Elles

I

com~odo•s. Quand., eu ba pouc~ csth•e uo súl os
drurgiões e medicas, erão d•lS IJI'imeiros ·que
daviio exemplo nds trabalhos, e ériio daquelles
que mais se disti~guião: . .
..
·Se o ...soldado· nao pod1a marchar J?Or causa de
molestia, destacava-se logo Ulll cirua·g1ão, que não
se retirava emquanto ·não tivesse administrado
os soccorros. Os cirurgiões· e· meJicos p~!rder;in
a · sua bllg•Jgem; to.los ftéarão nús, todos presta·
vão grand<Js serviços, uns ficarão mortos, outros fct·ados e outros prisioneiros. Que maiores
'desgt·,lças odem eahir sobre os facultativos? Por
consequencta nao merecem ponea contemplação.
· Pelo. que respP.ita ao <)Ue disse o Sr. secrttario
·eosta Aguiar, devo obsenar a esta camara que
·nôs pensavnmos que este projecto e.staria em exe•
·
p co einpo ; o os nos persuadíamo-nos que o plano para o estabelecimento
do monte-pio apresentado na senado passaria
com brevidade e talvez outro plano aqui tivesse
•

'

•

!S

..

i

"

na commissão de guerra ; tah•ez, senhures, que
se attendesse áquillo que l1a muitos annos escrevi
·(em · 18'22) a favor dos desgraçado~ militares; mas
no senado niio se metten o projecto em discus!':io, não appareceu resultado nenhum a resp·eit·>
do plano do monte-pio. em que interessa uma
·classe· mni distincta, a que. tenho· a hom·a de
pertencer; uma das class~s muito bencmerita tio
e~tad<'.• Sr. p1·esidente, . se nãu olhamus para o
soldado, não olhamos para a patria.
o l!!h·. vasconcc.Htos: -Sr. presidente, cu
•

w

•

.

- •

i

•.

1·espeito pot· uma lei. Ag.n·a pas~o a fallar sob1·e
a_ emenda, que foi suscitada pela idéa do Sr. ·Lino.
Coutinho a respeito dos officiaes não combatentes: tomo· a rep.;tit· que a moa-te em campanha
justifica seu~ serviços, e por i:>so tem lugar essa.
emenda no art. Sn, o qual é uma excepc;,1o que
comprehende todo" aquelles indivíduos do exl!rcito,
que mon·em em comp,lnhia, sejiio ou não ufficia•!S·
combatentes.
}[as diz o mu ...t.re depnta·iú quo- se a lei é·
1·emuneradora
deve comprebender
.a todos sem
• ..
P. •
P.
o,

mo, porque nem to os os SPrviços são reauu~
nerndos. Deus nos liva·e que todos o fussem : entiiv
dentro de pouco tem.Po niio llaveria mais dinheiro·
ara remunerar servt os.
Ha muibs que niio são qualificados para esse
efteito, como os dos olliciaes de carta, excepto·
os de secretarias e tribunaes. Vinto, e trinta·nnno.;
que sirva um escriv;iu, por ex••mplo, nii•• tem.
remuneraçao a guma; mas D'lO sa•) assam os.serl'iços militares, os de pre:~idencins de go\•erno, c
de tribuna('S~ e outros etc Dos ma1·cndos na lei
entre os me,;mos militares, bem se vê que nem.
todos os officiaes tem remuneraçõ~s , só 11 tem.
de cnJJitão para cima, su bem m~ lembra, e
po1· .conscquencia. noio se põtle faz~r uma . lei.
provJsoria, ~omo esta, cont•·a essa let que exaste ·
etc.
Isto é o que se me offe1·ece a . dizer, mas uão
tenho duvida de admittir a emenda pela fol'ln:t
ue já disse. A' respeitn das babilitaçõ~s dJ '}Uê
.

.

. "n

.·

,.·

.

apresentassem t.ambem .ccrtid;io de baptismo dos
con~?idere que. este pr.·j~cto mio marca quaes são
orphãos, que lhe fi~arà~ do finado m_irido:
.os militares, cuja, viu~as e orphàos, hão de ter filh9s
isso iniluz a melhor fiscahzaçao, por se nao dnessas pensões,_ nem. marca ~ tempo que, ba de
Jicar o meio soldo or diversas vias ás viU\·as e ás.tendesse á immensa despesa que vai fazer no the- ·orpbüs s~melhantemente •
souro esse project • de -lei, queria ·tambem que
o S•·· cunha 1\l:attos:-Ouvi dizer, Sr. pre:
se considerasse a gt·ande difiiculdade que tem
sidente, que .c.;ta lei não pód~ p lssar •. ne_m pódehavido na redacção desta lei; notando que esta
tea· observanc1a por falta de meJOS pecumaraos. Que
.mesma difficuldade têm encontrado todos os' cordesgraça li ,
.
·
.
pos 'législativo·s, 'quando têm querido generalis u
Choramos .cem contos de. reis que !!!e. podem
uma ·le1· dest•& natureza.
· ·
despende1·, e n,ão l~unentflmOs. haur mllh~1:es ~ ·
Na _lnglatt!~···a as remunerações são por uma re- .pa1·asitas qrre· go~ão de pensões sem merectmen;
.soluçao partacular tomada com conhecimento da
tos · ·e que absrwvem milhões de . cru;;ados ! ! .! ·
parte. Assitu com este projecto vamos autorisar
Qu~ desgraçada é a sorte do ~>xercito I
.
· todilS •as juntas da· fazenda a fazer es,;as remu- - F>Ílla-se nas pensões de Inglaterra I I Lá não
·nerac;ões ea.désp~nder. todoo.dinheil'o; olhemos 11" monte pif!, ritas hll pensõ_es o•·dinal'i~s e~tll·
para o estado ue nossas finanças. Demais . esta 'bdecidas em ..tabellas; e pensoes extraf!rdmal'lllS,.
lei é em coutrario á cc;mstituiçllo. porque n..,.
qué são concedidas velo voto do parlam.ento.:
·nhuma .lêl pôde tllr effetto · retrtlactivo ; ell:l se
isto· é o que se prattca naquella terra classi:-a.
· oppõe -vert111deiramente a. constituição,
· .
da liberdade. Não é só no Brazil, que ha soccono~.
Portanto antes . se . dflslJachem ·.esses requeriou .pensões militares: h a na Iaghi.t~rra, na Fr~nçii, .
. mentos,. nssi~nando-se-lhes .uma pensão, ·até que
n3 Austria, e tambem na Turqma.
·se- faça a le1 do · m·ontti·pio dos militares: .dei· Fallou-se a respeito .do' t·eq!lllrime.ltos . da's
·.xemos·a lei provisoria,•que 'tanto· embaraço nos
viú.vas dizendo·s~ que se nós esuvermos a. tomarconhecimento o..; rcquernnt:ntos. as_ mJ?eravea.s
· '.'~j oS r. soüi...à.-Frari•;à:- Principiarei pór
viuvas todo· o tempo será pouco : nao tmportn
. onde ,aeabou ;o hoiJradcf mémbro.
.
ainda 'que nenhum de. nós t!!nha uma l:o.·a · de·
de.scanço · ·.. ··.~·. ·
. .
· . . ..
. ..
. _'})j~ -~llê ,que !\'Jéi, Ve}ll a tér t:ff~ito. retroactivo,
A. res~remuncratões . devo dizer. que·
··ilmas nao e. ass.1m: a Jet.ha de .w•·.execução, de' pOÍ,;S" 4e .·publica~~ • e· dahi tini 'diante -corre O pela lei \lo anrio de . !700 angm('ntvu-se o .sol<fo ·
.as.. ófficiw:s...,e dete•:mm"u-se q'!l.e .e,;tes _fi~ass~
.me1•1_ solilo:. se. :ol11a , p~ra trnz é
qn;lÍltó á
. q~~hd~e,mtsc.ravel ~as mtP,etrantes,a.quem J·lda~ 'sem remunerações·. até· ao posto de · eap1tao... ~~-
v1a por costume o ant1go governo soecorria ·mais, e
cl\lsive. · .. · ..... . . . . · . . . · . . . . . .: - .
Eú · Sa· •. -presidente ·:podia apresentar algnma
. me!lOS. . . . . .· .....·
. ·. " . :' . . . . . . . . .
: :é99n'~tiÚ'e~; ag<)f~;~,;i~~~~j}~e: ~ ~me,lh~r ((~e .coil~ sobre .. t•em._un.era~<ôeS~. mas. ,t:odos os •.. m.~:>
vamos ·aerermdo aos ·requenmentos das viuvas .p~peis se' pérJ~raO :> approvo· por ISSO as SRÕlaS-

ªº·"

.TQlJO

1. .

12
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HU

-

-

l'dle:s.ões ,\ .. s, illustl·es tleputn.Jos ql!e têm fnlla<lo
,k:;te oujectu ; C voto que Vá á COlll-

~ fa\'Ol'

mÍSSÜv.

.

C•>mmissão, mas sim da camara. Jr.. primeira iuéa
de soccorros limitou-se ás viuvas dos militares
porque a eommissão
combatentes,
. e eis a razão
. .,,·..

-

~

mais quando tivemos em muita consideraçã<J o
..grande deficit das rendas publicas, poderoso motivo
que nos convidou a regularmo-nos pela lei de
Dezembro de li90.
pr111c1pio aqui emittido de serviços não re.murieraveis, não entrou uo meu sentir, porque
penso de dilferente maneil·a, persuadido de que
.todo o serviço feito á patria, é di,.no de honra,
e consideração (apoiado): o meu á'lvo principalmente foi o estado de nossas fhanras, á vista
das quaes a commissão se propoz a um traba.lho, t!Ue pudesse ser util, e não Durasse em um
corteju á tropa. Confússe a camam que se deu
n· um trabalho prematuro, e sem os precisos
-dadus ; e então vet·á que devia esperar po1· um
~esnltado cr_:ntr!lri~? .aos seus se'!timentos. .

.

A

:

eu veja, e sinta a neee:;sidade de ser· ultimado:
não posso todavia. deixar de convir, que · volté
ás referidus eommissõ~· reunidas para reorganisar, e harmouisar com . as novas emendas.
~
osto ue os illustres membros
ue têm
a ado, se nao têm opp11st.o
matena a min ta
mnenda ; comtudo julgo aeer·tado dizer ainda
alguma cousa, para fazer apparecer a necessidaâe della. Esta lei, senhores e tanto mais necesa·
e . · enc1 - a
i , q
·
este respeit.o. Os no;sos militares à excepção de
alguns, niio têm o monte-pio,· porque elle não
está ainda estabelecido.
Nos não temos mesmo uma lei em têrm ...s de
decretação de serviços, e como convém ás circumstancins de um Jtascente imperio. A- norma
po1· que nos regemos ainda quanto á tarefa, c
pratica a respeito das mercês e tenças com que
se remünerão os set·viços militares do Brazil, é :
a que vem prescripta no aviso de 28 de Março
diJ 17\l"2. do conselho ultramarino.

.

-

nos regulemos por um aviso feito em se~elhan
te epoca. Este mP.Sill·l aviso, que hoje nos serve
de lei· e de re~ra, niio •:omprehende a remune1'11 ão dos servr s
resta o · I
campo, e d'ahi para cima, porque só chega á
dos brigadeiros, a ' quem marca de tenÇa sem
habito, tresentos mil reis.
Disto se tem se uido ue muitos offi ·
generaes de marechal de call)pO para cima. não
têm sido remunerados como devião, e como pediào sr.us serviços, porque quando não. ha protecção e patronato, é muito facil dizer-se : ,, A
letra da lei, ou .d•J aviso por que nos regemos,
não comprehende os marechaes de campo etc. ,.
e o resultado tem sido algumas vezes conceder-se aos mal'ecbacs o mesmo que aos brigadeiros, isto é, terem sido rf)munerados com 300S rs.
Eu fallo nesta matel'ia cotn conhecimento de
causa, porque sei em razão de• meu ufficio, como
se processão as consulta;; pelo conselhu da faienua.

referido: é inquesti<ma,·el a necessidade da presente lei, que aos mesmos remedêa o mal: e
pnm que ella saia a mais perfeita que fót• possível, abrangendo classt>s inteiras; que não são
attendida•, devenuo-o ser, é tambem místel· · a
addiç.''io da emenda que propuz a este projecto.
'o Sr. Hot.Í:anda c~.....-alcan.U :.:_Sr. pre·_sidente, a marinha do exel'cito brazileiro tem
monte pio, e o exercito de terra o não tem, .sendo
que os officiaes de marinha .têm mais meios de
fazer fortun~t, por serem· as prezas repartidas por
clles; e que o exel·cito . de terra as não tem
po1·que quando gan.l.Ja a batall1a, não ganha pl·ezas.
. ..
. .
Tem-se. fa~lado. e· dito ·que htl varios projectOs
na comrmssao e mesmo no senado : mas. emquanto
esta lei não passa vamos a decidir esta quest_ãu ;
e beneficiar estas desgraçadas· vi uvas, visto que
seus maridos servindo á· patria morrerão. Nós
temos um aviso do conselho ultramlnino, ue
es e ece cer as remuneraçoes; e me parece que
pr;jccto, em ennsequencia de uma -.infinidade· de
as regula até alferes ; mas · o conselho da fazenda
-emendas, que de outra fôrma não poderiiio ser faz taes dift\culdades · que' nadà· se' 'pôde-'oh ter:
tomada_:; em consideração, porque ttmas erão
eu tivti um negocio no. corisel~o da-fazendà que
cotttranas ás outras, e se destruiiio na materia
durou dous annos, e amda nao está ·concluído,
·etc. As commissões reunidas apresentarão de e por isso · as pobres viuvas: n~a, conseguem~ ·
.noyo tud.. redigido.
Portanto concluo g_~uelle·que-servir :.!0 annQ8.
C0ntinu;:tnJo a discussão. em sessão de .2.L. de- com~te;-se devecdarremutierações, porque.estou
~ulho, 29··io m~smo,.9, 14 e 16----de-ãgõSlõ;-pa.ssou
persuadido que nenhum cirnrgião•mõr serve 'vinte
annos.
·
· ·· ·
·'
· · ·, ' ·
-}3er. filil na de 18 para a :3• discussão, em que
<1ra e,tà rédigido pela. !órmá. . em que o. vemos.
Noto. que fallando-se. nestas praças não· C:Oin'Tat· é a. histo1·ia. deste projecto ; e com quânto batentes se deixasse de·fa.ll&r' nos commissapQS
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dos exercitas' (que Só servem para roubar); nos
capellães que tambem não são combatiJntes. · Ouvi
dizer qún· t:;e os cirurgiões- não combatem podem
mo!:l'er ·na batalha: pó1e ser, mas duvido, porque

projecto, e irá tudo ao infinit '· "'gti-J
lei•• estn
.
c

EliF.XDA.

" Além das hal1ilitações do art. 5• set·iio as
pt·ctendentes obrigadas a prestar fiança sobre as
excepÇões dos ar.ts. 3·• c 4o afim ele serem responsavéi" pelo abu:;o das mesmas excepções. O
abuso das excepções do art. 3• occasionará a perda
total de remunerações ; e o do art. 4<> a. re:>tituição
do que houverem recebido as pretendentes.-HoZlanda Ca-,alcante. "

Não fui apoiada.
!!!h'. Llno Cout;Inho:-Sr. presidente, o
illustre
em que
•. deputado
. . fallóu. no commissariaJo
.
uma causa cÓm outra: o cirut·giiío tem praça no
li\'ro mestt·e, e goza dos !óros militar.:::; ; mas ,o
çommi~sario niio .é militar nem goza destes foros :

-o

O commissarindo é um corpo· ep!•emero, crendo
para a campanha, corpo que c dissoh•ido lop;o
que se acaba a guerra; os seu; empregados gozã)
apenas da graduaç:io da farda. E poder-se-ha
confundir P.Ste corpO· com o corpo dt.~ officiaes
não combatentes do exercito?. De modo nenhum.
No tempo de guerra crêào:se companhias de conductores e podem ellcs te'r fõro militar? O mesmo
~ o corpo do comrnissariado; di:>sc o 'honrado
membro que os cirurgiões na campanha csta\'ãO
no quartd lia saude e sempre .mui distantes do
campo da b<ttalha, mas eu perguntaria ao bon-

9t

er~o l~rÕes, mas ha excepções, e aquelles comtmssnrws que dea·em boas contas de si merecem·
contempln~iio. O commissario é uma das praças
mais· es!lenciaes do exe1·cito.
n Sr•. Quch•oz Oar·rolra :-Pedi a palavra unicamente para reforçar a justa raziio com
q~e os di~nos deputados. ~s S1·s. C,Jsta Aguiar e
Lmo C.mtmho apresentát·no as 'suas eíncndas ·
' : s. . ju iça e p1•ecnc Jellt as
lacunas que se devtsa agora no presente projccto
a ravot· •lo qual muito mo _enunciei já na 11e:;sã;
dõ anno passado, c talvez por não ha\'ea· tempo
escapassem essas id~as.
·
_ ·
N•lo, trata1·ei todavia de continuar a sus~tar
a necessidade, a justiça e até a caridade desta..
lei ; já offtlt'eci emendas de materia, que tive o
gosto de VCl' a,~<~iadas c aceitas. Nessa mesma.
sessão disse eu qu•mto bastava para se conhecer que a lei vai soccort•er muitas infelizes que
desamparadas, esperã? anciosas u!n lenitivo. :{Ue·
mata a fome. Que ás lagrimas da saudade a patl'ia não póde dur remedio, porque tambem chora
e sente, mas em vão, a falta destes seus defensores os unes or ella brandind
a·
cederão á morte sómente depois doii· ultimós esforços em defensa da patl'ia, sení lhes importar·
seus familiares deveres nem suas caras famílias
deixadas nos tri;;tes braços da .amargura c indi:
gencta por a
e uma 01 em e1 ora.
Não obstante alguns Srs. deputados conhecendo
se1· o projecto fundado em bases solidas e prin-cípios de justic;a universal, já J:a ;;esstio passad,~
u elle se opr•u~crào e ainda hoje continuiio n!l,
mesmo pé ; felizmente eu vejo .o projecto trium-phante (e nem podia o contrario succede1·) c por
1sso só me f!l-rei cargo de responder a dous hont·ados membi\ls, que impugnárão as emendas e
que com isso me obrigárào a pedi1· a palavra.
Disse um illustre deputado que não convém.
que os officiaes tenbào remuneração antes de vinte

.

-

ver isso?
. Eu já servi podres ~nnos no exercito de Portu ..al, Já assist1 a o'!arios. ataq~es e pus~o d!~so
'

.

I

'

•

O

acompanhão os seus corpos no fo ..o e na retaguarda vão receben~o os feridos que cal1em para
os· m!lndar aos hosp1taes de sangue ; ellcs acompanh.ao as ambulancias,; levão · por assim dizer
a canta de sua ferramenta e mesmo debaixo do
fogo fazem amputações e ·operações se a ferida
de algum vaso grande exige taes-curativos ·em·fim · elle:> rr.orre·m alli : cua-ando os seus ~emec
lhnntes.
· Õ mesmo ou peior dirá o honrado membro do
corpo dos musicos que é um · corpo inutil· e de
mero luxo; mas não, é tambem .ussim · os musicos dc_!>aixo do fogo fazem · muitos ser;iços, por_que sno elles quem conduzem as ambulancias
aju:dão e carregão ás costas os soldados ferido~
e prestão oú.tl'Os ·muitos cuidados aos infelizes
cOmbatentes. · ' . . · ·
·
o· Sr. Cu. n h a. Ma t;tos :-Vou explicar uma
cousa e tenho todo o sentimento quo o meu.honra·Jo camarada se , en nusse· uan
·
n_!lo. ha prezas .. no. exercito de terra. Ha um .regtmento" mui' antigo,, que até tratá da quota que
se: devia tirar para, a fazenda 1·eal e. esse regimento está em <vigor. ·
. . :.
·• As .tropas portugu~as ~iverão nina n~s _despnJOS da batalha de V1ctorJa .e ha.- um -, r1g1mento
de prezas·_ que . ~etermina estas formalidades. e
me par~ee que ate .vem 'nas nossas ordenações, etc.,
e se tua a 5a parte para a fazenda publica."
_Pelo que respeita a cirurgiões, já acabou de
·d1zer ·o· Sr.. Lino Coutinho, quanto e preciso.· E
-pelo que toca:a commis:;arios,--disse-se que todos

E' certamente para admirar, Sr. presidente.,.
que o honrado membro não advogasse uma cau.;a
funJada na igualdade e que a sua opinião seja.
a que elle expendeu_ sendo militar, quando écert!J que -uma tal opinião não pôde passer, não·só por injusta; mas até (pcrmttta-se-me dizeF\
pór tyrannica. Todo o militar," todo o bom ser:
\'idor, todo o emp1·egado lJUblico da 1tação tem.-wn di1·eito . inauferit;6l a recompensa de seus·
serviços, guardada-, as proporções de merito -e-,
tempo. "
.
· Se este é recompensado: na razão" de vinte, rorque seus esforços a tanto· aleançárão, não fica
privado na razão de dez, · aquelle cuja vida a
mais não . J?Õ le ·chega•· e durante a qual talvez .
prestou mats relevantes serviços? Demais, .o ofticial, que. nãc pôde servir. vinte annos, menos
avançou por isso em postos, sua patente· será.
menor e portanto menor o meio soldo a que ho•Ive•·
de ter d1reito a herdeira. · ·'
·tom~ em consid~ração ,· o que passo· a expô r; pois:
é nma verdade. -'A trupa· do Brazil·antes da sua
feliz Independencia e:>tava moribunda, .porque era.
·do systema oppressor não augmentar, antes .d'i-·minuil-a quanto fosse possivet; e tantll que em.
alguns ou ~m quasi todos OS· oorp'os desta cõrte~.
nJo'·se contavão em cada· um ,mais. do que qua·renh praças, SI~ ~nto :e seus poucos ofiiciaes ·pela.
·maior parte cansados. Raiou porem entre •rõs a in-dependencia e ·ent!lo ·a ::iocidade brazileira, d' an~
'desgostosa.· eleetr1sa-se no· amor •de sua · pátr1a,
·influe-se,· enthusiasma-se e, corre· ás armas-;_'• vo-
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llwtarios 1lc todas as class•:s ~:ngrossãQ o nosso
·exercit<l, rej:tenerão-se esses defuntos hatnlhõe~,
crt-:io-s., outros no\'os e estes s:\o ]JOjc os que
,se achiio ?~H. campo .f br~çú~ ~o~l} a re nJ?Iica de

os annos que esteve em campanha? Sr. presí~
dente, que desigualdade li A lei é igual pars
todos, Sr. presidente, e este pr<•jccto seriR manco,'
não preéncheria os bemfazejo~ ~ps desta august~

lá está, é a ftór t.lo nosso impt:rio, que sem uona
lei que acut.l:t ás desgraças de suas familias, lá
está morrendo .valorosamcnto pela sah•ação e in·
te .. •·iJade da na iio brazílcira.
Sen o pois isto um acto. e que naquelle exer·
·Cito nascente poucos sejão os officines que contem
·OS 20 annos de S<!f\'Í<;o, está claro que da moci·
dad~ brazileira. que morre na presente luta, ficiio
'suas famílias fóra do abrigo da lei. Que espe·
ranças, Sr. presidente, que esperanças poJem ter
.taes militares!! Vendo a morte todos os dias
rliante dos olhos e lembrando-se· que suas fami·
lias niiu st·r:io soccorridas na sua falta antes delles
contarem 20 unnos de serviços! !
Tah·ez dig:io: " Como a lei não é ret.roactiva
·C nós ficamos fóra t.lella se morrermos antes t.le

bato pudesse progredir. Portanto julgo que a:s
duas emendas não têm lugat·. E já que me· le·
vantei devo uotar que os commissarios n:lo estão
no caso uos ·uüo combatent.:s · elles fazem uma
outra classe e são Jmramentc officiaes do fazenda:
1\fns nem por 1sso a quem fõr commissario,
lhe recahe o titulo que aqui lhe ouvi dar. nem
to.olos o set·iio, snja-o embora aquelle aonde eahir
a nodoa; porém os que legitimamente fôrem .hon·
rados c pro:cncherem os seus deveres, não dP-vem
participar de uma tão iniquà genet·alidade. Elles
são empregados bem uteis e incansaveis para
o bom fornecimento de um exercito.
Eis pois o meu voto e o meu modo de pensar.
Voto que tu:lo volte á commiss:'io como se disse,
até _porque. acho mu} saliente e judiciosa a re·

\

~

.

poder contar e uão nos arrisquemos como a nossa
hunra nos incumbe. "
• Já na sessão passada muito bem expeudi i,;to
mesmo e ortanto escusado
·
·mais a bene\"olencia desta c:unara . .Mas sempre
quet·o le111brar que os militat·es, que chegarem a
-conttl'r :W annus, dirão qniç1i: " Agora Já con.segui o fa,·or da lei e escuso arriscar·m~·. » E
nao cl'er o os eg1s a ores pr~:vemr este mal?
Xiio deYemos nós fazer uma lei que tape todas
estas aYenidas? Tot.lus me dirão que sim.
Diz mais o mesmo l1onrado membro, apezar de
ser milit.nr, que os olliciaes mio combatentes
.andiio no •1uartel da saude e que os niio consi·
dera expostos aos perigos • .1\fas eu digo que não
é exacto o que tliz o lwurado membro. E hav:•rú
quom tome por uma realidade esse dito? O lugar
·em que temos de fazer a guerra a no~sa fron·
teira é toda nberta e muito extensa ; naquellcs
campos tanto se ~cll8 exposto o ,general como o
·'
.a retagua1·da, como os flancos do exercitO, porque
sent.lo tudo campinas qn;ISi sem pontos namrues
de apoio não posso "'"PV6r <}ttc haja lugar algum
.sobre o ual o inimi o deixe d ten ar
•ações, cahindo de repente soot·e o nosso I.'Xer·Cito : lugo não Se póde uizcr que e:;tes OU uq uelles
·t:St.'io no quartel da saude.
Todos se expoern mais ou menos em outros
campos de batalha, quunto mais nos das nossas
fronteiras, ondo pela natureza e eircumstancias
-do terreno e maneira de se fazer a guerra, ella
·é toda_ differel}tC. da. maneira ·por<JUe e feita
na Europa. Alu s1m e que de alguma maneira
·mas nem sempre,· se póde guardar essa ot·deoi
pouco verídica de quartel de saude, para com os
mão combatentes; o proximo .-exemplo acontecido
>no sul com os cirurgiões do exe. cito brazileiro
que morrêríio uu f01·ão f~Jl"Ído,; e prisioneiros
descnganm·A o illustre dcput.ndo o Sr. Holland~
.Cavale.•nte.
Igualmente me opponbo á idéa do Sr. ~ouza
.Fran.;a, pois não me parece ,;er necessaria "á vista
,Jas -razões a esse respeito expendidas. Pois aos
desg;raçados cirurgiões que servirão sempre á
patrJa com s.:u cor 'o e faculdades e ue 1 ·rerem na campan a, desamparando suas famílias
ou que mesmo tiverào a -fortuna de sobreviv<lt'
.aos riscos, fadigas e privações de uma guerra
d~rante a qual suas famílias sofft·enio em- suà
ausencia e elles mesmo soffrêriio o prejuízo de
_m'io usarem da sua arte servindo a qutm bem
lhes pagasse. sem risc • de vida uos mtervnllos
das. suas occupaçõcs militares : pois este cidadão
torno. a dizer, só porque escapou ou porque n;i~
·morreu . no campo .da honra, ha de ficar_ pelo
.v.oto :fo honrado. membro sem ser recompensado
.ou sem que lhe possiio siquer Yater alguma cousa

du,·idn sobre a precedencia do qu~ se devia pri·
meirr, por a Yotos, ped10 a palavra e dtsse
OS1.•. :.\lontcJro de :Uurros:-Parccia ue
as emen as se C\'1110 por
votaçao, porque e
melhor qne viio·á commissão depois de appro\·adas.
O Sn. Souu Fn.a:sçA. :-Devem ir á commissão
antes de approvada~, porque tendo o projecto de
set· redigido de no\'O, pode ·haver alguma contradicção entre a doutt·ina delle e o que estó nas
t·mcndas.
o Sr.· LI no con tlnho :-Levanto-me para
o que· diz o Sr. Monteiro de Banos.
eu.- Tem direito a commi:;;são ue repro·
emenda ue foi apoiada
po1· esta ca·
.

-

;

~

. O Sn. BAPTISTA PERF.JRA.·:- E' necessario convir
que a eommissào nunca põd~ rejeitar emendas
senão autorisada pela c~trw~ara ; e preciso que se
verifique esta idéa e fique-se na intelligencia de
quaes são as attribuições que ficão competindo
á commmissão.
O Sn. PnESIDE:STE propoz se ueviiio ir a:> emendas á commissão, sómente apoiadas sem serem
préviamente appt·ovadas ; e venceu~s6 q11e sim ;
bem como que fos~e o pt·ojecto com as emendas à
eommissão origh1aria de guerra, e marinha~ e. não
á auxiliar de fazenda.
·
·

parte .da ordem do dia, resolveu-se a camara'em
secções, sendo um quarto depois do meio dia. ·.- . · ._
Erào quasi duas horas quando o Sr.; presidente
tornou a occupa•· a cadeira, reunindo-se novamente
a eam;tra no salão;> e pedindo em continente o
Sr. França a p~lavra para lêr o seguinte ·
C·PARECKR

.

« A commissão eentral tendo conferido -sob~e ~
merito ou deinerito d!l· pratica dos trabalhos· da
eamara dividida ei)J. secções. a.·· qual se mandou
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admittir por ensaio; entende que o metllodo. adop. tado não ê exequivel, e fJUe posto possa surtir ~om
etfeito, será eomtULlo com rerorma total de ,,ratlca :
e que cump•·e que para ~presenta~ o resultado ~o!'
triJbállNs, se sobre"esteJa dedde Já na mesma d1v1Sa -·

se

-

,

·n

.&

_

. •

_

a•itigo <}as suas discussões; em quanto a c"mnussao
cen.t•·al apresenta o mesmo resultatlo ; e !UI suas
reftexõt>s ~m detalhe pa1·a a camar•l deliberar a
' f(. Paço da camara· dos deputados, l5 de Maio
de· 18'?-í.-Bispo eleito do ]}famnhllo, pre!'lidente..JE. J. ele Sou~'t França, relator. - Be1:nard~ P.e~
rei1•a de Vasconcellos -D. lU. A.·Pi1·es Ferl"C1.l"a.Manoel Antonio Gtllvdo.-J. Lino Coutinho.- .'lriguel Calmon Du Pi1i de Almeida•
. Posto em discussão, pedio a palsn·•·a, e disse
o Sr. so,..zo. Fra.nc;o.: ~Sr. presidente a
commissiio devia traze•· à esta camara o t·esultado
dos. t.·abalhc•s
. das secçõe;; : mas niio. se .puderiio
por ora só de duas secções Jlouve apuraçiio. No
emtanto a commissã•l apresenta I!Ste par~cea·, paa·a
a cnmara sobre ell~_resolver.!'e póde el_la continuar
:rios trabalhos sem mte•·ru ao da sess·•o da mesma
camara.
o Sr. Llno CoutJnllo: - Sr. presidente,
cu "!>lo contra o parecea· da commissiio, po1·que mio

seguinte
E!IIE."iDA

-

a razão tlo meu voto contnr~i em resumo a historia
1los Lre; dias que se tem trabalhatlo na di~cussiio
deste projecto.
.·
· ·Reunida a commissão central se conheceu que
nada se podia conclu!r i\ccrca deste projecto que já
veio discutido do sen~!fo ; porque tantas _e tão varias.fortio as emendas e pareceres das Jalferentes
seccões, que nada se pôde vencet·. Huma queria
'lue" o proJecto fosse á uma commissão pa1·a o refundir; o qu•YÍli'io póda ser, vi~to que a lei vinda do
sena~l9. só póde le_va! eme.ndas, ~ nunca ser refun·
dit.la: outra su nm1o arb ..os: a3• olfe•·eceu emendas e transrormações : emfim todos divergir:io em
tudo ; e poa· conseguinte nada húll\"e que nccumulasse solire si um sufficiente numero de votos, para
ser adoptadú.
·'
·
·
s1m se tem consum1 o uns poucos de dias. E
para que estaremos nós .mais a contE~mpol'isar? O
plano das secçõus, posto que._boni _liaS' camaras
~s.trangeiras,. não pegou em .nosso terreno : voltemos pois ao nosso remerrlio antigo e ddxemo·nos
de mais 'éousas.. .
· • o sr, Vasconcenos : -Tem-nos mo.;t• ado a·. no;;sa' propria experienéia qne deste methodo. se não póde tirar oom re;;ultado; a perda
de tempí> to!m- sido· tanta 4ue· ·já •não . é .P~ssivel
contar com o· que se· espea·ava ao p•·mc1p1o.
Se para a com missão·· central' apura•· o resultado da discussão de tão poucos· 'artigos é-lhe
·pa·eciso tanto· tempo Que •não. acontecera. com a
discussão c~., 200 ou- 800 artigos·? .Julgo portanto
que se .d·eve suspender !l:, trabn_lho das_ . secções,
e que se trate de fazer uma reforma no regimento interno, removend•l os obstaculos na ordem dos ta·abalhos, se não entraremos em UIJla
nova ,Torre de Babel.
ppon o-me a
·o. o -parecer.: a.· eommissão,
e voto· que: sigamo.o;· o no,;so regimentocom as ret"ot'màs; que·: são necessarias,, . ·
·: O'Sn~ PnESí::Diii-r&: ~ c:mio já' den a hora, é
p(eci.s()'q~e. se_pror:ogliif a·sesaãõ, ~se a. cama:ra
.conVIer msso: (Fo~o'proJ:ogada.} · · _
o' sr•. vc.a.•gu~Ú·o : ~.Sr•. presidente, ainda·
.uão posso. üeeidir:,de -que.• parte esta a razão;
perém, me parece.que se., tem .feito alguma cousa,
,porque J1ão .é s.õ.Ae_s~ei:P_To)ject~ que_,.se tem trat,ado nestes .tri}S •l1as que trab~harão as sec-

secções sem se espero•· ulterior decisão da secção
cent1·al. -José Lino Coutinhg • .»
·
Sendo apoiada entrou em discuss•io, e disse
o s-.·. , . a .. concelto .. : --. Sr. presidente, o
methodo de trabalhar nus secções deve ser só·
mento emquanto ni'io ha Ulfla reforma geral •w
regimento mterno ; de out1·o modo não havemos
er resuLta o a gum.
Tambem entendo que as eleições de commis·
sões ainda que fusscm feitas pfJr escrutínio serião muito mai.; Caceis e mclho•·es, porque temos
p1·esentes a todos os Srs. deputado.•. o que facilita
mais para a boa escolha do que em secções, até
mesmo porque vemos muitas pessoas capazes fi.
carem fóra das commissões. sómente porque não
foi pos::;ivel tel-as em lemba·ança, não estando ã
vista; o que não acontece quando estamos 11a
sala reunidos. Portanto ncho este methodo mnis
moroso e meno" util do que as nomeações feitaS'

' dias e nada sé fez.'
v,•jo ag01a que lá já vão 11
Em~uanto elle estiver em vigor ha de haver
complicações nos trabalhos. V?to_ em consequ!)n·
cia contra o pnrecea· da commtssno.
o Sr. Souza. França: -Sr. preside_ntEl, a
questão' é simples, ou se approva o·. par.ecet' ·da
comissão central ou a emenda do S•·· Lmo,_ 9u
se espera que amanhã a commissrio .·dê .outro
. parecer com o rda~orio «!os seus . trabalhçs. O
Sr. Lin o quer que Já, e JIÍ se. dectd~ a q11~st!i~!
mas eu entendo ser melhor adJat· a dJscussno· ate
que a commissão central dê conta dos seus trabalhos, e então · trataremos do que se deve se~~-

.

.

Eu fui de voto -que o méthodo não era exequivel~ mas para que os Srs. deputados votem com
mais conhecimento de causa, serã. bom· q•te .·se
espere o parecet·. da commissão. Nenhum_ incOnveniente ha nesta pequena· demora,· senao prudencia..
· .
. c
· :'
-Não é decoroso· qne tendo nós á pouco · admit·
tido um novo inetliodo de trabalhos, o despr.llzemosjá extemporane.unente como m!lnip.os de·escola.
Voto pois pelo_, parecer: da commtssao. · .. ~ ,
O Sr; 'secretario
leu• - a:- seguinte
·
-.
• • ' • -.
'
. c:
..
EMENDA
c

~·

'«'Proponho que só y~o ás secções'~os·n.egoo,ios,
que a c.amara· determma~~ -. Ver~,:~.· '!
.:
· sendó apóiá.da e'ntrou éi:ii. 'ciiscíissão~ e' dissé .'
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o Sr. Liho c o u t l n l a o . - Sr. presidente,
ett fui a nutrir da indicação que prn'lh f! dh•islio
t.la rmuara em secçõe.- para !llguns negoctos, SIJJ?·
pon•lo que com. isso se obhnha n mesma ubli, 11 e qu~ , esse me 10 o · m 1ra o ou ras assesnbll·as, mas entre uós RcontP.ceu pelo contrario.
Eu vi nas secções au~mentar-se o numero dos
or11oior"s e cada 11!11 sustentar ~ sua th2se afin4:

•

'

.;

(

<l

emendas muito dh•et·~entes uma.;; <las ontras. c
cins CJnnes na•la se podia concluir. Com este unico
prnjecto ci·~ lei ha veMtos l!usta.to muit~s hot·as t.le
tn1.halhn sem rÍ'sultn•lo nlgum, e 11ssuu eu que
fui n autor deste methodo sou o mesmo a pedir
<JU•! o nhand{)nemos por vêr a sua pequena conYeniencia entre nós.
o s~·. Cos1-a Á g u i u r : - Sr. presidente, eu
uão sei o que se pass<trl nas outm,; sc.:ções, o
que sei é que pcrd.,mos muit<l tempo neste methoJo, e <Jue ~elle n_iio t~m a~parecido muito
t.uma<los com este metboâo de tt·abRlho, ou porque elle não está hem e:>tabelecido. ~ão olJstante
conheço nelle algumas Yantagens, corno seja vêrse alli mais descnvol ·idas as mater·
e1
sequencin de :<e multiplicarem os oradores, que
em.. publico nntnmhn~nte nã·l fallão po1· pejo:
portn1•to acho que n commis,;ão, depois de combiuat· a p~rda nas secções com o curto esptlt;O
e qua ro mezcs que c\·em umr as nossas sessões este anno, diri1 amanhã a melhor d<)Cisão
que pt•deremos tomar.
·
Ainda que estou pela opinião que se acabe o
methodo de trabalhm· em secções por causa da
perda de tempo que se tem l'econhectdo: com tudo,
quei'O que este negocio acabe com dignidade, e é o
que me induz a votnr pelo pat·ecel' da commissiio
central. Xós nad11 adiantamos eijl decidir isto hoje;
o ue111 perdemos temp11 em esperar que amanhã
de-nos a commissão o seu parecer: par<Jce-me mais
confomw tomarmos <:Ssa decisão depois de ouyir1

~ .--

-

1o

.. • ..

tant~

pelo parecer .:la commissno.

o

Sr. Luiz Gu,;uJcant:c

•

r

Éssa divergencia de votos que apresentão as séc'ções é a mesma que apparece na discus'lão geral:
e a commissiio central não se enganou seguramente
quando disse que assim havia gasta1· mnis tem o:
e se e uma vet·
e u o ts o ; ~ os rs. epu 11 os
ast,io convencidos que o methodo é mão acabe-se
jú hnj~. Para que amanhã?
O S•·. Clc:rn.ontc P e r e i r a : - u vo
se snsp~ndão os tmbalbos das s•~cções para se po·
der vêr o resultado dos trabalhos que so fez nestes
1 dons dins : e poderemos ir discutinfl<' outras lei!'!,
que estcj:io em t~Jrmos de ser discutidas, no ínterim
que a <!Ommissiio apresenta o melhoramento que
este s:rstema pôde ter;
· Eu fundo o meu voto, em que me parece precipitação ,;er um metho•io de trabalhar que se propoz
para s~r ensaiado, desprezado antes de se u1timar
o ensato.
.
Além disto o methodo do que u;;amos já a expe.
riencia mostrou que ó muito diffi~ultoso ; cumpre
recer da commissiio, e votarei 'sempre que se não
tomem deliberações precipitadas.
o. SR. PnESIDEX~E, v~ndo que a c!'ma1·a julgava
Yotaçiio o parecet· da commissão centml ; e porque
fosse appro,•ado. ficarão prejudicadas as. duas
emr,ndas.
couunissào central apresentar
parecer:
t.o Leitura de pareceres:
2." Parecer da com missão. central, e· a. 2• discussiio da lei sobre a organisaçiio das secretarias
de estado.
.
Levantou-se a sessão ás 2 ~ horas da tarde.0 secretario, José A•ttonio da Silva Maia.
Redactor, Jot1o Baptista de Quei1·o:.

,

:-0 meu voto é
que niio tenha. 111ais pràtica esse parecer que se

-

}IA JO . DE 1827

-

. ..
.
..
temos nada com a ·commissão cenh·al, que ainda
niio desempenlwu o de que se lhA,~ncarregou : isto
n:lo é o que se pedio á commissão \'çpntral.
Eu niio approvo este pa,recer, e sou de Yoto que
continucm•Js a observar o nosso regimento.
O S•·· Alanc.idaAlbuqucrquc :-Sr. presidente, eu acho que se de\·e isto decidit·-sc Já, e
nem sei pa1·a que preferir este pat·ecet· da commis·
,são central •lo que diz o St·. Li no. ·
·
Para que ha de a cnmara tomar conltecimento
amanhã daquillo que já ·sabe hoje·? .pat-a que h ave·
mos espet·ar por isso ? Dizem os Srs, deputados
que ficfio mai-; certos na mnteria sendo tratada
em sec~ões ; mas a minha razão me convence do
contrario. Por ventm-a no que Oll\'i a liD ou 90
eollegas não stc. fica mais certo .do que naquillo que
ouvimos a 7 ou 8 ?
Niio posso portanto concebe1: como se tenlaa feito
g1·a.nd~ a que;tão, qtwrendo-se deixar para amanhã
a uillo ue se ód4; fazer bo' e · entret o
·
evemos aproveitar todo o tempo : assim quanto
.pudermos fazc:r hoje não de,·emos deixP.r para
11manhã.
·
.
O Sx·. · Teixeira <lo Gou-...êa :-Sr. pr.isidente, qnando a commissii:o propoz este methodo
di:sse que não tinba formadooseujuizo sobre elle'
mas cumo elle tem sido prvcitooso a outras nações;
uma de,; ....;;, vu us Srs. deputados niio estão bem
. iniciados neste.mo:io de trabalhar, ou elle é mão · e
poa· co~scquencia se uã~ pód_e ad~ittir. Logo, pài·a
qne dcaxnr yara amanha, e vu· a t~r o mesmo resultado·que pode tc.r hoje ?

Sessão ena -16 de Balo
PRESIDE.l(ClA. DO SR. PAULA E SOUZA

Reunidos os Srs. deputados ãs dez horas e
doze minuto~, fez-se a chamada e acharão-se
pre"entes 81, faltando os Srs. Cost:l Aguiarf
Ar.mjo Vianna. llay, Silva Guimarães e arcebisiJo da Bahia com causa participada, e sem
ella os Sl's. Custodío Jose D1as, Barros T.. eite,
Garcia de Almeida, l<,aria Barbosa, Maciel Monteiro, Costa Yiànna, Queiroz· Carreira, T..eitão e
Francisco José Corrêa. .
.
·
Pdo impedim,.nto do Sr. Costa Aguiar secretario, .foi chamado para a mesa· o S1·. secretario
supplcnte Almeida .Torres.
..
· O 8r. presidente. declarou aberta a sessão,, e
sendo immediatamente lida a acta. da antecedente pelo Sr. set,ret~trio Galvão, foi approvada.
O Sr. secretario Maia ·dando conta do expeditmte leu o seguinte
·
'
OFFICIO

« Illm. e Exm~ Sr.- Tendo a mesa: do dosembargo do paÇO dirigido com a· data dé 7 docm·rente, a ..sta secrctalia · de estado dos negocios do imperio, as· consultas apontadas na relaçilo inclusa assigna.da pôr Theodoro José Bian~
cat·di, Q(Jicial-maior da dita secretaria, remetto.a V. Ex. para serem presentes ntl camara: dos
de1mtados. Deos guarde· a 'V.· Ex. Paça;-u' de
Maio de 18"27•'- .Visconde de: S. Leopoldo~'-·
Sr. 'Josó Antonio da SilYa Maia.»
·
Foi remet.tido à secretai'ia ·para se ,l. h e· clar O·
devido destino.
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SESSÁO E.M 16 DE 1\IAIO
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':

O Sn. G~::ruuo : - Eu requeiro ·a .palavra pat·a
ler uma indicação.
·' .
O Sn. PRESIDENTE:- O Sr. deputado tem a
palavra.
etu.uo:- r.· presidente, tend•l os
escrivães de junta das províncias df'Ste imperio
estabelecid(l a pratica de cobrarem emoluml!ntos
~os papeis que pelas ditas junta,; se expedem a
,
em assun e ou ros
trabalhos que ex-officio elles são obrigados a
fazer; set-vindo-se os mesmos escrivães arbitrariamente para a sua cobrança do t·e~imeoto dado
aos secretarias dos governos, . isto e, para os de
certa natureza, como sejão de alvaràs e provisões ; e para os de úUtra, do regimento de 10
de Outubro de 175~, dos officiues de ju;tiça;
sendo mais de admirar a selecçào que fazem da
natureza delles para a seu bel prazer receberem
das partes os referidos emolumentos, como tenho
obset"Vado em algumas províncias, q•te cob1·ão
ainda maior uan t1a do u
taxada nos. so reditos secretatios, como acontece
na província de l\[utto·Grosso, (!Ue recebem Jas
pobres partes por. cada alvará de correr do,; con·
tractos que se rematào a excessiva uantia de
e malil, e po1· ca a provisno 168000, quer
sejão annuaed ou tr;ennaes, quando aos mesmos
scct·etarios sõ lhes é devido 8/I!.W na fó1·ma da
lei que applicou para Minas os emolumentos cs•
.
S VICe· I ets, e J?Or
cadá. ctJrtid:io IH UO, ainda que uma linha St>JR;
c não encontrando lei ou reg1mento que, os au·
torise pam a 1·ecepção destes emolumentos, antes
pelo contrario Yejo que a lei de 2"2 de Outubro
de 17Gl não marca emolumentos alguns aos offieiaes de fazenda desta ·natureza, e tun\o é assim
que no thesouro publico desta cõrte se não exige
das partes emolumentos, faço a indicaçiio que
vou ler para que a camotra a tome em devida
eonsid~raçiio e delibere o que fõr justo.
Dito isto, leu a. seguinte

'

fere parecerá ociosa por estar evidentemente con·
tida nas mesmas leis; parecerá o mesmo_ que
dizer são dous; onde as leis e ordenações dizem
dous, mas desembargadores tem. haviq,.o. que !êfil

interpretação em contrario, que nos lugares onde
houver d•lUS ,,u mais tabclliães de notas se distribuão escripturas por ambos elles, e accrescenta
penas a·•s tab.!lliães de not1.s que escrevem sem
distribuição.
·A Ord. do Li v. 1• tit. 79 § 20 falla do mesmo
modo com expressões igualmente claras· a respeito do~ tabellhies judiciaes, que cl~nma~r~s hc;>je
escrivães. Ac.mteceu que a ordenaçao fot mf.mgida pelos tabelliii.es e escrivães que continuár<io
a esct·ever sem distribuição; e a· isso occorr€11
o alvará de :~de Abril de lôNI, quu accre3centou
· essem
sem distribuição.
Quando se niio referisse neste alvará a especie
da ordenação, está clll;!:_.:l que devia-se entender
vião dt>us ou t~ai~.; ma;; o alvarã' diz expt·e~>sa:
mente que é neste caso quando ha dou.; ou mais
tabelliàes.
contm 'os cscrh·ães c tabel\iães para dtlixarem
de infrin.,ir a lei, e appareccu o requcrimen!o
de um - á'istribuidor qne1xan lo-se qu~ estavno
acabados os. emolumentos do seu offictO, por,tue
fazião pouco cl\so da lei os escriv:ics e tahe!liães, e para fortifi~t· os argttm!3ntos c.lo .l?artt- •
cu lar interesse npmou-,;!l ~nm~em. na. ut1lid_ade
publica como ainda hoje e tnlha mu1 segu1da,
e accre;centou que era uecessario. e conveniente
ao interesse do publico. que toda~ a~ c~u,:;as estivessem lançadas no hvro da dlstrtbntçao para
l:le tom'!-r contas aos e5crivães.
·
«

I:s'IliCAÇÃO

« Requeiro que
d.ect·etos
r ·
,
quaes se autoriza aos escrivães da junta deste
imperio _a ro•cepção de emolumentos dos termos
e· mais papeis que pelas ditas· ;juntas se expe.
dem a requerimento de partes.
« Camara· dos. deputados, -eni lG -de Maio de
1827. -. Gab1·iel Getulio Montei1·o de 1\fendunça. 11
Ficou piua segunda .leitura por se não approvar a urgencia pedida.
.
.. .
.
. o Sr. Vergucl:i•o:- Eu tenho que propõr
á_ consideração da call!ar a uma indicação. que
nao tem por menor obJecto. do que abafar ·uma
espantosa insurreiç:'io tia chicana contra o direito
de propriedade e socego d~l;l!luitos cidadãos pacíficos, e vem a ser e;;ta ">:< •
I:s'DICAÇÃO

95

'

•

c

-

c.

c

ção qut> sahio em nm alvará. Este alvará .que é
de 23 de Abril de 172:3, rest!!-belece completamente
alvará de :31 ele Abrtl de 170\J, e porque o .segundo alvará fn la na hy~othese d-? pri:
meiro e na hypothese da ordenuçao. Depots de
dizet· que se ob,;erve exactamente o que se acha
no alvará de 31 de Abril de 17·!~, accrt!sce~ta
pena de ·nullidade aos cscriptos fettos sem diStribuição.
. ·
Parecia que não {iodia haver duv1da n:Jnhuma
a este respeito, porque acct:escenta a pena de
nullidade e reYoga a Ord. Ltv. _3u que man.da":a
ficar invalidas os processús escnptos ~em dtstrtbuições. .
.
.
. · . _
. Agora acontece que fundados nesta d1spos1r,;ao os
rabulas olhando para o nccrescentamento da pena
sem olharem mais uma linha para o. an~c~dent•.
assentáriio que todos os processos que nao e,;ti\o
distribuídos são nullos, ain•!a que honyesse um
só escrivão. DeP?is houve n~a~s um al ~am da c~ea
ção do distribmdor para !? JUIZO do ctYel e crtme .
desta cõrte e dá duas razoes: uma po~que em cada
um destes j~izos. havia dons . escr1v~es,. e outra.

Proponho que se tome a seguinte resolução :
lugat:e~ onde ha um só tabellião de
crtvao nE>m
çados em um livro paEa se tom=!r <?On~a ao!. e·sa ordenação nem as .leis subsequentes ordenão
~rivães, . que era. a razao que o a1strtbu1dor tinha
a distribuição. .,- . ,,- .. . ...
.
allegado· em seu ~av<?r ~p~ando 1~quereu c.Jntra
. « ..As penas. que a ordenação e as leis subse- <os escrivães que mfrmg1rao a ~e1.
.
quentes . impoem . àos tabélliães de notas. e aos
Nenhum argumento se pôde t1rl!-r deste _ulttmo
escrjvães, e . annulliio. as escrit.>turas e processos
alvará que e pat·ticular para O ClVel e Crime da
por falta de· distribuição, sõ dtzem respeito . a:Js cõrte ·'e • não se pôde· applicar a outros lu!!ares;
lugares e juizos. on'de · ha doris ou tnais tabele q u~ndo i.sto -pudesse s~r, vê-se que .ex1ge ·.a
·liães de notas. ou esérivães~
·concorrencia>de:_dous-~ottvo~- E como se podt~
«Paço ·<ia cam~ra dos deputados; ém 16 de
fazer a applicaçao desU! alvara quand. o. estes. dou:s
Maio de 18'27. :_ Verguei,·o. )) .· · · .
motivos não concorressem.?.
.
·
·- ·,
· Parece-me ·ter mostrado ·que·. a• resoluçao. pro. Esta resolução á .vista das · leis a que se re<<

« Nos

l
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posta cstã cvideutement<J comp•·elJenJida na-; lei.;;
a que se re'fe•·e. tiiio grandes os males que re' sultão· desta in'\'asiio, c pnm conhecei-os bast~
·ver· o gi'tmdc numero Je audit·1rios onde ha so
· UJl · IJellião ·
ue em S. P.tulo 10r excm l<l lu
·a ott,·idurias com um só esc1·iviio; qtw todos _ós
juizes de •?rplnios têm ~~~~ só es~riY~o, a:;Sllll
·como a uuuor. parte do< JUlzes ordtunnos.
· A lei sempt·e se- .,utendeu cvnfonne as suas
pu a\'l'as e sen 1 o ; mae appnre~em os ~a J~t.as .c
'lucrem dizer. que t ,dos os escr1ptos nno ü~;tn
l.iuidus são nullos, ainda nos lugares oudn ha
um só tabelliiio ou escrivão: questioua-se sobt·e
j;;to e j•d"a a ca.;a da supplicaç:\u conforme a
nava Qpil~i:io. Acabou desde então o soctlgo publico <r0 di rei to de propriedade acabPu-se para
semp•·e e, se a ·isto se !JàO opp?e es~a restJiuçiio, digo gue todos os mventar1os sao nullos,
nullas · todas as sentenç1ts . e nenhum proce~s()
J1a que seja valido'.
Aind•t quand•l boüvesse1~ p_retext.::s
()

....

l

tido mvdernamtJnte pela casa da supplicação,
.devia te1·-se mais consideração a este respeito,
pesau~o o transtorno que· ia isto fazer. 1!..' neccssat'lo atalhat· QS males__ ue. sao rande< e
para atalharmos-,est;::s pl!•ito5 e injustiças q!le .a
·chicana tem flibt·tcado, c qne pr-•ponbo a md•cação. ,
Quando eu disse que a supplicaçiio tinha adol' a o es e mo o e j gar, nllo quero
ar em
generalidade, ha accordi'ios contr<tri:ls uns aos
outros (apoiado, apoiado): uns dizem quo s:'io
nttllos, outros que YalhlQS, até já em 1807 houve
um rabula que quiz levantar esta lebre em
::;. Paulo; o esct·iviio requereu ao olwidor quo
distribuísse, e crei" que fez isto combinado com
o ouvidor; o ouvido•· o indefe•·io, elle aggravon
para a casa· da snpplicaçào que julgou -lliiO é
aggriwaJo - : porém ha muitos accordiios que
declarão nullos UlUitos processos po1' esta fôrma.
l'eço a urgencia. ·

d:tta da citada Cinta regia,' a qiJal dl'ti:wminou
que os pl'flfes_sores dA :gramn~atica latii1a, ling.na
grega, •·hetoJ•Jca e plnlosoplna r>lcionnl c moral
fossem oi.Jl'igados a dar suas licões no seminario
archi<' isco al sendo i ual 1eu'
"
.
fe.o;sor •le t Jeo_log~~ moral o ordenado ·cté duzentos
e quarenta mllt'eJ:; annuaes.
.
" .o professor de lingua ingleza e francezn, com
o or,lenaJo ele .quati'OeentQs e oitenta mi , r··
nnnaes. SeJa o lrtga o }t ar tçõc;; em o semi'nario como f.,i posteriormente deterlllia ..do po 1·
l'ortarias de s~tembra de .J8'~, expedidas ao govcm•~ da Bahin pela sec•·etari•t de estado dos
.
.
. .
uegocios do imperio
- ." P~·•ponho tambt:m. que em beneficio do se:.
llllnat'IO episcopal; do .1\Iaranhão sejiio applicadas
duas tc1·ças .partes dos legaJos. não cump•·idos
t'm _todo o bu;pado, Qs qunes legado::;,. por alvará
de a. du Sete~nbro~ 1e 178?, e1·ão applicat.lo,; ao
hospital de ::;. Jose da c1dade de I.;isboa sendo
rel!et·vada a terça parte pa1·a os lto:>pita.,s do
81 •

" ~eqneit·o ma.is. gue s?j11 concedido ao seln·e·

m~nelun.íldo StJIUIJ~ar~o episcopal adquirir c pos-

su;r, alem do edllicto p•·oprio pam o dito estabelecimento ben
· ·
·
.
mil. ct·nznt.los, co!no tem sido permittido a· outros
li!Uit•JS estobcJe:~tmentos de .utilidade publica com
rhspensa das le1s tle amort1saçao - Bispo eleito
do •llm·anhtlo. "
P<ldida e apoiada a u•·gencia não se Yenceu -e
fi~ou pol' isso a indicação sup'l'a para a segunda
lc~tura.

· O mesmo Sr.. deputado mandou á mesa outra
t•eferia-se u
um pt'OJeet~ que vinha nssignado por differentes
pe.;soas, dtsse
.
.
O Sn. PnESIDE:STE : - Não sei se isto· é indicaç~u, uu rept·e:-:entaçiio·, ou pl·ojecb, porque vem
ass~gnado pOt' dtvet·sas, pess<;~as ;. se é represeut:tçao, segunJo manda o r<Jglmento, deve ser as....
., .. _
.
. soa e: reeon JecJ a pelo taurgencia, c sendo apolnda c
para h·
bel h ao; e se e J.ll'OJtJcto deve ser feit-o e assignad<l
a uma commissi'io, dtsse
}JClo ~ ... d.:putado .. Po1· isso perg•mto ·Se isto é
rep•·cseutaçiio ou que tituiQ. tem.. .
· O Sn. Dus: -Não estti vencido porque ,, nume1·o os . •·s. epu a os que v.. t';to nao e su • ·
::sn. -Uiz A vA.r.c.~NTE: _- S_e niio. está· !JSsigciente.
..
nndo {!elo Sr. deputado uno e projecto e uma
memo•·•a.
·
·
·
·
O S~t, LINo .(J()uTtNJN:-Antes qu,. V. Ex. torne
a .pôr á Yotaç~"io, •I•u•ro dize•· que não sei paro\
.o Sr. 'Yusc?nccllos.: -Eu julgo que n;io
que vai isto a uma commissào. Quem não coP';'do hav.,•· Jn,••da em que" qualquer· Sr. ·dcpunhece que é falta de senso commum o dizc1· que
ts.çfo po~sa oft'.:recer alguma me mo ria, ainda que
dous é um? O qu,. di.-à a commissão? que •lous
seJa .a$s1gnada por mu1tas pessoas, e não creio
não: é um?
que 1sto se opponha ao regimento. · ·
" '
O Sr. deputado póde otrerec.,r a sua memoria
O ·SR. CLEMENTE PER'ciRA.:- Como appareceu
pedindo que vá a uma eommissão para a sua
a idéa, de que não deve ir á commissão, dit·ei
i Ilustração, ainda .que v•mha as5ignada por · 60
· que negocios desta natureza não devem deixnr
pessoas.
· de h· a uma commissão, .porque são de muita
consequencia. .
·
Se este:~ cidadão~-ldirigissem immediatamente
a sua mem<?ria, tintão ~evia ser rejeitada; mas
O SR. PnEsmEJo.'TE rec.>lheu os votos' e fi•i ap·
esta mcmorm que o 1llnsb·e deputado julgou
provada " urgencitt, · •·esolvendo a camara qu~
dt:ve•· apresentar, p_orque podia servil· de esclafosse a indicação t·emettida á commissão de lerecimento á commissiio, nenhuma duvida pôde
. g:slaç.'\o e justiça civil e criminal.
bavcr que deve set·, aceita.
·
Os Srs. Bar1·os Leite e Queiroz Cart•eira comPnJ;>"mESTE: ......: O regimento diz isto: . pat·ece•·ão
a este tempo na sala, e nella
..
- já se « OArt.SR.13:!.
P.•ra
.,
- ·. • ~
aceit.'ts, ·" necessario ~ue ·· yenl1ão. assig!lÍldas'e
rec~f!heculo o nome c. a::;sJgn,atl}ra'• por l!m tabelh;lO do lugar. ond6 se reumr a ;•assembléa
I:SDiéAÇÃO
geral. ·
·
!I
'1
..· • : •
" Art. 139. ~ão se admi.ttiráõ. reprcseritaçõés
..· Proponho que ·por uma r~solução se faÇa <'X·
assig11adas po)r ·mais de uma pessoa. »
·í
tcnsh·a ao bispado do l.laranhão. a carta regia
O :Sn. V.\scm,.ci,;LLOS: - Eu jlilgo que póde ~sêr
o.le 5 de Abril de 1809, que juuto · por certidiia, e
admittida sem vi<Jlação do rcgimeJ'to, _ ..,ortanto
pela qual forão approvados .os estatutos do sesendo ·a cousa do tão ppU:~a )mportaucia, ·uão
minal'ÍU nt·cltiepiscopal da Bahia, sendo-lhe dado
- - . · "' - · , -·. -~
llela fazenda publica O subsidio annúat. de um. devemos gastar. tempo;
cônto de réis, os quaes tem sido pag.)s •lesde a
· o'sn. ·P~EsÍoR:s~E: .=..:Eu devo ·~bskr~a~ ·õ- re-

.

.

.

in•ticaç,~o, mas como o seu objecto
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SESSÃO EM 16 .DE l\IAIO DE 18::r;
gimenio. Pergunto ao Sr. deputado se é l'el!resentação.
o S•·- :\:lurco" A.na;o:nlo: - En apresentei
r,..nno indica ·iio minha. Itemetterão-me este a el
que. não viuha assignado,. e sem as f01·mali a es
deste costume; fiz uma indicação e julgnei que
não. era necessal'io escraver isto por minha lett·a
porque vinha impres,;o .. · Portant•l se se oppõe ao
reg1men , •tuetra . x. man ar-ma, e se se
jt1lgar urgente e que é nbjecto de deliueração,
s ja então enviada á commissão.
O Sr. pt·esidente consultou á. camara, e decidia-se que voltasse a mesma indicação ao dito
~- deputado.
O S1•. Clc;rn.cntc. Pereira: - 81·. pt·esidente, na sessiio passada ti v ' a honra de offe·
t•ecer á consideração desta augusta camara as
bases pam o projecto de um codigo ct·iminal.
Erão minl1as vistas que, tomando a camara
em consideração o exame destas bases, asst.u tasse
se e as ev1ao passar como es avao, ou as emendas ·afim 4e qne; . conbeceudo eu por este meio
quaes erão os pt·incipios da camara a este t·espei~o, pu?cl!se trabalhat:_no projecto d•J mesmo

E de cnde, Sr. presidente, part:rá este defeito?"
Não será da falta <ie conhecimento das leis em
virtude das ·quae.> se de\•e pagar as contribG.i··
ÇÕ<'.~? !"OI' C~l'lO que ~im.
,

meu pt·ojecto do bases remettido á
commtssno de legislação e justiça ci\•il c ·cl'imi,..
nal; a commiss_!io in~erpoz o seu parecer já '!uasi

Rio Gmnde do Sul
quinto dos couro:;;
l~i _de sun crcnç<'io,

fundadas em j~siiça c nos verdadeiros pl'incipios, e que podel'ião _servir para qualquer. oa o
autor llh!Smo das ba•es, dh·igir a marcha de um
pt·ojccto de codigo criminal, mas que não devião
adoptnr-se afim de deixar livre a qualquet· o
fazer' nm projecto por outras maximas e fôrma.
Bem conl1eci o pet•igo que l1avia de entrat• em
jl;randes trabalhos sem ter bases que me certificassem o modo de pensar da camara, todavia
puz mão ao trabalho, e tenho a hom·a de apresentar hoje a esta camara (e 1·emetteu) a primeira
art d !I'O •
r· · al ·
e o ·
·
meiN que trata dos crim&s e penas,
· timei o trabalho do proCesso, que deve fazer o
. objecto do livro segundo ,do .codigo criminill, por
al .. uns embara os e difficuldades sobre a ·marcha
que eve ter o niesmo processo, que se me offerecérão, c para aplanar. a~ quaes pretendo consultar primeiro a vont.Jde da camara.
·
Demais o processo sobre que deve mar.~har a
mae<hina do codigo dos crimes e penas, sobre o
merecimento deste. me.>mo .. pruj ecto e systema
seguido nelle, decidii·á. a cnmara ; e se .elle merecer a sua consideração, . terei . a honra de
apresentar depois a · segunda parte em harmo.
nia com o projectó que trata dos crimes c ·das,
renas.
. •
·
O. St·. jn·esidente ponderou· que visto haverem~e dispensado as dua.;,.leitl!a.s para o outro pro~
Jecto de codigo offerecidài1!1~mtcl'iormente pelo
Sr. Vasconcellos, o rrresmó se ilevia obser,•ar ácerca
deste: e assim se: resolveu, sendo "o. projecto remettido .á . com missão. especial para a revisão . de
ambos.
·
·
O Sr. Castro e SUYa: -Sr.
a leitura. do ·parecer~ da com missão
,
·· .
.
:
,
. cumen o
mats convmcent! .para. melhor ,;e conl1ecer a necessidade e 'justiça qúe ·hâ em se approvat· esta
minha· indicação. ·
·
.
·
Pelo- exame ·a · ciue me tenho dado: na revisão
d~s. do_~umentos junt~l!: !1. esse parecet•, ·vejo que
nno ha· uma"sõ provmcta que tenlta aprescntndo
com exactidão a.· sua. reccit:~ :. em trtdas se enc.~. I!trã
. o. n~ais. ou menos discordancias.. na .. peJ·cep;
ça~ dos, 1mpostos; os quaes são ~eraes cm .t.:.do
o mtpet'IO, .;orno: mcll1or conhecera. esta c;\n:ara
por outrá niinhá. inllicaçâo 9-ue ,a seu.' t,!mpo ht"l
de apresentar sobre esse obJecti>. ·
·
TOM<~ J.

::,

i

•="' :

tn

lá. não chegaviio, outras ficavão sepultnJa;; nas.
secretarias e muitas não pass:'io ao;; successores.
dos chefes ·des~as repartiçoes da fazenda.
t·em.ttem âs províncias· pan'tãs para a cnl.mn~a.
uos direitos na-> nlfandegas, assim tambem se·
Jevem rcmetter pautas ou trtbellas. das leis que·
cr<:!arão esses direir.os e esses impost•1s; afim de
que o cidadão bmzileiro tenha o mai:; pel'feito·
conhecimento dellas e saiba a nação da de-<gmça
em. que tem jazido e em que infelizmente jaz,.
estaniio a pagar tributos e tl'ibutos de alta
•nonta, dos quaes pag.io uns sem saber as leis.
que os ct·earão, e outros que forão creados a.
mero arbitrio das juntas de fazenda, camaras e:
overnadores, monstruo~idades estas incomprJ·
JenstV<llS e a e unposs1ve •te set• acre 1 a a em.
parte algnma do mundo civilisado.
Pvrém esta fatal verdade está. evidentemente·
demonstrada por esses documentos junio_s !lO pa-

'

.,

do com mandante o bl'igadciro J<lSC da Silva Paz.
em 1738; que as passagens dos animaes em
Porto Alegt·c c Rio Gt·ande, cujos direitos montão •
a 35:0:J3S003, forão creados pela junta da faz<)nda,.
e que o imposto de HlSO::IO pür anno sobre ta·
bernas o foi por ordem do conde de Aguiar; no
Espírito Santo as p3nsões de · engenheiros e
molctas, o imposto da aguardente ,Gtn'it.iba e d<>'s:t.l; em Set·gipe consignações das .~.Ca:maras,. li· .
ceuças de. alambicar; d1reitos uaciona~s havidos
pela província da Bahia e Tinta Velha; em Per-·
nambuco o imposto de bcbidt\S das garapas.
ct·ea o pe a camara c
m a; no ar
et·ças
das camnras, set·raria, direitos de 80:) e de
{i()() réis sobre os eSCl'l\\'OS, dil·eitos de sabida .
dos mesmos, meio real de carne, fazenda do·
rary e .
1 nç ,
·
'
, •
coal da Villa Franca e viveiro de especiarias;
em Santa Catltatina fõt·os de marinha c direitos.
cobrados na villa de Lages; em S. Paulo. meios.
direitos e dil·eitos. inteiros de Coi·ytiba, dizima.
das madeiras; emi\Iinas Geraes dir<!itos <te passagem, terças. das·. cnmaras· das ·villas de C:tmpa- ·
nba e Baepeudy; em Goyaz direit·>s de eutraua; ..
em Matto Grosso finalmente entradas geraes e
particulares e subsidio voluntal'io, . etc.~ . etc.;
t·•dos existem não se sabendo das leis que ct·ea~· ·
rão taes impostos.
.
. .
.
Tal era, :St·. pt·esidente, o desgraçado l'eótUle''da administ1·ação passada I! !
•
E portauto julgo de neccssiuade, . c até· porhonra . e et·edito ·t.la uação, <}ue a camara encarregue á commissão . de. legislarão de. f:\zenda d~
revet• esst>.S c outros impostos, cujas leis· da.
ct·eação se ignora, para se. rccommendar ao governo que mande examinar com a maior attençno e cu·cumspccçiio ·no thesom·o ou nas pt·ovin-·
ctas se xi m u ii:
.:
- ,.
pois pôde bem ser que pela impedcia' dos officiaes que se não queirão dar"'ao trabalho seja.
'que se. desconhcçii:o essas leis que t.alvez ex.istào,
o que é muito de suppór, quando yemos em al~
gumas receitas das províncias uão mencionarem.
os empr~gados lei~ noviss!mas sobre imp~stos, ~
- sem duvtda por nao exanunarem os archivos;
. }.las quando infelizentif. fdtas todas esta,; ai-·
ligencias, se não · acharem essas leis,· então a
camara resolverá se deve legitimar fi. continuação da recepção destes impo:Stos ou. se deve extiugnil-os, tudo como m~lltO!'_çouvie·t· ao bem da.
-~ .
13
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.nação. Só assim é que se p6de apagar essa nodoa
ua admiuisll'açno passad···
'
.
Ist•J é 'I uanto á primeh-a parte da minha m·
dicaç.lo; ~~~auto á ti<'gut_H.Ia p;1~te, lembro. que o
.ae fa~enda que na receita dos balanços se lancem
touús os impostos <}*e lhe forem relativos, embora de alguns uãu haja 1·endímentos, e que na
4
W

ão

,~

-0

•

postos, (corno por exemplo- dízimos-, que com·
prehendem o de gado vaccum e cav.oll:lr, o de
pescado, maun.;as, assucar e algodão), " que de
.:Jada um desses ramos se apresente o seu ren ·
dimeuto distincto, e o mesmo se pratique com
os direitos que se arrecadão nas alfandegas e
outros semelhantes.
·
· As vantagens dtlste systema são obviai! : a
primeira é methodisar , e com uniformidade a
-escripturaçiio da junta de fazenda de todo o
imperio, :iegunda deixar·se com esta escripturaçiio
esclarecimentos aos novos empregados, que dia•

•

.
-

4'

--

11 1.0 Qual seja a receita e dP.speza da villa de
Carnpós. ·
« 2. 0 Porque lei, regulamentos ou ordens se
c.,[miu umas e se fazem outras.
.
« Paço da camnra dos deputndos, 15 de Maio
de 1827. O deputado, Baptista Pel·ci,·a. » ·
Q~ando vierem, es~s esclarecimentos. entã~? e~-

cação. Peço a urgencia.
O Sn. PnESIDEXT~: consultou á ramara e sendo
apoiada a urgencia, disse que estava em discussão e teve logo a palavra
O Sr. Batl1;1sta. Pereira : - A cousa .é
muito simples, é um deputado que quer ter il·
lustrações pat·a poder formar algum projecto de
lei, e não tem os dados necessarios para esse fim ;
a camnra da villa de Campos negou·se a dal-as
em particular, e por isso é necessario que se
peção
, visto que ella recusou fazer
. ao governo
.

:fazenda ; pois que muitas vezes acontece que é
nenhum o rendimento de um imposto quando é
-ereado, porém com o anda.r do~. tempos elle .cresce

rendas e qual ê a applicação que lhes dá.
E' preciso que o representante da província
fiscalise isto, e c~mo a camara _não quer mos-

balànço, sabe que o tem de cobra1·; terceira e mui
.Pt·epouderan:te ê o ~oxacto conhecimento, que de,·e
ter o publico de todos os impostos que se arrecadãu nas l'Ovincill<:; do im eno co s rrurn
por esse meJO o obter-se o vantajoso esclareci·
tnento de saber-se em um golpe de vista quae.s
os generos de producçiio de cada . uma das pro·
.,·incias, quaes, o,; de sua exportação, e quaes
-os de :seu maior consumo e 1·endimeuto; o que
ntui to convêm, tanto para as transacções comllterciaes como para os nossos conhcciulentos estatísticos. ·
Por todas estas razões julgo muito adulissivcl
o ::;ystema proposto, que é muito simples e concentra em si vantagens mui reae.s , com o q 11e
já d~~~~~-s um passo pa~ aperfeiçoarmos elJsas

gocios e mA applicaçiio que tem dado ás suas
rendas, é necessario pedir ao governo que mande
vir as informações.
·

L~DICAÇÃO

'fazenda organise duas tabcllas, uma os impostos geraes em todo o imperio com fiS leis de sua
ereao;ão, e outra dos impostos peculiares a cada
uma das províncias, afim de que sejão remetti<las ao govemo para as transmittir a todas as
províncias do imperio, com recommendação positiva ás juntas de fazenda, para nas receitas dos ba·
'lanços da fazenda se lançarem todos t>sses impostos,
ainda mesmo que de alguns não haj;'io rendimentos
e de ·nunca se confundirem uns com outros impostos na escripturação dos mesmos balanços
M. N. Castl·o e Silva. »
•
Fic011 para segunda leitura.
O Sn. BA.PTIST.-1. PEltEIR<~- : - Tenho que fazer
duas indicações sobre as quaes nada direi, reser"
vando·me pat·a quando viet·em as informações.
•
Leu as seguintes
l~I>(CAÇÕES

«

Indico que se peção ao governo as illustra.ções seguintes:
<I I.o Qual seja o titulo da Cl·eação do sêminario
em a vílla de Campos. ,
« 2. 0 Se é _patrimoniado, qual elle seja, 9.nanto
Tende , por quem administrado e qual a apphcação
dessa renda.
· u 3.o Quem o oceupa; porque modo e desde
quando. "
·
·
'' 2.• I~l!icn que s~ peção ao govern\:1 as seguintes
~nformsçoes:
.

cipio da creaçiio da vil a de Campos houve um
eil:ladão que erigio um seminario e o dotou. para
nelle se educar a mocidade da villa; mas quiz
a desgraça que oa ratos occupassem aquelles lugares, onde em outt·o tempo se applicaviio aos
estudos a mocidade da villa, e ainda maior desgraça quiz que uma tropa miliciana, que sõ é
demorada ahi para fiagellos dos milicianos (apoia·
do, apoiado) fizesse um quarter de soldados daquelle seminado, contra a lei de propriedade c
sem que pague algum estipendio.
Eis porque quero esclarecimentos para se pôr
em v1gor a e ucaçao a moct a e, ~ para que
ella se niio veja forçada a vir fazer despezas no
Rio de Janeiro, longe dos pais e da patria. · ·
Se tratamos de dar uma educação proveitosa·
nao p e e1xar e ser a m1 1 a.
. O Sà. PRESIDENTE consulto11 á camara e foi approvada a indicação.
E logo pedio a palavra e orou da maneira seguinte
O m•SlUO
Sr. Baptista. Perelra:~Tenho que apresentar um requerimento. que ·na sessão passada
apresentou uma senhora moradora na villa de
Cariípo11, que ahi pretende estabelecer uma aula
de educação.
·
No anuo · passado foi á commissi!o de instrucçiio publica, que. ainda ·não apresentou o seu
parecet·: eis seguJl,~l)c requerimento , como revivendo o do anno passado. .
· .
Eu peço a V. Ex. que o haja de propõr á.
consideração dos honrados me1nbros da commistuio, para que llêm o seu parecer a este .requerimento ; versa igualmente sobre a educação e
, ·como ninguem lioje está persuadido que sõ' os
· homens m re ã ·
- ·
.
feminino nos devo merecer summo cuidado, assento que é de muita justiça este requerimento •
O Sn. PnEsiDE~TE satisfez~I o illustre .•
deputado.
O Sa BAPTISTA PEREIRA.: - Rogo que não só
queira convidar aos illustres...·membros que aprP.·
sentt>m o parecer indicado ; mas .eu mesmo Ibes
peço e reforço o meu peditorio; ,· ·
O Sa.' PRESIDENTE consultou á caóüua á este
respeit•; e fui tudo ·dirigido á commissão de i'nstrucção publica, a qual foi conTidada para·dar.
e quanto antes O' seu. parecer.
·· · '
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SESSÃO EM Hi DE ~lAtO D.E 1~.27
Passando ã. ordem do dia, ltm o .Sr. 1<> sect·etario
o segninte
PARIWER

« .João Gomes Barroso e. outros negociantes de
gros.;a aventura d.,sta }!raça , · representão ·que
seudo os ·portos da costa d :Afl'ica. possessõtls de uma
nação estrangeir~ todos os neg.>ciantcs deste imperto
m o u·e•
e t·equerer que passem por a tteat,ifiO as f.LZ~ndas, que navegarem pat·a !•S referidos
portos, pagantlo 4% de direitos, em lugar de l:J% : o
concluem pedindo que.as~im se declare, ponderando
que de outra fôrma nãO potll)ràõ emprehender o
commercio dos mencionados portos sem o risco de
percla em concurrencia com os subditvs do reino
de Portugal, a quem iguaes baldeações estão concedidas.

.

capitã<> de .fragata intendente da mnrinha intct'!no do porto. de Santos, que· ponderiio a nécessulade de cstabelecer-~c na rcparti~iio a catg<>
deste uma '1 • •
•
· •
tivo regulamento e competente cofre, l10m assim
a informação ·.que a tal respeito dera o i•ítendente da marinha desta cõrte , e o de 1~ de
Julho, em que re;; onde ~sobre as inf•Jrma~ões e
e,;c arectmentos que de novo Ih·~ foriio· pedidos,.
é de par... ccr:. qu11 devendo consiuel'ar-se a actu!:ll.
intendencia de mm·inha do porto dt: Sa11tos
como um estabelecimento dl'stinatio especial monte
á construcção de algumas embarcações, em con~
sequencia do que foi que se nomcát·iio os officiaes que se achão alli empregàdos, e exigindo
a regularidade •los estabelccim<>ntos desta natureza àpurados conhecimentos não só das localidades e proporções para elles em todo o imperio,
mas até de resultadcJs niais ou menos vantajodos mesmos, baseados. no el!tado das _finan-

))

Sendo posto em discussão disse
~

Sr. IIollo..ntln

?~vulcontc:-

Niio

silo negociantes· de escráv~s da costa d'Af. ica,
que requerem allivio de direitos. Eu sou de pa"
rccer que se uão pec;ão esclarecimentos, mas que
se escuse o requerimento.
Pt·ouvera a Deos que não sõ pagassem 15 pot·
cento, tuas o triplo de' J5 por cento. Este ê o
'"erdadeiro methoao da extincção do conunercio
dos escr.lvos. Que commercio temos . nós pam
Afdca '!. E' de escravatura, t-scuse-se _pois o requerimento, vorqrie não é pt·eciso pedu estes esclarecimentos.

d•:ve. Nilo se trata de eséravos, cl eu deixo muito
de proposito de fazer as t•etlex.ões que podia
fazer.
. Dil·ei •porém que . a commissão que deve dar o
seu parecer precisa de illustrações fl o que faz?
Pede- esclarecimentos; alias fará despropositc.s.
o Sr.· Cu:rib,u.· Mu.tto:.:- Sr. presidente,
tambem diria alguma cóusa sobre este'-requei·imom·
to, se .entendesse que: o unico negocio que se faz
para a. costa d'Afl"ica é o da escravatura. Mas
lá tambem se nego,cêa. em , marfim, cêra e outros
generos: não se confun•l~ ·este. commercio · com o
da escravatura, o negoc1•1 da.:cêra· .o marfim· é
importantissimo, ainda que sejão, p·equcnas parcellas t... todas .juntas montão em grandes sommas. J!.;llfallo _ só, no que respeita. á. costa .de
Aug..,la, porque se quize:;se fallar na costa da
Mina, o negocio é muito mais dc1 que o de escravus, o negocio é 'de ouro, anntJs, cêra, marfim
';
,,
esclarecimentos ao: governo.
. O Sa. ·PREsroE.wE-recolheu
votos e
provado o parecer.
O Sr;lé secretario leu mais est'outro
PARI::CER

« A commissão de guerra· e ·1niuinba · examinando. os officios do ·ministro· e' _secretat·io de estado dtls negocios. da marinha de 12 4e, .Junho,
em 9ue . faz·: presente a esta· camara os· officios
do, VJce-presidcmte da provinciá de S. Paulo e do

O Sr. cunha. 1\lo.ttos: -Sr. presidente,.
em todos os tempo; fui inimi~o declarado do lux<>
nas repartições militar~s, e -considero comu re,pnrtiçõcs as mais desnecessarias . e mais d;:-nas.
de receberem o nome de t·epar,tiÇões de lux;, as
intendencias da. marinha. Sr. presidente, se nós
lançat·mos as vistas para os felizes tempr s ·da.
monat·cbia portugueza acharemo~ q11e as noasas
costas .estaviio cobertas de esqna~ras emquantonão existirão as intendencias da marinha.
Depois que estM forão est:tbelecidas principiou
n marinha a decahir de modo tal que estiv.Jmos
• ';llll termos de ficat•-sem navios d11 guerra; no
dia de hoje nos achat·inmos reduzidos a quasi
nada se não se compras;om vasos estrangeiros.
E' sabido de todos os illustt·es deputados, que·
têm · conhecimento das ordenações affonsinhas,
ue no tem o feliz ·de PortufTal em ue o Brazil
não estava ainda descoberto, havia só um homem·
encarrefTado
das constrnccões navacs, o qual tinha .
0
o:tttulo dé' provedordas almadràvas e era :su•
bó"'"ciiinado ao ·almirante ou ao capilão-mór do
mâr:'" Sabemos peh1 historia que na occasião emque o St· •. D•.To. ao I embn.rc.·ou cnm 50. ,000 hon.tcns'
de tropa"e chusma para a cónquist11- de Centa~
levou ;J;)() embarcações IJUIISi todai · portuguezas
é mui. poucas estrangeiras; biscainl1as, vemsiana!r.
c gen.,vezas.
·
tinbcmos m;tis quo quando o Sr. D. Affonso IV
se .leliberon .a ir conqni:;t:u- a Africa, l'lahiriio dO"·
porto ·de Lisboa 30,0UO soldados e marinheiros·
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-100 n:n-ios tod•)S pnrtnguezes, Sabemos que,
quando o !;t'. D. 1\l:mod l!Uiz soccorrer A.-zila,
.aprompt:\r:\o-se navios para 20,000 soldados e
msrin hei r os.
N:'io havia
. entiio .conselho uo almirantado nem

.

de Lisboa, Porto, Setu ai, Pcniche e outros lu-gares donde sahiriio tt'io vastas quantidades de
embarcações; mas depois qae chegou o tempo
-em que quizemos imitar os grandes estabeleci-.
mentos dos estrangeiros principiarão a declinar
-os nossos negoci()S e ficou peruiua a marinha.
Estabeleceu-se etn Lisboa uma intendcncia da
mal'inl1a e mandarão-se chtweiros dcllas para o
Brazil, e o que succedeu foi que não houve construc.ções e começárão ellas a andat· peb mundo, ·o
como sabemos, e chegando até o p(\nto em ·que
nos achamos. De ue serve uma iutendencia de
mat·m líl. no ara? Não bastava um constructor
ajudado por, um official da at·mnda? De que serve
em Pernambuco uma intendencia que tt·az comsigo secretarias, contadorias, almoxal'ifes e im"
_, . e que serve uma t•t en enCia
de mal'inha em Santa Catharinn, onde se acha
um }wbíliSsimo official cujos serviço.'i podião ser
utcis_ em outro lugar? De que s~rve uma in~ense de saber se. se póde ou nüo dispensa1· o intendente da marinha de assistir ás sessões da junta
da fazenda.
que tinlu.t só cinco empregados, a escripturação
Eu digo que não ha neces11idade de providencia
achava-se em dia e não se devia nada~a pessoa
legislativa a este respeito, porque sendo as juntas
.alguma.
nutorisa1as a fazerem suas se5:sões logo que se
Yim para o Rio ue Janeiro para servir no
acharem presentes tres membros, não era neces.at·senal do exercito, onde traballiando-se menos
saria assistencia do intendente, uma vez que os
que em Pernambuco. l·xistião mais de JOO emoutros vogaes da junta concot·rão a eUa;
,pregados : em Pernambuco trabalhava-se mais
Sabe-se que o intendente de Santos é occupado
porque em eu o unico responsavel.
em lugar mui distante daquelle .::m que se fazem
Portanto, Sr. presidente, eu entendo que é desas sessões, e como elle não de estar ao mesmo
:necessaria a cren ão do rande
·
tempo em uma e em outra parte, necessariamente
encia de marinha de Santos, que de nada sen·e
l1a de faltar-em alguma, mas a falta que.!az na
senão para fazet· despezas. Os officiaes que lá
existem são sufficientes.
junta não embaraçando que os trabalhos se fação,
é muito meno1· que a· que fizer na re artição em
Pelo ne res cita ao intendente entendo ue
qu a su as:ns nc1a
m tspen:;ave .
eve ser ispensado de ir á junta, porque lhe
Resta· com tudo a saber se, por isso que o inten.são necessn.rios dous dia:; para ir á S. Paulo,
dente não póde ordinariamente assistir ás juntas
outros dons para assistir ã junta, outros dons
deve ser dispensado por uma vez de ir -a ellas;
,para regressar, e sõ um dia é que ha de emparece-me que casos haverã em que a sua a;;sispregar as vistas sobre as construcções navaes.
:Ou elle ha de ficar na cida<le ou deixar de lá ir.• tencia seja necessaria,. e como por esse trabalho
não percebe eousa '-' alg11ma da fazenda publica,
Esta é a minha opinião; prouvera a Deus que
que não é com isso onerada, julgo q11e nenhuma.
.acabassemos com t<1<ias as intendencias de marazão haverá para que se tome uma medida que
dnha.
o prive de comparecer quando ., houver necessiO Sa. OaNELLA.S mandou á mesa, e ficou annexa
daae.
·
~•o pat·ecer a séguinte
0 Sa. PRESIDENTE depois de ver que a camar&
havia j11lgado a materia sufficientemente discutida
IXFORli:AÇÃO
reco,lheu os' vo,tos e foi approvado o parecer.
(< J,?eter!llinando,:, alvarã.ue l2 de Agosto de 1797
O Sn. TEIXEÍ:R.\ DE Gouvi'i:A lc1u por parte da
que os mtendentes da marinha nos portos do
commissão da guarda da constituição o seguinte
Brazil fosse'!l vogaes das respectivas juntas de
fazenda, ass1m se observou: para com o intenPARECER
dente que foi no porto da villa de Santos, Miguel
~osé de ~liveir!l Pinto, pa ando-se-lhe _por ~:sta
« Foi visto na commissão~Je
~
mo
quer1men o e r.
omaz a ·anta , ·religioso·
chefe, de divisão da armada nacional e imperial
franciscano da província .desta eôrte,. em que se
-então sómente reitl, o ordenado annual deJ~OOS · 9-ueiia de varias arbitrariedades. contra elle pra-em observaneia das provisões do t·eal erario~âe
ttcadas pelo seu provincial, retendo~() · no carcere
25 de .No_vembro de 1801 e 2 de .Janeiro de 1811
desde 6 de Março por· "rim proéesso infórme que
.até 21 de .Tul.ho de 182-a, dia em que pela juntâ
de proposito se· tem demorado, só com o 1im de
.da fazenda desta provincia foi cumprid(l o real
tel-o neste carcere humido· e frio, apezar de ter
d~crete de 1~ de Junho. do dit!l anno, .relativo a
o supplicante juntado documento, que prqva a sua
na~ se reuntrem em uma so pessoa dotis ou
àvançada .enfermidade :~ .IJ.ue não .llle restando
ma1s empregos, mormente sendo incompativeis
outro rec11rso que. o ,mareado na resoluçiio de 2
.seus. exercici{)s, ~~nlo succedia a respeito do sode Ma}o de 1775, succed~ ·qr_le-_se'" àcht~ ·a,~simte
1>redlto, que restdmdo
naquella villa de Santos
o . oundor a elle· réo e. ·pede g,ue se__ commetta.
I)
Eu fui o inspector do trem em Pernambuco, rui

-o creauo1' daquelle grande estabelecimento em

c;
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a outro juiz a diligencia ordenada" naquella resolução. A com missão é do parecer- que se rc·
metta este negocio- ai) ~overuu, afim de que f{é
as necessarias providenc1us.
(( p,l o d
'
de IB-21.-Lucio So.tJ•es Teixeira de Gouvta.Bentardo Pereh•a de Vasconcellos. - Galvão. ~ino. Coutinho.-Ped,.o de Al·aujo Lima. ,;
- Sentlo posto e111 tlisr.ussiio pedio a palavra e
disse
·

O S-.·. Ahu.cJ.da c

All>uqucrquc:-.•.

(Não {oi ouvido, di.: o tachigraplto GonÇab:es,J

9 Sa. BAPTISTA PEREla.\.:- E11 me desdi o do
ad1amento
·
marca.
O Sa. PRESIDE:-."Te:- Então tem a palavra o
illustre deputado.
·
O Sr. :Oaptl•t:a Pcreh.·a:-Eu !alio contra
este parecer cmquantc) diz q11e se rcmetta o negocio 1to governo. Que provtdencias dará o go·
vemo? A q11P. é dada por lei, isto é nomear um
juiz? Não póde ser. Cliamar a este juiz que ~e
acha em correição c tàlvcz hem distante? Niio.
Em que pois melhora-se a sot·te deste des"raçado?
.
·
"
As pt·ovldencias já se achiio dada:~ por lei, e
por isso assento que se recommende ao govemo,
para que faça com qua..o ouvidor da comarca vá
da_~" r~medio a este caso, ac!JO que deveria ser o
a m

p ~n. ; VERGUEmo: - Nomear este juiz de comnnssao e o que nem a camara netn o governo o
podem fazer. Como pois havemos de mandar este
negocio ao governo _para dar as providencias?
Requeira 'O' supplicante á competente autoridade
porque C:sta camara niio deve mandar isto ao
governo; eis, p.-,rque digo que se rejeite in limine
o requerimento
ue a o
· · -

pa:

eiro era dizer que não é da Cul~l···ete"cJ·a da
..
"
v
mara; é preciso acabar com estes mãos habitos
com que estão estes cidadãos ou não cidadãos
Quando algum religioso se aehnr no carcere vã
immediatamente ao ouvidor do crime, :para este
ir ·ao carcere examinar e· ver esse reliBtoso, pot·que_ niio ha de es~ar um individuo inJustamente
a padecer ha 60 dias ; e quando o ouvidor esteja
fóra tem o seu substituto, tem juiz de fóra, tem
juiz ordinario, etc.
·
Portanto este negocio tem remedio, e quando o
magistrado não der remedio, IecotTa á. competente autoridade e diga-se que esta camara não
póde .. tomar conhecimento. deste requerimento.
o· Sr. Baptista. Pereira: _Eu vejo que
neste requeriml)nto se diz-::J>or .estar, fóra da cidade o ouvidor do crime.-Eil _ não estou bem ao
facto se o ouvidor é que dõve _tomar conhecimento
disto, eu não estou em perfeito conhecimento
deste facto, ortanto acho
·
es a materia.
.
.
,,
··o. ·sn~ p nESID.E~TE:-Os
· - -'
h·
sen ol'4'.s que apoião o
aaiamento, , quelt'ao se' levantar.- Está .apoiado.'~
o Sr. Cruz ·Ferr.,~ro.:-EuTÓto contra :<r'
adiamento: o ouvido~ tem_ obrigação de examinai
{supponho) duas vezes no anno os carceres, e ver
se .]~a algltns, de:Jçaçados- que estejào alli _por
capr1cho. âe _seus-, pielados, deve entrar' mesmo
~O.S·•conventos ,. e. man•lar abrir QS- -careeres e
examinar; portanto este padre tem. recuri!o, tem
para, onde, appellar.
,
··
·

e

•

p•nque
pedindo-se
a juiz
nom!!ação
um juiz,
a pedir-se
a de um·
de comdemissão:
é vêm
verdade, que a petição entendida no sentido litteral,
parece conter· e11ta idéa; porém· a commissão
não attendeu a estas circumstancias, porque entende!\ que o mal se podia remediar sem esta
nomeação; não só pot·que o governo podia mandar
chamar o ouvidor. mas ató porque ent•~nde que
esta . diligencia póde ser executada pelo corregedor do crime da cõrte, qu.l col'ealmente é o ouvidor della, e a quem a lei incumbe a correição.
Outros senhores opinarão que se não devia toniar
em consideração tal negocio, e que . não é da
competencia da camara. .
··
Para se sustentar, Sr. presidente, esta opinião
é preciso riscar um arti~o da constituição, que
faculta a todos os cidauãos o direito de levar
suas. que!xas, e reclamações ao poder'' executiYo,
e legt:slatlVO•'
.
_
_
"
E mui bem se detct·minon isto, porqu~ ogover.no _
·
goeios, que lhe forei} remettidos desta ·camat:a,
quando . elles pareçao ser da ~ua competenc1a,
porque ISto !nv~lv~ umª5t_espe~10 d.e recommeni:lação, que nao e ociosa, e por 1sso e que a com~missão, vendo que· este homem {a .. ser verdade
0 que allega) é_ viclim~ 'dos _caprichos ,.~e .seu
superior, julgou: que nao - dev1_amo!l liJet·, Indtfl'e·
rentes aos seus males; e emendando o_ erro de
quem Jez o .requerimentC? a?- silpp~icante; opinou
que·_ o _negoc10 fosse_ rem_etttdo _ _ ao governo para
dar ás providencias, que julgasse justas: no qu_e
sem duvida nada ob~~u, nem contra a cons~1:
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tniçiio, nem contrn as attribuições do go,·et·no.

As razões pois que tenho ouvido, uii" me obrígi'io

a mudar de opwiiío, e pJrtanto voto pel•) pa1·e·
cer.

seja feito pela coufra1·ia da 1\tisN·icordia, sem
íufluenci:t !le qualquer autoridade J'cpresent.ant";i
da ;::roymcta.
'' Quanto ao 2: 0 depénde de 1e i.

ciluento do ('!'escute uegocio, pelo fundamen t<l de

que a pretenç:i<J Ju SUJlplicame importa o n1esmo

qu.; n petição de um Juiz de conunissão, e que
pot· consequcncia de,·e ser indeferida pot· se1·
CiJntra a constituição.
Devemos, St·. presidente, fnzer differença entre
a pretenciio do ,.;upplíc;mte e •l ~nodo pOI"que o
seu requerimento está redigido.
.,..
O supplicante o que pretende é um .remedio
contra o despotismo do uma prisão arbitraria que
o opprime: ·e se se euunci<.lU mal, o governo)
quando Yir o seu requerimentQo:-conhecel·á por
e, ue
ve occun·er a c
m ,
n
providencias estabelecidas na lei. E quaes são
estas provitlencias? '
Já o Sr. Teiexim de Gom:cíl as

plicante sem lhe nomear um juiz, como elle pede.
Tambem me diriio qne este homem pelos seus
Yotos deixou de ser cidadão, c não e;.tá por
i~so nas circumstaut:ias de se tomar conhecilllento da sua petiç:io.
·'
:\fas eu n:io que1·o entrar na analvsc destes
principio;;, e só perguntarei: E' elle h'Jill'*l?
sem duvida: pois se é homem e tão opprimido,
que está clausurado dentro de um carcere, e
Yem implorar a p1·otecçào desta camara, nós não
lhe podemos negat· aquell>L t]Ue está ao nosso
a lcauce . ur ue niio estamos a · • 11
pt·otcger .os dit·eitos dos cidaJãus, mtts· estamos
tambem para proteger os dit·eitos dvs homens
que p->r suas tristes ch·cmnstancias não goziio
da prl•rogativa de cidadão. E como l11e odemos
''a er. . em c en o o ·seu requerimento ao governo.
Isto. e na v.e1·dade o mais que no caso podemos fazer; mas fazcnuo isto, muito valemos ao
supplicaute, porque esta remessa vale o mesmo
que fazer ctlnstat· aos ministros, que e.-tn camat·a
est•\ ao facto da oppressão gue ell•J soffl·<>, e que
tem .suas vistas posta!! na forma, por que elles
ll1e atlministrã~ J.!_lStiça. Voto portanto pelo parecer da comnussao.
O Sr. p1·esidente poz a votos o paree•·J·, e fui
appr:Jvado.
·
O S1·. sect·elario :Maia. leu o seguinte
P.\ItECER

··

« A commissl:o de srud · publi~a tend fexaminaao

.c,.:c~upnlosamentc

cisco Gm1çalves Mm·tins.- Francisco Xaeie1· Fe1·-

1·eil·a .-José Avellino JJm·bo:::a.-Antonio Fen·ei1·a

F1·ança. n
Posto a votos foi approvado.
Sendo meia hora depois dÓ meio dia voltárãQ
pat·a a sala os Srs.' deputados 1nembros da commissão central. e o Sr. SoUZil França na qualidatle de relato1· d'ella, leu ·o seguinte
P.-\RF.CER.

" A~com missão central t'atisfazend'l ao seu dever
respeito á informação e ·parecei'• que prometteu
in terpür sobre o merecimento d<1 methodo ado- ·
f

r

•

•

•

-

c de opinião:
" t.o Que por ora se ·conserve a divisão das
turmas segundo se acha feita.
« 2.0 Que não trabalhem as secções simultaneamente; mas sim uma em. cada dia na hora
mais conveniente, sem prejuízo. das sessões ordi·.
na1·ias da camat·a, o ,que s., rP.gulará pelo nu-,
mero dos ::5r:>. deputados presentes. ·
.
" :~.o Que sejiio revistos o exami":lt!.dos pelas
secçõe~ aqllelles negoc!os sómeut5, que .por sua·
tiat.ut·eza entender, a camara que necessitiio do
auxilio deste · methodo para a sua mel.tt,or decisão.
(( 4.o:·Que principiará o trab.Ílho das secções'
p•lr ,aquella,·. a· que pertencer o deputado ·autor
dn muç.iio, que se examina, ·indo us outros ái
secção, a que pertencer <Í relator da' commissão ·
que interpôr parece1·.
•
··
•
« õ.o Que a secção, que primeiro trabalhar n;l
.
. .

o plano, _que ã :::;. ·.\1. liii!Jcrial
env1ou a commissào da 8anta Casa da Miseri·
enrdia da. éi·larle de Porto Alegt·e, província de
'='
v_·
c ro o 10 _ t·nn e o u , a respnsto os
t·elator e por escripto na . seguinte secção, de .
l~lelpor:tmentos e refórmns, que llte pareci:'io mais
todo o rcsnltadol do seu trabal110, com destineconv-:mente; a benefici•i ·. daquelle t:'iu pio 'éstada opinião da seéção, e druiiemendas de cada
belecnnento, na conformidade do qu~ dispõe o •. -' çi'io
um dos ~rs. deputados dissidentes.
-.
decreto de .~ l de Outubt·., du lb'2-l, CUJO !'equeri· '" 6. 0 Qne o me,;mo se praticará pelas subs~
mcnto fõra manJaJu. a esta. c•unara dos depuquentes até á ultima.
.
·
t;Idus 11el·• miuistt·o ., secretario <.fest:ldo dos
" 7.0 Que a comnlissii.>. central, fará relatorio
negocias do imperio; e do parecer, respondendo
do· resnlta,lo dos trabalhos á camara, e· deciuirã
a.os quesitos pedidos pela commissiio da dita
ns duvidas respectivas ·ã economia dos trabalhos
Santa. Caso~ que: quanto ao primeiro julga est:•
das sec~ões. ,.: ·
, cmnnu!':s:1o que se póde conceder, porque ti:io
d ·pende de lei, comtanto que este pediloriõ
« 8." Que apresentado assim u resultado 'dos
~

c
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SESSÃO E~l 16 DE llAlO DE 1827
trabalhos das secções na .camara, se niio pos~a
aceitat· nenhuma em~nda sem· que seja apuiad•l
pela maiol'ia da mesma camat·a : o que tambem
se ob:;ervará na ultima discussão dos prujectos
11 Qtianto ao res.ultado dos tl·abalhos já feitos
pelas secções sobt·e o projecto de lei do senado,
que regula . a .divisiio
., da administração public:1
..... -

11 Que foi approvado o 1.• e 2.o artigo por todas
as sec;ões, salva melhor redacção pela 7.•
11 Sobr~ o a.o artigo e seguintes votou a 7.•
secção que para ser discutido o pruj ect" se re·
fundisse, concebendo-se a sua doutrina em termos
geraes, eliminadas algumas materias, que entende não s:lo proprias da attribuição do ministeria.
·
« Sllbre o mesmo art. 3. 0 foi a 2-• secção ue
opinião
.
. . que
. se t·edigisse
. da maneir L seguinte. :

do imperio pertence a direcção e expediente ue
todos os uegocios publicos, que pela presente
lPi não são designadus aos ministros das outras
re arti .õcs.
" As outras . secções concordarão que se fizesse
um artiro separauo das disposições geraes, e
communs a todos os ministros secretarias d'esta•.IO, suppriminrlo-se os nu~eros res ectivos ue
v m exptessos em ca a um os artig•JS, e entrando no 11xame individual de cada um dos nume·r:>s do dito m·t. a.o
11 O J.o numero foi approvado por 3 secções sendo
de opiniiio a u.• que se redigisse desta maneira :
Ao ministro e secretal"io d'estado dos negocios do
impel"io }Jertence a direcção geral da administração civil ; e em particular. 1.0 A determinação
dos trabalhos, etc.
11 O 2.• numero
não. foi approvado por b·es
secções concoruundo a 1.• com a 4.• na seguinte
·e~enda. A d!lterminaç~o. <!_os traba!h?l!_ necessa.
marcaÇão do territorio do im'perio.
· " O 3.• numero a{lprovou·se por cinco secções.
_" O 4. 0 numero. fÇJ!. approvado_por quatro secdasse assim : - A inspecçiio da col.:~nisação dos
esh·angeiros, e expedição das cart11s de nutura·usação- nccrescentando a 5.• secção.- Na fórma
da lei.
• A commissão central não progredio na apuração das opiniões das secções sobre os mais artigos, e numeros, por ter fica!lo a 5.• secção
muito ãquem das outras· no exame do projecto,
·segundo a ordem das matarias.
· « Paço da camat·a dos deputados, 16 de l\{aio
.de 1827.- JJispo eleito do. Ma1·anMo~ presidente.
- M, J. de Sou~a Fl·ança, relator.
. Sendo posto eU! ,giscussão pedio a palavra, e
dtsse
.
·.
·
·
O Sr. vascon.cell.os : -A lembrança de
V. Ex. para se imprimir, acho· desnecessaria.
(Ç) tachygrapho Silva não traz a falia do Sr.. j)restdente, a que se refere o Sr. deputado.) Este
ne ocio foi · a
o
· - ·
'
g_ue é objecto do regimento ; por consequen~ia a
·n!lver algum exame aeve Jr ã commiss:io . do regimento, e escusatr.03 . estar a gastar tempo com
palavras.
· ·
·
·
..
'
O Sr. Ll:n.o Cou1:ln.b.o:-Eu voto que
não vã á imprensa ; o que peço a V. Ex. é 0
adiamento para que fique o parecer sobre a mesa,
,afim dos Srs, deputados o poderem ver. Em_ql!an~o aó .que diz (.l n.obre · âep11tado que a com.mlSsao central não devia dar este· parecer; res.l~ondo que .. n~Le çaso. recae a. culpa ... sobre a
camara, porque ella' mandou houtem que a com-

103

missão central fizes~re este parecer ; portanto se
uão deve increpal a.
. O Sa PaEsiDI!:!I.""TE propõz o adiamento, e foi
a rovad
O S1.•. V~sco:n.cc11os: -+gora quero saber
qual é a let q_ue nos. rege ? E necessario, que
as emendas vao á imprensa, se nos regnlamos

.

Porém, querendo fallar sobre isto, não sei se
ha de ser pelo regimento velho, ou pelo regimento novo ; e de mais, Sr. p•·esidente, ahi DI)
parecer falta uma emenda do Sr. Calmon, de
que niio se fez menç:io.
o Sa·. CaHnon. :-A commissiio julgou que
era emenda de redacção ; niio obst&nte havia nellas
idéas novas, que a minha secção offerecia sobre
o artigo, mas como a commissão central não
tive!!se de apre!!entar um trabalho pt>rfeito, não
dev1a fazer mats do que dar uma amostra. unitrabalho das secções, o que ó incapaz de entrar
em discussão.
.
•

emenda do Sr. deputado. Ha portanto duas contradicções no illustr•J membro : 1• em dizer que
a commissiio Julgou a emenda de redacçqo," que
por isso não tinlta entrado no parecer ; ao mesmo
tempo que confessa •:}ue essa emenda tinha m'lteria nova ; e a 2• em dar a entendet· ou affirmar que a ·commissiio não quiz dar senão uma
amostra dos trabalhos de quatro horas desecções ; entretanto que ella copia as emendas das
outras secções, que ·são de mera redacçiio.
Portanto não sei ·se· isto é combinavel,- àinda
ue talvez o os.sa . r
o Sr. Callnon.: -Não houve contradicção
da tninha parte ; eu confessei que a minha emenda'
era ~e. m~1-a redac~ão, c que ~or. isso não foi
devião ser" aproveitadas, e disse que a com missão
não aproveitou, porque assim foi obrigada a
parar no se11 relatorio. A com missão não · põde
aproveitar, porque a 5• secção parou no ao e
4o membro uo at·tigo 3°. e as outras secções
uvançárão até o 5° artigo, assim como a minha
secção ·avançou até o 7°. Como pois podia·. continuar no relatorio ? Por isso a· commissão não
apresentou as idéas novas da minha sec,;ão,
O Sa. FRA..'íÇ.\:- Peço a ordem·: não Iti:i"naia
em discussão, porque ficou adiado o parecer .
o Sa•. VERGUEIRO·:-Seria bom não marcar o
dia fixo para enh".tr em discussão. o varecer,
porque póde haver outra alguma maten11 mais
inte1·es5ante.
O Sn.. PRESIDE~"TE, como fosse approvado o adiamento, ficando o parecer para entr_:ar. na. _ord,em
dos trabalhos, declarou ficar preJ udtcada a 2•
parte do mesmo parecer, em virtude da votação
an ece en , que suspen• eu a o servaucta o
regimento provisorio da divisão "'da camara em
~secções.
·
·
·
o Sr. Odorlco :-Sr. presidente, a commissão de redacção do Dial'io, está sem um membro, o Sr. Araujo ..Viaona, que se acha molesto, e
como temos muito qlle fazer, creio que ê da ~attri
buição de V. ELo nomear um mt;~mbro para ilos
ajudar. · ·· ·
·
.
, .. , . ,
o Sa. PRE~ID~"TE : - Isto e para .o. fim da
sessão.
.
·
·
E passando-se immediatamenté ã ordem do dia,

~
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J04
l~u

o

~~·.

scc!'etario os artij!os do Jlrojecto, Yindo

uu seuado, que n·gul:J a díYisão ila admíni:>trat;ãu p~Llicl_l pela~ ,;ecrctarias de estado, os qun~s

-entrar:w sunultancamente como connexos, e sa<>
os se llintcs :
" Art. I " Jia,·erA seis secretarias de estado,
e cada un1a ser:í confiada a um ministro e secretario de estado.

,.,.

O Sn. ARAUJO J.uu :-A' camara, fica líne tomur conhecimento de:sta questão : diz-se ·que devé
lla\•er uma só discussão, mas e lia pód • ter duas
pnrtes, uma em ge1'11l, e outra em particular ;
assim me arece ' ue se tirava o eml:inra o.
O Sn. Souu FJU:S.CJA: - Está decididiJ pela camm·a que não se póde decidir em globo ; é lei
J'egu!alnentur, e não póde ter senão uma dis-

Seci-eta1·ia de est.:u.lo dtJS ue~ocios d•) im pel'io.
Dita da justiça e ccclesiashco,;.
Di ta de t·straugei l'os.
Dita da guena.
Dita da marinha.
Dita da fazenda.
O Sn. Ymtr.Uli:JJlO: -Se e~tã em discus:são a
conYtmiencia geral do projecto, YOU fallar sobt·e
elle.

O Srt -VEnou•·mo:- Se o p1·ojccto está todo em
d iscnssão, peço 11 palavra.

cussão; creio que esta. no nosso t·egimento isto,
c que se assentou na sessão passa;la.
o Sr.
. Llno Cout;lnho:... .
. Sr. pre:>ídente,
-

que ouvi falhu: em discutir-se a necessidade da
}t!Í.

"
"
"
"
"
"

O Se. Puli:sÍnEsTE : - Estã em discusãão a1·tig.>
por artigo.
O Sn. VEnouemo: - Bem : en nada tenho que
dizer sobre o lo artigo.
o sr.·Ltno: -Tem-se laborado em um equivoco : fallou-se em utilidade, e harmonia iJas
partes do pr()jecto : e como o tratar-se da harmonia d11s partes do rojecto não tir•• de ser

.

.

-

'

..

.

- .

O Sn PaF:SIDJ:::STE declarou não dever tomar
votação sobre este objecto, na fórma do .-egi
regimento falia nos projectos que têm a sua
meuto, visto que se achava resolvido pela caorigtlm nesta cama1·a ; mas ;empre ella fórma o
mara, na sessão do anno passado, segundo uma
seu juizo sobre a conveniencia delle. E pelo que · indiCRçiio do Sr. Costa Carvalho, que taes propertence at-s projectos de lei vindos do senado,
jectos passassem por uma só discussão.
.
passão só por uma discussão, ainda que não
E
•:ontinuando
nesta
confot·midade
a
discussão,
sejiio de leis regulameutares. l\fas primei1·amente
pedio a palavra c disse
seria bom que ]JOI' isso mesmo se tratasse da
O Sr. Cruz Fcrr.cira:- Eu creio que s~
conveniencía do pr(-jecto:
deye
accrescentar mais duas secretarias ; porém
O Sn. SECRET.\RIO, leu uma acta da sessão uo
como este arti"'O s n lve
•>o ' ,
·
.
:
que
dispensar de fallar nelle : permitU>.-se-me isto.
leis regulamentares tenhão uma só discuss:io por
Eu quizera se accrescentasse a este art. 2o mais
artigos.
duas secretat'ias, uma de instrucção publica, por
o Sr. Almeida Albuqucr<1ue:- Dete1·- que n dos ne«ocios do hn erio é mui C•)m UcaiJa
m111a-se que seJll por art1gos, e que ten Úl. uma
e ter mmt.) ~ue azer, se trata1· tam em da
discussão só ; entt·ctanto .que deve-se fallar priinstrucção publtca, bibliothecas, collegios, escolas, etc.
meiramente :<obJ'e a conYenicncia geral do pl·ojecto, que entra cn1 discussão, porque póde ser
. Quizcra igualmente outra, cuja denominação é
elle todo formado em partes taes que não sejào
abominavel ·nesta camara, ·porém fallamos da
admissiyeis •i discussão de outro modo. Como
causa, e não da palavra: quizera .una secretab:1vemos discutir artigo por a1·tig(l, se todo é
ria dfl policia, que· abrangesse todos os ramos
imperfeito, e é precise. fatiar na materia em gede policia, esses ramos tão importantes. Não
ral pat·a se apresentat· os Yicios, que em geral
fallo dessa policia de intcndencia géral. porque
ap1·esenta o projecto.
ella deve ser dividida pelos magistt·ados territoriaes : f:lllo sómente desta policia necessada,
o Sr. Li:no Coutinho:- Pela orJem; digo
porque nós bem sabemos que a policia que ha
.que o 110nrado deputado, · quer· o mesmo que o
entre nós não ,faz couz•l nenhum:•, e n~m serve
tir. Vergueiro na sua intlicução, que ainda não
para a correcção dos costumes.
foi apreSl'ntada nesta cnmara pela commis.sào,
onde se requet· que haja uma só discuss:i.o em
Bem se \'e qpe niio quero fallllr desta policiá
gemi, e •:m particulat". ·
de espionagem, que não é necessat·ia senão quando
estado periga: eu ·quizera policia como a têm
'sr. ''ascouc~llos:- o regimento detf.r- oescripto
o; homens mai:; satiios da Europa; e .
mina que as leis re~ulamentares, tnio soffl·ão a
por conseqnencia ·dê-se-lhe um ministro de estado
1a discussão, e a razão c 9E:e a sua materi;l está
para ella.
·
a rontda ela coustitui ·ao · · or .:ouse u u ·i
pprove-se
ou
reprove-se,
aça-se
o
que
se
qu1~
_
não se pôde exnminar se o projectn é util •. u
ze1·, que eu acho· muito conveniente. _
.. "
c••nveuientt•. Isto e r:xpres:;amcnte coutra o principio do l'Cgimento, c esta qncstào n~o ser\·e
O mesmo Sr. deputado ·mandou á mesa o sesenão para .pe1·uer tempo.
g~n~
.;)
O Sa. · Pnt'-'>ID~'TE: - 8e algum do:> Srs. depu·
P.\Rl!:CER
taios que•· mandar a sua indicação, vamos b·atar dellu. s<: a camarn a julgar urgente
« Pr.,ponho oito secretarias_ de estado~ I• d9
O Sn. Y.h:tcau,;mo:- Ent.P.ndo que ue\•emos ·toimperio, 2• daju,;tiçil e ecctesiastico!i; 3a de estranmar conhecimento da minha em••nda, que se
geil·os, 4.. "t\u · fazenda, fl• da gueiTa, G.• da mamnn•lou ~ eonnn_issão. a qual depois de tanto
rinhn, 7• de instrucçiio publica, 8• -de policia..;._
tempo, nao- tem apre:>ent:ld•l o seu parecer.
Cru~ Ferrei1·a. » ·
·. · ·
" · ·
·

o

o

Sr. ,?,.r:;;nctro:- Parece-me que o nosso
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Não sendo apoiada, pedi(1• a_ p~lavra, e disse

o Sr. Vor~~:uPiro : ~ Srístento o mesmô

artigo, e qu:mdo houvt~sse de fazer alttlraçiio qnizera que fossP. semp~e para me_nos, porque não
de~ trabalho,·•Iogo ·'1ttJ:,; trabalhe •com methodo, e
nio .se .aeeuniulem nellas pequenos. negoeios"que
devem 'ser expedidos nas repartições_ snbaltemas ;
~incias: em 1-arte _nenhuma são tlio .. mal admtn~s~
trados. como na ·.eórte; onde me .parecem mni. pnquenos, e .tr'Btii(HJ& como cousas mui insignifi.;.
cantes. Accumular o numero de secretarins, •auer
dizc·r o mesmo que augmentat· o numero de pessoas que não~m. que fazer, e o procuraráõ para
augmentar a sun dependencia.
o Sr. Souza. Fro.nQo.·:....., Nem para ·mais
nem para menos ; não para mail4, porqne é deanecessario, não para mimos, P"rqne os ministros
devem _examin!l~ !?em os negocio:;, e é' necessaria

u 17. A nomeação . de amanuen;es, praliea:ttes,.
contínuOs, guar·Ja; c correios.
· " 1$. A vigilancia &obre o modo · porque taes
erupregados. cull)prem snas obr~gaçõ""•. liltspenolendo ·tem rsrramente QS omma.1sos e mhabeis
o que ... trata o
1G, e propon o a ·sua dc!ni_so~ãon<• caso de a m<Jrecerem, podendo em enso elemão serviço demittir a'}uelles ele que trata Q.
§ 17.
.
" . . e ermmnr o pagamen o os or· cnn úil·
de !-<Jdos •IS cmprcgndn.i deste ministcrio, e mandar
satr~fazer as outras despezas que exigit· o sel'viço
uaeronal, pel:a somma <)Ue pa.·,~ esse fim lhe fcjr~
annualmente consignada. .
..
<« 20. Apresent·~r o· orçamento das clespezas, que
po~erá. fazer a respectiva repartiç1io no anuo se~
gumtc.
" 21. Dar a conta postel"iot• e definitiva .io annoanteeedentc.
·
·

o Sr•. ·vorguctro':-Como muitos. nu merosdeSte at·tigo se aehão t•epetidos em cada um. do'i
artiftOS. s~guintes, ·ha tle neééssariiu~çhtc · reêa!lir
c

e

emenda a este artigo. aos ;eguintes, que apresentei nas secções ; c me pat·ecia mais f•tcil faze1·
o proj_ecto de. novo do que emcll'lnr; mas é _ne-

Ao ministro e· secretario de estado dos negocios
do lmperio, pertence:
. " t.o À direeçiiÔ geral.:da; administl·ação ei'viL
" 2.0 A. detcrminaçiic dos trabalhos neccssarios
para verificar a divisão .e demarcação das pr·o:vineias, com.ucas e termo em qne está, ou fõr
dividido· ó territorio do iinperio.. .
« 3.• A formação dos máppll.'l estatísticos.
((O'

•-

...

.•;--

coma. universidadé!l, academias, sóciedàdes' Óu corporações'' scientifieas; ·museus· e labomtorios. ·.
« 7. 0 A policia administmtiva. ·
· « S:o A super-intendencia das estradas; · obr·as,
canaes e monumentos publicos: · · ·
. '. "-9. 0 .Promove.r .a.:ag'ricúlttira, commerCio-e 'na_vegaçãó do in~e.rior;: a, inclustria fabril e ,das
.artes. . :., .,, _" ._ ''"- ,,. '-· _,. -~ __ __, . , . :.
.,, .'.. « 10.' 'Iómar .contas da'administraÇão·da· f1lzeiida
.das camarás uiunicipaes. . .. . .. . .
: " 1L Regular. os.eorpos das ordenanças~
'· -'cc;12.'·~iscalisar :a•·: policiare administração· dos
bospitaes•· civis' "e'' de:• to• los· os :estabelecimentos
de piedade· e beneficencia.
·
,
·
", 13~ Propôr to!fas f:lS medidás quo: forem neces-sarra.'!·'pllra · o• ex&cto: eumpr_imento das leis' 'em
vigor· ,pertoncentes::a_- este• ministerio•. • · ·: '
· < • <t' 14. -•Eiipeair 1
osçdiplornai: dil'titulos o cartas
de. ..con~elho, os de!<pnchos
'relativo~ ás .ordcn',;
'
.. .
.
-

. .......... ··~ • W'

:i.

Um defeito que RI]Ui se apresenta, é vit·em as
repetições das mesmas dispo.::~ições em toJos QS.
artigos.·
· '· _
.
Outro <lefeito é o modo easuis ico porque estão
enunciadas as attribuições-·dos ministros. etc•
Se . esta lei ha de passar tal qual, é melhor
que subsista .11 lei de nua, a qual seguramentenlio é mais impedeitn, snpposto que niio trate
•le todas· as s~cretaria-.~ porque sõ depois é qn•J
se creáriio.
· , .. - : ·. •, .. '· · ·
Não. vejo mais novidade nestn lei, do 'que a
·-

'-.··

• •

•

'

' •.

f

·-

mar 0 cadn um o': tialanÇ9 da sun repartição,· já
está na constituiÇão;
· ·· ·
· · ·. ·
E<te artigo póde .ser enunciado mais siinplns.
•
"
-·
• •
111
-arti ..o· da.-;· nt ribuições que são cômmtiris a' cada uin n~ Sull.rcpar~içii~. c _depois d!git-'sc qne ao m,inistro (!os.
negoc10s- do tmp~rio ,pertc·nce todos os ncgOt<lOS·
que niio estão designadoi a. cada ilm <los· secre~rios em partic!Ílar; porqu~~este 'tit~to _de JT1Í·
mst.ro dcsnegocros do impeno, quer drzt!r·· ,sellrct::u-io ·de· toJos .. os· negocies· á excepÇiio da']ttclles.
qitc forão · designados· pa1·n outros· secretario:~· de
. est:tdo. particulares . .
.,
Assim àssignalarcmos no ·ministro 'daj nsti~p o_qnc l'!c p~tencc _pel~ ,natu~eza de. sett...o!fi.~i<J,. c
é· a -<hrecçao_. da :JUSttç.'l,. efu., . etc:., E: assnn J_t·e,mos, pelos" ou~r.~s, ~.em póucns patàvi·as a,s~ig11a
lnremos os hm1tes · de cada um dos ~ secretsrios.
,
.
..
· · · ··
Ultimamente' este p1·ojecto·· tem· algumas enun:
· ciações pouco . exaetas. .
. · Vejo aqui ·rallar'em: superintendeneia, em discaUsar e toma1· contas .:Ia-administração das cnmaras,.
_e_~ PQis; p_ot~ ye_!ltur·~ .. o m,inistr!-) ~a de tom.~ r.. . .
.·
.

.

nistl"O '.nno' compete se.;àÓ . a. direcção dqs. l}i)gona:s repartiçõesc-civis:,administrativas: e"o ciaes
cios, -.-Ó vigi!l!"· quê as ,.aut~ridfides. cumpriio .COrt•
.de ordenanças •. ',,! .,,.,., ..• c;. :·,.:,·.-.· : ..... · ·.:
os seus deveres.
_
__ _ . -·
...:. .~L lã. Regular (a ;:~conomla dos •.trabalÍios·<Ia seTem· .()uti·as,. cousas que ,podem fazer. Juvida,.
c~etaria~' .s~ara,ndo-'~s . p<>r> artigos, :e nomeando
como · fnzer pr·oposts.s; .etc.; 'C. todas" ~tns dispo~
-d entre:.;os:seus officJae&· ns-.-que devem servi1· de
.siçõcs vêm repetidas em todos os nrLigos.
·
-chefe.i.-dessas· •livisões; O •numeN dos offieiaes
Ora per·gunto- etl': -em·· t:>dos·.,os. ensos pod€m•
seus ordenados e emolumentos· ·serão re«ulados ·
por.lei. :-. · ·' ·;"' ., . ,:. ,. _ . · ~ • :" '- •· -. . . )': . ·. :·
os ministros fazer propostas? Scgummeme ·· qn<'l·
não •. · : "·'•. · <-,<' ...; .... : .. :,-.-,·i
.·. « ·16. :A.:pr9pos~···para:::a''nomeaÇiio e remú, neraç.'io de '~()tl~;:'_;:?s''empC:egac:lo!i ~esta repartiç-ão : · :Hu e·mpr:egos,icujMI/p_r·opQSt•lS 'estão:!"egolaolaa.
que servem· por· dtploma 1mpenal.;
·· ·
·pela lei;· neste caso o:i)ministl·o.·n:'io ;ts'cf••z ;' cxs_,_
. .
14
TOXO 1.
'. •

•

c

.-

.....
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mina·-a11, ·· e nos outros caso~; ., que · poderáõ
faze1·, é lemhrat· aquellas l'essoas que são inais
capazes ·para occupar 'JIIIl quer emprego : mas
isto .n:io e fazer propostas.
Portanto resolvo-.me a r "eitar toda esta or anísação, e o11'erecer uma emes:da geral,
na 3• secção que apresentei.
. o SR. SECRE'rABIO leu a seguinte

I.

ge.iras, · comprehend~QdÓ ·o commercio .. naéional
nos paizes estrangeiros. · · ·
· ·
,

:

.

•

,•

-r-;

.~:... - ''·

I

'!. """'

•

~

« Emenda ·ao art. 6;•

'

dos ·ne-

EKEXDA
« Artigo

additieo~

_re_par-

« Todas a.-. deliberações do governo serão tomadas em conselho dos ministros, assignadas por
todos, ficando cada um responsavel.
<(C

Emenda ao art. 3° e seguintes, na pa1·te en' quà
contém disposiçõe.Y commttns.
« Ca~a minist~o _e

secretario de estado na sua

r. ·:

cc Ao ministro e secretario . de estado .dos, ne-

~ocios

da marinha compete a direeção'das forças
mar comprebendando todos os _objec·tos,: estacoes, escolas e. fabri_cas, a ell~ pertenc_ent~s, as

d~

« l.n Dirigir os traballios •· da su·a secretaria; e
todos os.""negocios a ella pertencentes.
··
cc 2. 0 Referendar e f11zer publicar e executar as
e1s e eere os.
· cc 3.o Fazer e regulamentos e inRtrucções nacessarias para a execução das leis e andamento
<los neaoctos..
.

.

.

,

.

-c a necessidade ou utilidade de novas ; e levar

annualmente as suas observações ·. com todo o
-Estado dos negocios ao conhecimento da.assembléa geral legislativa.
· .
« 5. 0 Prestar a .cada uma das eamaras legislativas as informações verbaes, ou por escripto,
-que uma ou outra camara entender convenientes.
.c G.~ Determinar o .pagamento. dos ordenados
~ de todas as outras despezas quec-exigir o serviç~
~acionai pela somma, que para esst! fim lhe fôr
~mnualmente consignada.
_
cc, 7.o A resentar annualmente a conta- da despeza e o_ orçamento da do futm·o.
cc 8. 0 Reformar e fazer expedir os diplomas
-cartas· uu patentes.
.
- .
. '
. « 9. 0 Examinar e a r~sentar. as propostas, c
e1s para os empregos.
p
· « 10. Velar que os empregados cumprao os seus
<leveres, fazendo pu!Jir aquclles ·que· os infrin_gem, e propondo remuneraÇões para aquelles
que ~ m~recerem ; «uardada. sempre a lei e ne-cessarta CJrcumspecçao.
· ..
" 11. Tnmsmittir· · á secretaria competente os
.negocias que 'á sua vierem_ inc~q~petentemente.
cc Emenda pal·ticula,·. ao

~rt.

a:o ·

« Ao ministro e secretario 'de estado dos ne-gocios d<! imp~rio CO}llpete a direcção de _ tódos
.os negoCios nao des1gnados á. outra secretaria
.de estado.

á está secre-

todo!l os estabelecimentos ou fabricas que têm por
exclusi\·o objecto a renda nacional, a casa da
fundição e a da moeda, e todas as estações de
despeza. que por seu destino não pertence a outra
secretaria, as quaes comtudo ficão sujeitas ao
exame e fiscalisação das. suas contas no thcsouro.
·
·
···
·
··
11 O ministro e secretario· de estado dos· nego_cios da fazenda' continúa' 'a- ser o presidente do
thesouro emquanto este não · fõr organisado em
outra fôrma.- Vergueií·o. » __ · ·· ·
··O

.
.
Sr. Al.JD.elda e Al.bnquerqu._.:,-Eu

fallarei sobre este artigo, :sustentando a opinião
do nobr~ deputado que ~~bou de ~aliar., _po_rque
mente· no.art. 3° que ,vamos tratar •.,·... ,,
.
S~be!Dos p~r!eitamenie •que _o • ministró .do imperto _e o mm1s_tr~ . geral .d~ to~os.: ~s _negocios,
que-nao tem defintdamente attribu1çoes;' e .. examinando_-se. s__eria pos~h:ei. compreh~rider:·. d!lbaixo
das attnbutçoes -do . mm1stro do Imperao todos
aquelles casos que são· inhereiites· ao· 'seu emprego, cónhec~se qúe isto ''tVimpossivel:· a· lei
mesmo ~ue em 1736 dividio as secretarias; depois
•de· ter fe1to a ··enumeração •do·· que• ·pei-tencia· ao
ministt·o do imperio, aoorescentou -que -o bein
eommum _dos ·povos- ; eis BCJui pois ·reconhecido
que não era P.c>S~i-y_el de m~t}e~ra,alguína;designar
-tod~-as attrtb~tçoes.do:mmtstro, geral, ..do:- im- ..
peno : o que nao acontece -,assina . aos f- ministros
.das. outras repartiç()es. _ , -_ : _ .. _.. ,
ha de: dízer.qué oa, mi
_De neces:;idad~ pois.
mstro · ~o .tmperto :pertence . tudo_, aquillo.que não
fôr de;ngnado n~s ~- att~bu~çQes dos .outros· ministros: _Isto é. ma1s facll.;
· ' ·
· o~sr. Souza FranQa:~A questão ·prelhninar ê se temos de .fazer, uma· lei cásílistica. Esta
lei é regulamentar: deve-se pois" .procurar na
· constituiyão ·a-. su~.b~!:· ·ou. .moiio.porgue se- deve
fazer. D1z a constttu1çao. art.l31.-Haverá•ditferentes secretarias, de eStado, ':a lei- designará ·os
negocios perten~ntes 'li'- cada 'UDl&J •. •e .<seu-: numero, .. como mats couv1er.::::• , · ·-: ,;._, .:..:.·: ,- .....
Daqui se .conhPC!! ~ue a con~tituiçio :maneia
fa:zer uma: le1. casuis?ca.-,. porque_, mllnda_ •que a
le1. enumere os negoetos,que hão de ·pertencer a
cada uma das secretarias d~: estacio~., ,. ·. · ·

se

«

Emenda ao a1·t. 5.•

•

(<.Ao ministr<? e s;cretario d~ est~d~ dos nef:OCios es_trangeuos !:ompete a direeção de todos
<lS ~egoctos e relac;oes com as nações estt·an~

CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 05/01/2015 16:21 - PÃ¡gina 1 de 12

SESSÃO EM . 17 Im MA.íO t.m ~~~7

107

nomêe sobre a proposta da connnissão uma pessoa,.
que raça este serviço.--Odol'ico. » ,
.
Ficou adiada pela hora.
-

CIIUitleraçàO Ca:;Uisttca d~.attrtbUiÇÕCS; mas·éomó
onver tempo, adiscussão do projecto de lc{sobre.
este lu numero abran15e em 'globo· todo:; os·.·ne- ··a administração, o economia da~ províncias.:
:..
gocios,.:que directa, 9U tndireetamentc pet:tencerem
Levantou-se
a
sessão
ás
dúas-horas
Íl
dt'.zeseis
miàs , secretarias de es\ado, fica ,claro, que. ·não. é
nuf:<?s da tarda. O secretario; .Tosé .Antonio da Silva:
a .lei .. manca.. Por.iúO, ·cuido·. qiíe a lei . está rediMaaa.
gida conforme a, constitlliÇiió : •~ão duvido :que
Redactor, .Tollo. Bapt~ta de ·Queiroz.
possa· suft'rer., algumas . ei!J~n~,.: ,mas. ,·s~m sup~
primir"se, os;nu!JierQs.que,a..fazem•CBSUI&tlea. , .
O' ·sr: 'ÁID1etdà. d.o •Aibuqú.orque-...;..
Sr. pre~ide!Jte; ·o •,nob-;~ ~eputado, q,ue acabou
de !aliar,'
. . . d1z ·que
"
. a:. let nao ·.póde
. . de1xar dtl·Ber

- -

"

fazer impossiyeis:. ji se·. disse ,_que , designados, os
negocios : de todas as repartições;' tudo o. mais
ficava para o primeiro.miuistro, .pois isto é claro1
Sr. reKidente · se di:$serinos ue de.trinta se tirara
um, ous e trez, .para est.e, quátro, cinco. e seis
para aquelle outro;: é claro que.o· reato ficari para
o resto: e.é:escusado;dizer:.SC,que ·um, e. mais.·.um;
etc.,· que .forma <esse. reato,. é para. esse ultimo,
ap &a s • es1gn o o que pe nce aos mm1s ros
· das outras secretarias, tudo.o mais pet·tenee ao ministro do,,i~perio. . . " , , , , , , . • , . , .. , .- ; ,
O Sa.:PREBIDENTE, propoz. se devia se.mandar
imprimir a emenda do t)r. Vergueiro para entrar em
discuuão .i·propo-:ção, gue se·. fosse tratando dos
outros arttgos, e a tsto d1sse · : ,
.
.
· · o s:.:. ~~~o coU.~tnh.o::-o _q'!c propõe
Verguero, e um no,vo·proJecto; V. Ex. nao·deve.attender senão ã 1• emenda, que tem relação com o artigocm'diseussãü: as··outÍ'as devem ficar. sobre a
mes · or 1ié de outra'sorte estam·os·ein eontradie•
ção. Como é que '118 ha de mandar esse novo ·projçdcto para ~- impreruia .? . ~ão, entendo isto, Sr. pre~
s1 ente. ..
··
·
··
· -

O SB. PRESIDENTE declarou· abert!l a sessão e·
o Sr. secretatio Almeida Torres, leo a acta 'da..
antecedente, que foi approvada. ··· ·
Passando-se ao expediente, o Sr. lo secretário.
leo o seguinte :
. ··

o

porartigo; e -,rai-se aeplicando a parte da emenda, que
..ne é relaLiYa, Eu ·nao .que:.;o dizer -que entl·em . .:m
discussão aceúmuladaméntc. todas. as partes da
emenda: depois .de se imprimir há entrando em
diséussão pela .ordem,-4os artigos : mas. pareCia~
me mcllio.r que se,impri~iS&e tudo de uma vez.
o sa. Pm;u:;~g. pondo. ã. ~ot8Çã~- éste objecto •
recolhç~,os .. v~.t()s, e v~nceu-se na l• votaçã<!, _I}Ue
. fosse umpnm•r-se. ~ eme~da _·do ·Sr. y f!rgue1ro ; e
na seguJ!àa~ que_,IJ: d1scussa<? ficasse adtada até qu~
voltaS&(\ 1mpressa a .emenda•. -.
· . o
do~~~~ ; ....: Sr. presidente, parece que
na, sec;re.f.BJ,"!Il• não _ha_ ,o, !J~ID_~':o <l:e QfficiJYls _S!lf~~·~l!te.!LP~r~. ~P,r~nb!-;~~- ~ cop~as. de todo~ o~
pape1s, e emenClas prectsiiS para-o DlBno ; e por tsso
peço a. esta camara; tome' uma· delib'eraÇão·: ou
se ·incümba" este· tralialho'á um official'da secrétatai.ia:,' ou. 'éntão: se ..:llomêe ~ màis ':um empregado
pára .· este;,~treito;,: po_rq~~- a:,in!l.a.não n~s veio uma
emenda só e os reàaciôres até· a ora na t
dido, f~zér)uida: o:qué'pllrti_Cipo à Ça~ar!l"para, .ésd,,_~ ,!J_uu~lq;.u_et:
._-._~;..··...
~om._m.•ss
emorauoD1ano
•. ·_ i_IDP~~-·-ç~_o_
.... · ·····-- ····
· __ão,.
· · .P___·.·e_ la
··
dcar:>:o
Comir''jã· 'den ··a··hclr!!, 'é' éiSt.~'(object~ fie'po~~a
monta,: peçO a prorogaçao da ~K-ssao para se dec1d1r

sr. ·o

esta;~~-~>~•.t

:;

,

:;:-::·:-~·-;~_ 1_;
:.~..

.ltn·_,dJ!

.i.

1;~·:-.:íl~.J:·.;:.~,·-.

-, ....... ,

. ~~~.~~~;~:;_~ . -'- -: :r~:~»~dí~~--~l·;/~·-~---:_l :_', ·-, "HD-·T~-~'-'>

·J!-.:

~_i~·i:.ln: .•.;.·.:-·~-:_,:~

·:~)::·:··;.·:::::

.~::.:.•:

.__; ;...;·:~', ...:

•"." iRequ,~ ,que;,oll.:um.official,privativo __da secretari&;-i se ,,incUJl!b&~de, ,dar,por CQpia.: todos·· o>~, proj ectot?, indlcaç9es, em~n.das;:e o"n1ais.. que, ,é p'reciso
para o_andam!lnto,da red!'-CÇà9 do Diarjo,.ouque.se

OFFICIO

dade, e ã Junta do commetcio, para remettereri;;
O'l._ mappas dos seus 1·endimentos, ·declarando· a
applieação ·que elles tém ; e havendo só ó ·refe-ndo · ·
·
·· ·
.
·
·
• ··
remettcó-:<> . a V. Ex •. ·para ser presente á· camarà:
dos deputados ; ficando . na intelligencia de que
se repetem as .ordens . ao senado da. eamara e à,
ju!lta para o' cump.ririlento do que se1he determmou; na. conformidade do , que exi!!io. a ·mesma...
camara 'dos. deputados; pelo officio· do seo secre:...
tario de 29 do dita méz~ · · ·. · ·
· '
(( D~~s gÚard~: ~; v. Ex. Pa~o e~ .15 de ~o
de .1827.- Visconde 'de. s. Leopoldo.- St·. Jose· . .
.
·
Antonio: da Silva Maia.» ·
Foi à: conimissão
de
fazenda.
·.
:
. .
.•
:
_.-.,
.Deu igual-q~ente conta de .uma representação da>
camara .da .villa :.de Alcanta1·a, pedind.o nm -juiz
letrado.; a qual foi remettida áS commissões -de
justiça e estàtistica.
· .. . , _
O . Sr, · Lino Coutinho, tendo-se concluído O·
expediente pt.dió a palavra para tratar· de negociO·
urget:ite ; · e ·seJ)do-lhe concedid!l,' o1'ou.. nos • s~uintes termos.
·
·'o·.s~- ..LÜio.·c<n1tinbo: .~Eu pedia p~la
Vl'a ~obre .negof?iO,. de interessep\lblicó: Hapojl;
cos dtas que· veto ã esta camara o ministro da
fazenda, apt·esentar Q relatorio de sua repartição ::
elle nos fez um quadro bem desgraçado do estado·
das. finanças; e recommendou. á consideração,. da-.
cinuarà todos OS: ram!JS. de~ t:iqueza nacional; que
se .achayão em. summo_,,atrazo. A' vista disto nãopude deixar de·. ficar ~st!lpef~OO. ~om uin U.ecrét~
:qu!l, .aJip_areccu no.,D&arto F;lu?Jlmens~, . .e que,eu.
tomo ~ bb~rdad_e de o ler~ (;;L~t&k . , 11. , . , , , ~
··Sr. ·presidente, ant.es de ~ntrar na ianalysé<I!>
;

'

,-

'.'

'

...
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e bem assim as .condições com as tJnaes forão admittidas,, e ,o resultado ,dos :direitOs_ pe~cebidus•. ~fim
de ~n~ a comD}issã_o de_ -(azt!n~~ •.• c.abalm!llite 111s,
truada com taes. documentos, .appbque madura·re1lexiio a 0 ne oeio -das .mina;~ jlé_ não · e uena
mvn a, e que em anga o v1r aan a a ser uma
das fontes da· riqueza. · · · · · á Camara clos:---déJ.mtáclos; etc.;....;José' Lino ·coU.
tinho.'»

~m ''ez-de eompa-ar as laVI-as abandonadas, com~
prou uma hvra mui rica de actual trabalho em
contravenção do decreto ; começou com o seu trabalho, e logo no principio tirou 10 libras de ouro
110r dia, sem enta·ar na Junta da fazenda, nem ·na
casa da moeda eom ·o que lhe cumpria: mas continuando depois com o trabalho assás lucrativo,
entrou com aquillo·que bem lhes paa·eceu, enviando
uma grande quantidade por eontl·abnndo para Londt·es ; pois confrontando-se este pequeno munea·o
de libras de out·o com aquelle, que segundo as contas da sociedade de Lonilres a arec': no MortJin
Clu·C!nick, se vê o grande roulio, que esta companhia tem feito {dazetida J?Ublica do Brazil. Sabe-se,
Sr. presidente, que um mglez chamado· Oxenford
levára ·algumas libras de OUI'O em pó, não poucas
e tz-s~ que JS o ez ao o -E:scrupu o em os soc1os
inglezês:{porqne lá elles são ·mais moralisados, e
não sei como tiio depressa mudão quando vêm para
aqui) que mandarão dizer que mettessem toilo o
•

•-

'

o

t: ....

tos, e que não quel"iiio que fosse por contrabando.
Tal_ pezo rez . esle extravio na consciencia da sociedade em Londres I
.
.
Se ist.> é as~im •. o dinlu;liro que depositarão no
cofre nacionrd está todo absorvido, se se fôr a fazer
a conta do ouro que tirarão, segundo a gazeta ingleza. E como é que apparece agora um decreto, que
manda levantar estes 100:000$, .sem se examinar a
quantia que dos direitos tem esta Companhia extraYiado, àfini de se lhe· descontar; ,quando bem pelo
contrario se sabe qué tem feito um llot·ror. de contraliando.? Porém chàmat-se fundôs n1crt s
.nheiro que cst~ em cofre 111 · ..· , · ... · .. · . •
· Qual e a 11açao que recebe -:de_pos1tos, e os de1xa
ficar em caixa de ferro, debaixo de chave? Ninguem~
·raz isto. O dinheiro erit1·a em giro, e quando yem
a par e trar o m e1ro o epost o a azen a o tira
então do seu dinl1eh·o e capital~ . - . ·
.
. Pois póde o ministro do imperio capacitar-se que
alçuem acredite que estes lOQ:OOOS estão ,em. uma
ca1xa de ferro, fechados á chave?-: Quando o nosso
erario não tem cii1co réiti, poderá ter lOO:OOOS gtiardados? Niio, e se andiio em giro, .como se chamão
fundos mortos ? Em todas as nações ha estas cauções, e ate a alguns empn•sados de arrécadação não
se lhes permitte exercic1o sem que tenhão uma
(luantia em o cofre nacional- para . darem contas
exactas : este di'nheiro gira, e quándo o fuuccio·nario public:o não dá estas contas{ou as dá inal, o
cofre se indemnisa deste cBbedal; e qúando as dá
exactas, paga-se-ll1es o dinheiro que tinlliio•depositado.
,
·
· .Qual é a nação que deixa .. ficat· dinheh·o empatado? Aposto mesmo que estes 100:0001!000 não
,estão fechados? E como se diz- que são -fundos
mortos?
_
A causa deste decreto, Sr. residente é ima inaÍ , e gr Ul. ; e pe as. razoes que eJi O éXposto,
assento que devo ofterecer a esse r~speito esta .· ·
. ~meAÇÃo '

, _

. a In_dico,• ··que por uma_re8oluçãti· tomada 'ne8ta
se o~sté á . execução ·do decreto de ·10 de
Ma10 do pres~~te anuo como ~amnos2 e prejudicial
.ás :endas naC!Onf!~ ;·- ~ que_- Se peçno ao governo,
cóp1as authenttcas· de todos os·decretos,'próvisões
e Ul"t.t:\1~~. l)Ue tlmhão havido à cerca ·.das . COnl•
panhias de mmeração estt'ftngeiras ou nacionaes ;
can~ara

' .: '' ·

·: :·• ' · · · . ·" · · ·

. sendo ~p~iaaâ ~isse_

•·

- '

. _,_,

o

Sr. Monte.lro_.de Barros : - Em obsequi«> ·da ver~de c~mpre-dizer, q~e não:~ tio·ditni·

·nuta a ·porçao de ouro;·que a soetedade mgleza de
Gongosoéo tem manifestado, como acabo de -ouvir,
poi~ que de 'Junho' do 'anno passado alé 'os· princi~
pios de· Abril desté '·suíilo•'tein "entrado por- conta
desta sociedade.na .casa.da fllndição, do ;:;abarã. 11
arrobas e 2t _marcos. e tantas .oit;~-vus; segund_o a
minha lcmbrança,.quejulgo não ser err.a!la •. ·..
E' tambel!l ve~dade que· ·a. ulesma . sociedade

-··Isto que" avanço não é. gratuito,- e.posso ptoval-o -com ·documentos: quando a: eamara assim
o exija; pois> servindo de· ouvidor da .eamara do
"

•

•

•

o ...

ção, tenho p eno conhecimento deste negocio:
O Sr. LI no Cou tlnbo : - 'Não e 'sõ isto,
presidente;: o direito desse 011ro, que se tem
. dado ao manifesto, não tem sido pago com ouro, como manda ·a· lei, .porque o:~ , quintos são
tirados do proprio metal. Mas que fazem elles 1
Tomiio assento . do, .our~ ,que se ,tira; • pan1 ,ao
depois se abatt:r do q11e. está depos&fado; . a
nação soifl·e ruuiLo com .isto. ' E. co~o 1\ · que se
uJandão levantar estaa-,sommas, ~qua1ido .. ellas
estão responsaveis pelos- direitos que-_ estão de.
vendo e elo our
ue e iio . m· da
ao
manifesto? $ porque não pagã_o com_· o~ro, os
quintos do mesmo ouro ? Ha m1us ·esta ddferença; e outras muitas cousas que se tem feito.
Pe o a ur encia da·indiêii ão ·or ú s· 'f,
nl.os com a marcha das outras;· não· sei- qaando
Yirá à luz este n~gocio :'talvez 'daqui a um mez.
1\las então está cumprido o ·: deca·eto ; e sabe
Deos se· o está hoje·;· mas ,se assim já tiver
acontecido, o. Iriinis_tro deve ser então . res_ponsa~
vel por toias 'as perdas: e· damnos,_ que houver
de soffrer a fazenda -naciOnal;- (Apo&ado.) · • ·
o SR~ .PREStoE..:.oTÉ ;consultOu· .á .camàra;. e· sendo
apoiada a urgerir.ia; ' fez~se segímda '•leitura 'da.
indicação ; e como· se : il.ã(), · veneesse ir ·ella a
uma commissiio, . entroU: em ,discussão; tendo .logo
a .palav1-a•
· ·-· _.-,,., .. ,.,, ...~ :•-.
. o ::sr. "~O:sC)C)~ceUos':.:.:..E~' desejâva' outra
vez .ouvir le,a:: a indicação ; creio.: que,consta de·
duas partes. (Foi: $àtis{eito:) ' · :. · :
- ·
_ Sr.. presiden_te, .sobre ~stas companhias· inglezas tmha eu. mu1to o d1zer, ~- tenho~ me- mesmo
abstido das ·occãsiões de: o !aiér, parà não' dizer
_eousas, que ·. pareÇão· ~nériveis;. e por.· Dão ser
talvez. nota!io· de· aréiat·c:ontra 'in lezes ue e
·gera amo. · s s cothpanl:iaá_,tiverão ·;·sempre
des'!_e o se!J. es.tapelêciineilto' a·. ~~~iP,~te,!l~e prot;eeçao do ex-:-mmlstro.:da ~endil;'e,taverao .. o que
elles': be"!_ quiz~rl!()~ i.ii ;':..; ;;. ,,·:.-;. 1 ~- .;,; •.• : :
Para nao ser estranhada a hberal permissão
de entrarem tantas .companhias em as províncias de Minas, Goyaz'"e' ~l&tto -Grosso, deo-lbes
ostensivame_nte sõ faculdade de eomP.rar as lanas- abandonadas.; Que, cont~ <faria '-'aOs• dnglezes
comp_raremn lavras· ·abaf!donadaa~monde· ·•navião
tantas que'•seeJhes •otrereeião-;-· e·• de• que: pOdião
tirar exorbitantes'•Iucros· !'Dàseobri~se'·então o

Sr.
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vio-·

a ri!Sólu~:i'!o. que se deva to~nar.

o S&-. Llno contlnh'o: ~ St·.· presiüente,
quanuo' fiz ·a primeira pat·te da' minha int.lica~o,
.
. o em pu 1co o tn cresse a
·naçii.o; propuz que se sobreestivesse t\ Stlhida do
dinheiro, J>Orque depois delle snhir, snbe Deus
. quando voltam. · ~las tlizem•.os Srs. deputntl<!~
carregue-se com a responsnbdtdntle sobru o tnl·
-nistro. E se o: ministro niio tiver 100:000$, quem
, os .P•!gará ? •Ahi fica .a fazenda publica co~ este
prCJUIZO.
·' l · ·
E'. por.J!i!SO que .. eu que1·i~ que se sob!_eesti·
vesse na execução. <J.o,decreto, para :que nao sabisse o dinheiro, porque depois .delle sabir torno
a dizer. la.rgos dias têm cem annos ..
·

:autorísa_' ào juiz ordinarió' de 'Caeté_ par~ .rece·
. ber ;Zm n~tas. d!J_ ban.~:o.. o pagamento d1U1sa que
dev1a<i satisfazer. os. mglezes, -· mas por ~sta vez
··
·
·
sõmo:nt .--

ii

·

6--

r

..

·

··

em sua, tota i ade,. e: que mesmo n reduz ,ao u_l·
· timo--~nto · de· pet·Jgo; ·e que chega ao. conhect·
mento do podet· legislativo· esta peça ·ministerial
de tão --peryersa nattú•eza, pergunto eu, se por
. ventut;a aeixaremos executa l-a primeiramente para
depois de perdida a. ua~~·. dar-se o remedio, e
- fuzer·se responsayel ? mmtstro 'l
.
.
· · Não· sei que remedto se possa dat•" depots tle
p·erdida a ·nação I Eu c~ei? que nenhum. · · · . ·
_Sei· que na•verdadenao es~mos·cm semelhan. tes casos para' obstar: á acçao ·do· poder. executivo p01·ém mostro;· que hypotheses pôde have1·,
. que' nos obriguem _nl~mas · vezes a 'tomar:.U1e·
didas antes· da·' execuça-> de alguma peça· muu~terial.
' -.o•'·· '- · .:
· ' · ··
Não _duvido. ,que .tenha · pt·etemlidv ,.avançar
com o (\egocio ~1ais ._do , que dcvi!l, q~~ndo .disse
que se, to1nasse JIÍ..e Já,.,uma resol~tçao pa~<LOb·
star 1L ,execução do decrE:to ; ·mas, 8r. prest!lente,
'coinisto .não .exor)litei ...da constitituiçao,. porque
'com umà lei.se,.der.ro a outrn.lei
uanto-mais.
ecreto;
uma' re.~olução éyerdadeinnncnte u~a
, lê1, porg_1,1e pássa. pelo, senado,, e sobe á_ san~çao
. imperial .... _,, .. -,, .,-_, .:-::- . · ' · -,_ .
. ·- __ ._,,·~-- • '·
:;:: ··(:)on,çordoTl!ois,-:{}tle':':se:-:peçao .,.~~~r e~rm~n- --tos indicados na. 2~.'. parte d!i' • mmha mdu:açao; ·
p!\ra ::!lO,: depois.,: resolvermos com IUadut·~za~ ,

e

' i!ãó se fez' caso lle eóusa 'alguma, 'porque o. manto
do ''pà'tronato 'cobre' todas ·as 'enormidades e enor·
midades ainda muito>maióres;·;~~~--: '• ·
· · Eis! um pouco :dá histoJia: que- sei :relativan'iênte
·á indicação: do :sr;: Lino:<Cou\inho, 'qlie ·q•ter que
se sustente"& execução· do decreto ;'"mas ·parece·'
o sr.' sóu.t;a· :FraD:~à::~S~;:_ presi.dé~te,
·me :que isto• niio ·cabe•bem·• nrts"nossal; "attribui·
-~õ':S;' yista- a independe~!lia dos pode.~es· políticos. . a· constituição divi•Jio os 'podéret', e a· camarà·'do::~
•·PolB'•em 'que ·c:onrnste "~ •mdependenc1a cfos pode- . de{lutâdos ·eõmmetteria's'em duviua•c:um"erro se
·.zoeS'?:~Consiste.>:ern'·'nn:\ca'·'lJIJiFpOder _desfazer ·o, , quu:esse. :assim -o in. limit~ ~bs~r ··.á ' ~xec~i~,?io de
' · .••-..
1.que·:o<outro: tem"feito.·:·:·•:u: ''"" .; . . ; .-:•H• ,·.' · Ulll ·deereto•dO poder Cl(.CCUtl\·O,. . .
se estivessemos no . éàso ··de _;Salm'·'populi
O "poder i executivo: é absolutamente· indepen-
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su1wema le:x; • esto- en~o _deveríamos pr~uràr
as regras da JUSti~a. estlvessemos. onde est1v~- .
semos, porque a salvação da nação é a prim!lir..a .
lei ; mas não estamos neste caso, e por uso
desa rov.o. a 1• arte da indica ão.
Votarei porém pel&- urgencia . della, na· parte
-qúe 'diz. respeito ás informações· que se re9uerem,
porque· estas, são, absolutamente .. necessanas, .em :
'razão -d~s minas dos•metaes·preciosos· serem uma
s, gran es · on s a n.que:aa :nae1ona. · . . ·
· Por <leea:sião deste. debate; .()UVi uma idéa; com ·
que·· me' ii.ão «~nformo 1 que é dizer.-se que a•junta
da"ofazenda de lt:inas; mandou despoticamente receber, em notas do bane()! .a .qo.ánLia •que- devia·
reeeber-6e em· moeda.· Sr. presidente, · todas.•11.S ·
vezes .que· ha leis, (não entro na iodagação se é ,
ou >. niio •boa .e justa), pede o bom ailftamentb
das cousas ·que se .execute. O que diz a lei da
creação ·do-ba:nco'rniz ~ em•.todas.as repartições
da ·fazenda publica· se· receberáõ as notas do• banoo,
-isto· é ·o ·que· ~L segundo ·a··minba lembr~nça,
dé · fazenda· tão. despotica; ·algum·. exactor tão ousado, que recusasse a· •1ln'·eidadiio o receber 'Dotas
do'.l>aneo ; •faria um 'insulto,' porque a lei manda
ue :estas nota s
·
- ·
'
·
todas ·a:. repa1·tições da fazenda publica têm obri·
gação·,de·as receber.,
·.
.
. . . ,.
Os pã'rticulares é que não têm obrigação de
receber as notas do banco
or ue não ão ·nheiro: mas na fazenda pub iea sim ha obrigação, porqu~ o legi:;lador. determinou, que nas: estacões publicas de art·ecadação se recebessem. as
notas como dinheiro.
..
Isto digo méramente para destmir uma expres·
são . que não é· cxacta, segundo a· lei que acabo
de eitnr.
•
Quanto ao mais, conv.eobo· na segunda pa•·te,
e se· opponho-me á primeira é' porque me parece
fóra da nossa attribuiçã<r.
.
. o Sr. Cus1;ocúo Dlas:...,... O relatodo do
ministro da fazenda · eommo
·
tive· ,quasi a póntó de enternecer-me, se me não
lembrasse do - Timeo danao.,, etiam dona {erentes . ...,... Estas qualidades de decretos trazem comsig<i a nota de. sua nullidade ~ ·a falta de oder· é
que es roe os mesmos. ecre s. n.a sua nascença,
portanto. mostrarei em .tempo que estes decretos
traz!'lm sempre _este defeito comsigo, uma vez que
os ministros" não têm poder' para·' os' l"eferen-

tão nas transa;e~ões particulares; . ,
. , .;
E' verdade, que '8 lei da .creação .do banéo ordenava se11 •·eceoimento · nas·estaçõP.s dá fazenda,
mas. isto Se deve é'11tender nas 'destà cõrte, _onde
se aclla estabelecido o banco e ,onde se_ apresentão 'para o seu págamento, e nunca em uma provineia· onde não lia eaix_a: para as ~artes •nella
· realisarem o seu· embolço ; e ·.tanto 1sto é assim
qué quando: o · ban·co ~m_1820 e ta11tos se lémbro~
de comprar por sua. conta o ouro .em . pó; ·fo1
l!eceSSI,lrio · q~e . o· govern~. ·por. uma..ordE!m par. t1cular autonsasse a em1SS1i0 de , nqta,s, que d!!!•ão , rrer n .
(lrOVJné•a·: para o qua
eft'eito se ereou uma ca1xa filial, seni. que . até
então corressem senão as nótás autorisaiias.eom
a &l?signatúrà da caixa d~sta repartição. .
:
··
·
· 'n
ur o naque a próvineià, reeonlieeendo ,que. isto mesmo era nocivo
á pi·ovincia, prohibio a. sua ei:J;eulação, e deu
parte 1\0 governo ,desta medida, que ·foi_ ap(lr~
d~
'
'
vada, e desde. então' não correrão. mais. taes nótas,
e nem o 'banco , conLin~ou na .;compra de, ouro
·TPmos que ver muitas cousinlta8 que appareem põ; do que .tudo ~e _conhece que a., junta da
cer~õ quando ·virmos desenvolvida a meada ;
fazenda_ daquella provmc1a, longe de ·obrar .mal
quando. desenvolvermos o labirinto' em que es·
em não r~cébei· taes. notas, pelo contrari~ cumtamos inettidos ...,.. hoc opus, hic labm: e$t. .
pre.
com.. o seu. d~ver.. .
· . .
.
os ministros nos metterão ·em &Íinmo t•·abalho
o que ·é sem duvida. extraordin!lriQ, é que
de que serà muito. diffieil ~os livrar, e . ver-nó~
desembat·nçados. E talvez que não haja já remedio •. . _aquella junta, recusando-se . a receber. estas:nota~ dos braiileiros, as admittisse- aos. inglezes,
Appro'Yo a segunda. parte.: da, ..indicação .no seu
. no que sem duvida,. se nota o patronato .o mais
todo · e em cada uma ·de suas partes.
.
..
· (pe1·mitta-se-me ~. e?'pr.ess!ioJ .pao Sr. 1Uo:n1;elro ·de Barros·:- Eu me desavergonhad~
tronato que .nao 1'1~. deve, consent1r,. e n.em. filliJ,r
· levanto para explicar o ·que.. sei, -pois a isso me
impune, e por_ isso me lembro de faze_r. uma..
j1dgo obrignno. Começarei pelo que avançou · o
.Sr. França; dizendo que a junta .da fazenda da
provincia de Minas Geraes não se pôde excusar
~e re~ber, notas· do banco. Quand~a província
.
.
.
.
gom1;1çao so. r o . ae o, argu1 o . e .r~ee r a._ J~.
verno provisorio,- uma resolução deste ·govemo
em uotas,,d~s ,i_ng!ejl:es, .. negand!) .. a tnesm~. r~
ordeno_u ,que não se 1·eeebessem nota!!, do"" baneo
bel-as dos brazlle~ros.:~;_ ,:u:·., ,,• , .. ,,:,·,.. ,,,,
· em ; Ym!!-s;
mesmo · antes desta·· resolpção.'. dQ.
'i'amb~m ,·i:lã.o .. aamitto;a tidéa 'de que: ,:por: fa_con~ellui:. hav•~mft :lei; ·que maiidavã que ·não
ze•·-se.
o pagamento.da~Iav1·as~nesta .cõrte,,nella
corressem senao certas · notas do· banco, qué' erão
se
devia
fazer., .o da sJZ~Lf!, nem tão_ .pouco, que
cmittidas pelo banco filial, que Iá.. hayia.... , ,
. esta . circumstancia autorisasse a , recetier; ~m esIndo S: M. Imperial a Minas em ,1822, manpeeie dift'erente, ,porque.a'lei, .que ,se1:Ci~ a. este
dou .que .emquanto out1·a. causa nâo .ordenasse : re!!peito, só diet,erminou , que,;a, .siza: dos::béns -de
se continuasse e~m ~ meneipnada .determinaçà~ . raiz. fosse paga. qliando.-sc,;fiz,essem,os_,.pa~men
do g~verno proyJs()no, ,que, vedava .. a ,livre cir- ·,tQs, mas i.;to não altera,:em~na,da a-natul't::Z&·da
·
culaçao de notas do .panco.
moeda~. em que se .deve receber _este.. pagamentn

e:·
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e. nem . tão pouco m~da o -lugar onde se_.deve
(azer; tal,P.agalll~li~, porque f>empre ~eve ser feit!>
no lugar onde., se •celebra o contracto.
. _
. : 'Em1hn~ Sr.. pí:csiêienie, eü· ine ~ reservá~ para
quan!lo. viere.m ... as. informa ões · então ex orei os
meus . s~n 1me.n~s . a tal , respeito.
'0' •f;a;~~PREBIDENTÍ!: ·11erg'untou se ap?iavão_: a
emenda,·; e· havendo-o sido, entrou. em (bscussao,
tendo a· ala· : ··· • · · . -· · . ·
isso deixe.·mos a júnta da. ''fa'zênaa d!l :MinaEr
o· sr~ LJno co~:ti:riho : -Eu me levanto em or·
sa!_lta paz~ emquanto Deos Ni:issó Sen'hot hão·
para dizer o mesmo que o Sr. Lucio disse: lJm
é serv1d0 que vá um: inspector ;• como .éitcÍlllenhoDl'ado, membro lembrou que-a: lei'· do banco era
propô~ •o nosso ministro da razeild!l", ~~a
geral e que obrigava a tudas ~ estações a re-· temente
ver as marav1lhas e para .ficannos ·convenc1dos
caberem • as 'notas do ·banco, mas não • notou o
que o padre Vieira· 1teria muito que ·eméndar·na
illustre . deputado ' que estava em contradicção
sua
arte.
·· · · · · ·
com~igo mesmo,· porque em nenhuma· província,
· ·«>· sr."" Co• ta Agula,;.: . - Eu;nãó ,eõ.tra~~i
principalmente'nas _do norte, se: recebem estas
na• questao ácerca das nota~ ~o banco nem -se
notas nas ·estações ·publicas nem se pagão em
notas ; . mesmo na Bahia, onde .ha um banco . ~ll~s ~ão ou devem ser' adniittidas; .li'niitar-riie~ei u.mcamente á materia da indicação ·do Sr.'Lino
filial, as, notas .do. banco do Rio de Janeiro não
Coutmh!J, ~ue por ora está em discussão.
irão, assim como a ui 'não correm
notâs do
o qua11 _po~ 11r~u o.. r. Vasconcellôs ácerca
. _.,_ ..
anco .. a aia,,: . . . . ·. . . . ·
da ~~ protecç~o omnipot~nte é em , verdade, .um:
. A·Jei não.:é geral; em Minas·Geraes ·não gira
f!J,cto de que. nmguem iluvidll o todos os que lê.oi
o dinheiro papel,;-.porque a :lei não. tem· obrigado
bdo .. os pape1s, ue sobre sem!'lhante. materin Se
a isso, antes ha a este . res eito diversas re. .
" ,
venéer o Is o niesmo.
S!J ~çoes . o
roilo. ' e1Jlais1 , supponhamos que
E' pois até por estas razões, que de boamente
a siza _foi paga segu!ld<!_a)ei em papel, p_er~unto
accedo á 2_a parte ~a indicaçã?, quanto a pedieu_:_ Nao lia. uma lei que manda que os qu1_ntos
rem-se as mformaçoes necessar1as. e o mais dponSeJao ·pagos na mesma ·especie ·de ·metal, de sorte
e
.e que se eve pagar ·o
quinto, é ouro, não se . ,póde pagar . em prata,
T;rr.bem me ~ão opporei aQ que . ultimamente
quanto ·mais em paJ?el? Pergunto mais, sendo a
lembrou o Sr. Teixe1rà de Gou,·êa, e se -.fosse
lei .do banco; postenor. •.á lei dos ~quintos, fica
possiv.el rogaria .a•l Sr., Vasconcellos,- .qual a .data
dessa .celebre .portaria ou Qrdem da junta de faclaro .que fica caducando a lei dos quintos, ou
quererá o. honrado·. membro. que ..se dê o ouro e
zenda de. _Minas, sobre o objecto de que .elle fallou
.ser Igualmente pedida. .
, , , .· .
1a~~ s.e ~e~e~~ ~~~~~1-?•~-~~, ~ambi~.: q~~ ninguem pat·a
· N_ão posso • porém co'lvir na: 1~ parte da indicaçao, quanto á maneira_ porque se. pretende soAlguem quererá reeeber quartos de papel, quando
breest· .r o eft'eito do decreto do poder ·executivo.
os,.quinto~ sell)p~e; 'ão .. pag~s· com . ouro LI Não
Sr. presidente, nós -«!evemos -p~o.ceder . em.: tudo
houve. , pou~ , ~espotu~mo ..:na . e~taçã~ , .P.ublica _em
nã~ quer~!. :receper ~p()hces, do banco, porque não
C?m madurez.!' e com ClrCUI}l~Pecc;_no, e cumpr~ prin-

'as

poderes... Péção-se.. shn 'todos os, escl~recimentos
âe que se necess1ta, mas r.iio tomemos, já- .uiUa
delitieração que põ~Ie ser taxada de precipitada,
sem estes mesmos selar · ·
' ··· • .. ·
yér OS :seus~·. COft:eS. cheios'_ i:Je ti·ap()S de . papel, .
Entendo portanto, que não fazendo. por ora Ôbra
q~anao:: ella; ~ão. _pqçle.• jlagar 'aos empre~ados
alguma, se remetta. a 1• parte desta indicação
com essas apol1ces, porque nao correm em M.mas?
á commissão competente, _para ~epois de. virem
:Qes~t~s~o_ hoJ!:ve .. ~!Üto. ~!J.ior,··sr;· presidente;
os esclarecimentos ·decidim1os então como con~ . .fOI :.o }'ecel!er: iJo~. ~nglezes. e~~~S a,POl~pes e não
vier, e com a oiignidade que sempr.e deve acomrecebei-as ·aos brazileiros; ,n1sto e que liouve'despanhar ·as deliberações desta . augusta camara.
pgtisl11o , de lll.aj~ -~u\)~11?\ .P~rit4:);,
, :~, . , · ·
o s~- X.utz· c!a:i:valciin.te :-.A primeira
, ~1!!-qu~nt\)
P;t:~meiriJ.."par.te "c:onformo·me com
parte· da indicação quer .que. se jmpeça a execuo que: se tem dit,ó.. e. que Slkmandém pedir infor~
ção do_ d~Crtlto; O ,qUe ,não pôde Cabet• na_s,àtf)\i•
mações ao ~overnó para depois a eamara·:. tomar· bulções desta. ca!Dara. A camar~.dós dep~~ados
madura, deliberação.
. .
· · ·
tem duo1s attnbmções na constitmção. ~om,oi;_pro~
>
..
curadores da nação, mas não podemos faZer aquillo
, o •. s.~~ y_ascon.c_el~c>s_.:.----:~,. segunda, parte
que: p{l3e faz~r a uàçio~ por 'i!!iso. _que: nós diál
da I::dicaçao . do •·Sr,-. Lmo. Contmho ..está,. muito
um poder limitado. Se o governa tomassR · alguma
nie'dida para precipitar a nação, como a'lur se
disse-; . então podia . a ilação ·usar . de 'algum • re.'Q.uanio~ á 1~ :parte n.ão,. ine· Ciniforino. coiiulÍa
curso, mas a camara .• dos ,deputados;:cnão· deve
porque não poàemos_,Diandar .re.sponsabilisar um
exceder á procuração que a .nação lhe deu; Quanto
ministro por uma Ulera,indicaÇão. ·• · . · .
· ·
á,, segunt!_a P!lrie, .· ac!IO. que. s~ dev_em P.~ciit: ,_as
. ,.Qemais parec~-m,e' ~j1ue: li'a.v,eria . .'gl'll,nde çontrainformaç~!Js,, po.rque, ISt? é .J1lUito. escand~lo~o.
di ão,,em: uerer ,fázer. res onsaliilisar. ao ·.
O Sr. ·.Ã.l:rnelda e Albuquerque:-··-· Eu
.nistro . que '·' assjgno~;· (): decr~tà,, ·ele ,.lO -. de... Maio,
co,r;lhecen!l!>•Se. ao .~es~O:; telllP9 ,que J<1i · m~l en;
me levanto para fall&!' a fa:vl?r, da p~meil'!l parte.
_trada...qU1n~, que:.jJevia_,,ter,.• eJ!tradq .e~M.J!lll~e . apezar ·de que· a .quairacrettrar o .Jllustre !leputado. A camara .o. qu_& ·pretende .é~obVilrr'·-o:.mal,
9.~ê d~'CÍa.ser pago,em,_Quro, -assim C()mo .. se pra~ca. em.'tod~;· a~pan-.e,- !>(Ir. is.so ~acJ12. ~ão· ~der
.E com9 :~é q~e.; ~ o p~de obvil:!r.? E; -~ºm ~l!lli! Jll~
p~81!U'' a prime~!~· parte. ;da, 'l_ndi~IIoc;a(l.- ,, ·· _. •· ·,: .,
d!.d~, legts!.a~:va. E ..coeto ~~~- p~de ).ol!l!_l.'.!!SÃI'.me,.
d1da-? ~.azenilo. a...c;a~ara .· uma_ r:esol1,1çao,.legiSla. o. sa."LíNoLeoú-mni'o :~·ia: 'i!•sSê/qú~"Con~r- tiva:,
P.'or··-véntu'r{&'.l[lerá a: prim!iíra:. ~;~lu;~o A.úe
. d_a!'a:~-~-~-~~~:.-~~-::<·2.:- -:··:<·.-'.'_:'~ :~~,-~-.\~-~·-~~~·; :}~·~:~>,f;~--.~··.~ =·
a cairiara ·.tenha- tomàdo? Pôdémos .tomar a reso:
O Sa. 'VAI!co'NoELLos:~Quanoo· á .emenda d.:;
lução!. niandal-a: a0 seriado. para se :sub~éttér á
Sr, T~ix~~a,M'Go.iivêa!..éu ,é que ,a devia fazer,
sancçao, e .fica· a camara .sempr~ . r.om liberdade
mas. tinha: pro~ta4p na_o bulir. no . enfenno que
de usar 'dos_ m'eios que·a·lei tem ma_rcado'; E' po~

' ª··

.~:-~,;

'~:--~~·~

.~::.·:.!···--;."'1

·;,.:,_,.<-;"::~';

·;'..---l·~

~fr~:: ~~c;:~~~~~i~ .~e~:~ii:r~s~~f!:~&i~iltio~~
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SI.;~ :Óias'':-A' vista ''dá informaç'iil .do"ilesta razão que me conformo com a primei.ra.
htst.·e: deputa,do; 'está 4eeidido' ·qú(l ·cOif!pTQmet-:
parte.
.
·
· .
· QuaÍ1tu à' segunda parte, devem-se. pedir inf<,~r- · tendo-se () offieial"tnaioi· ··a dar 'ils córins em . 4S
n<\o ·é n~é~sst\rinn
_i'ndie!'Ção.
E'
!>em 'pal:ntações e ui,;to não j>óde l1aver nenhum incon~. horas,
..
.
.
..
ven i'ent~. ·
·
do_·_Diario: os redactot:~' de 'p~riodi.cos•·que' têm·
. 'o SJ.·•. cunha 1111a.it.o .. : - Estmnos ém.tem· ·apr~sentado.
algumlll.S :~tias, d~s •Srs.;- :deputados,.
pos inuito. escjüisifo,;; . ·modo pJrquc .. a fazenda . as· têm publicado
eom calnmma .,mamfesta,·dandoublio:a tem · s1do . ,constantement-e prejudicada. c
louvo•·es ã uelles ue os nã
•
- •.
•
gl'lttuitos,
que
.não
se
.deriio
aqui
·
sipadu iJiuumeravclnu,ueJ·ario, tem revado a 1iaçào. eiárão. · ·
· • · ·.: · ' · · ' · •
·
'·'
ãs po•·tas tio precipício; até uá. falia do tlu·ono
Sr- 111iuiu: :...:.·ó que. quer o nob1·e daput~do
titl ~ncontriio os abusos que· ba. â l!tSte J~<J,:peito.:
Ha ·.poucos dia" .por um, áciÍSo. cxtraordinario,. niio póJc ser, J!Orque. :só p:wa a .r.Jdacção da
acta e sua app•·ovação na cama.-a. são, necessa-•
lendo ·as gazetas inglezas~ fiz uma deseobe1·ta;
rias .24 horas,. e para. a registrar.. necessitiio,se
fuí encontJ'ar a àiscussão que houve na. sociede· outl'lls. 2! bol'8s, e. quando se. registrão, .. nos
dade de mineração brazileira em Lond•·es, .e lá
liv•·os, não se póde tirar cópià. Po1·tanto.não é
achei que em oito mczes ·. e 'meio Sll tirãrão 50J
possível satisfazer, ao l'equcrimento senão em 3
libras, . peso· de oÚi'o das lavra<; de Congosoco,
iiias.
·
das quaes peJ·tenccm a fazenda publica 100 libras
de quinto, mas nos 11ossos papei.;~ •taJ_a disto.
OS~- Vas~onccllos:"-A commissão dlsse
apparece, . entretanto que esta· som ma ·e muito
g~an e, mu~ o cons1 .!l.ra_ve . .
vista as nossas
que. se apre.-;cntassem estai cÓpias,:· e porque· nãoc•reumstancJas pecumanas.
se pod•lm ti1·ar estai 'cópias· ant.:s ·de se rtJgisPelo que ,..respeita a outras desorden.; que en· · · ; ··
t.rarem? Niio lhe ·acl10 difficuldade~·
contràmos; rião é só na junta da fazenda de 1\:linas;
.
. . es; ·.<como .. nqm se
.. .:· . ~ ,. ·
regar n c~mmis~ilo, p;ra guahâ•) não' appareçiio
disse; em todas as pa1·tes ·as rendas do estad.,
J)inrios co111 'a necessal'ia lirévidade ;.nest~ caso 'nã<>
tem ido ã semelhança de um rio caudaloso ; tudo
s ·culpa n c.~mmis~ão. Já ~e vê:q~~ ·~gora depende
vai pela. agua ab~ixo, tudo se tem p~rdido. _E'

.

o

o

-
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p<)z a votos· a segunda parte da indicação ·dó
::;r, Lino Coutinho, que foi approvada, assim como
a emenda do Sr. Teixeim úe Gouvêa.
O Sn. Ononrco, fez a seguinte
lNDh:AÇÃO

· · « Requeiro que,

ou um . official .. ul'ivativo . da
secretaria se: incumba de dar pôr- cópia. todos
o's .. proj.ecto;, indicac;ões'.e. emelidas.é o niais que
e.prtciso para o ·andan,ento :da:redacção do Diario
o~"que se, nomêc, sobre .a proposta ·~a conmiisque· faça . este
serv1ço.
- O(lo'"
sno, · uma pessoa
-,•icQ. ll
,
.
. . •
•
.
. ,
.. '
~

O. ·SR. 1\fAJA :-In rormo ã'. Cl\lllaJ:a,. que' o 'offieialmaior aclJa. sufficieutc o: numero de officiaes que
l1n: na: seeretnda:
·
·.· o: Sr. H.collnridl{ Cu~·alca~tc :-Eu não
~ó ái:hó 'muito justo o requei-iinento dó St·. de,
·
' e· es ,escr1p uI:açii_() .i_J_td~pe,!ld,ente. tla·. secretai·ia, • p.lrque reeoJUJ•'ÇO · que~nella ·ha muito que fazer. ·(Não (oi
mais ottvido pelo tachflgrapho :Affonso.) · .·

..

o'sr~ Odo~_ico:-Acommissào· jítlgiu que
nãó 'p·olfia. <lar. dinheji·o .'a . um empregado. seu1

conhecimento da cam.u-a;· ·~e· ·n· ·1·ém : .o 'ufficfal~
1naior se compromettc · a' dai·. 'oopia das ·netas eni
+':1. horas, entiio rcth·o a. ininba indieâçiio_; ··eu a
fiz. em l'<IZiiO do at.rnzo em. qt\E~ estilo :"Os trabalhos, bem sei que e pól:que ba' muito que faze•·,
mas· não quero fi.:ar re-<ponsavel · á camarn. ·

ção :qu~ inculcia'ª-Pre!!êntê. ei;"'pe1ô's:mplàii"eitúrlciado'ÚO }o nftigÓ'})l'ejndicil'llS i'enda'J dá.1llflfn legn?
Não : 'o· que . se'' oistabel~ce{ é ~~que·r se ''a.iWe ··ter
aU.ençiio··· ·para·· s~nJ'talõ-; este'' .cpil tractô,'r:q ne :.·'a
al"l'ematação·:;nunéa' pô'le•,- 'sé•' ·por"·pi·eço·· illfei'ior
!'o. r~n!lime~to,: e.;p.n::i,ss~: ·m~J\e.a.,póde,. ~~!V.~.\S pyeJUIZO p•lra afazeuda publJCll. ·
·. . .:: ;", ,, ~ ,,,, ;: :.
.Tell•l? .~tios~i·~dl) qu~ ~P9•· _est.'l .:lr~~~uata,ç~o~iio
pode. \'Ir p•-eJ~•.z.o, à·fazi)Udl\. ptibhcn; ·vamqs· a 'yer
a utilidade. q~,!'l~PÕ~P.'' p1,·~vii·<4-. :Jitilidíi:le :·;!f ~.e in
clara; po•·qne qnnnllo o rend•mente·, nito'·corrc:o"-
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ponder áquelle do anno paasado, os arrematantes

• têm dõ repor ó que faltar. Poi: éonsequencia é claro
.que ninda que· não seja uma operaÇão pe1·manente,
é ev!Jente qut• a nação lucra com e::; te methodo.

por isso quando promoyém seus intere~ses:
pugnão ao mesmo tempo pelos interesses da
fazenda publica.
Como
dem
·interesse está. fundado na maior
que ee possa fn~er, hajiio . de se
.um. modo que seJa desvantaJOso á . fazenda· publica? ·Não dLtVido que o fação, porque niio 11:1
instituição que fi9.ue .• isenta de vi.ci~ ; todavia
o·. que se segue e que tem oppos1çno da ·parte
dos agentes do goyc1·no que tambem têm oppo.&ição da parte dos bomeus que. arrematarão, o
·que não ·acontece agora, por que os que se achão,
,não .têm que softre1· inspccção alguma.
.
· · Todos . sabem que arrtmntando:se o .. rendi.anento todo; séria arriscar muito, porque s~:ria
· . ·. · ,
. ·
ncon. ece
'arrematando--se a decima parte ; eis a. razão da
:disposição da lei. E' necessario . que. tenhamos
~onhe~imi:mtos praticas ; • .e .que_. se faça. a an·e.Cj

'firme se c'ónvém. ou não este meio; eiS ·po1;quc
~ só a lei pa!'a .o Rio. de Janeiro, o não para
todas as pronnc1as. .· ... , .. · .. . . . , .
Parece-me; portàrito, que nãó põdé haver du~
vida . na
desta. ' lei.-. . .
. admissão.
'
.
.
.
O Sr. .Ara.ujo Bastos·: ...;;.. Sr~ presidente,
esta lei suppõe·. extraVios; ·e' má: fiscalisação, c
&em· em• vista· remedial-os; mas •parece-me· qui)
com ella se· vái antorisat· · •mais· uma · companhia
de contrabandistas. •(Apoiado).· ·
•'
· ·Supponliamos·' que qualquer•··negociante'· t:em
de dl)spaehar na alfandega uma porção·. de la. :zendas: no • :valor de' lOO:UOOS, 'cujus direitos na
a'~ão- de .·15 %· pat·a· a··fazenda -publica impor~
uo em·· 15:00011.- o' destes 15:00011 to cão aos ari'e•
matantes da . decima parte .do rendimento nà
fórma. do projecto -emquestã.o il:QOOSOOO~ · ·.•
-.·Ora •e que•· farão .neste·. caso .·os'·arrémat:intes
-em;,primeiro. lll'giJ.r,f ..S~m• ·d~vid~. ~liidaráõ:pri'IDetramente···no ·seu JD r
· ·.·
·
~· '; ·e~nsegue~:CiiJ.•• 1 toc;Ja:~· :·~a" vez~s.'' qüe 'C) • pro~
'P~ICtarJo 'despacliánte ·das· fazengas"lhes· der n1ais
do que ,;licitam·éiite''.'pértencé, 'con'vémc· áo:S arrematantes o· éontrabalido~'"e"ásiiini reêl)berãõ ant~
'":

'

'

-

"

-

'

~

..;

~··'hypoth~~· 1 ·propo,s,tã _3:,1,100S,,',d~üe .sõn1e~~e

metade;•ipol8''qll~': :o ·1nteresse···da :\sua fi.scalisa!

·:no ·

·e'

·•fica"a

lÇiio • é·• sõmente
tiecimo;' âlíi
fazenda
.p~blicawprejüdieada.
~it.O''' 'deêiincii{ ·:dos · seüs
!'Irei toa ; ...portanto .eu nãQ · ,édriVê'nJJ,ó. :·.no ·;pro~
]ecto:Fcomo esta:! ""' .J '·"· · "'.. · ·•·· ···- · · ·
• J!"-•'õi"I.J~~~ ~·-:,,•- :~'ti-· f'.:)!.Ü) -~',"·'~l;- ~-.::~.· /.l;.·. :\;·~ :,
• : .....,-~
'. -;.:: ', '.• ;f
.d Q.;.,f!!I~,.:,;,So.uz-..t~~ço =~.Sr.-. presidente;
}!I!~ g~e·;:;~~:te.squeça. '":poia.: tenho:1ai:.memorià
TOKO.. L ........

em •·

tractado em parte, como diz ü mesmo projecto,.
ha duas fiscalisações, uma dos contractadores,.
c outra da fazentla publica ; quando uo s s•
,
; seu o cer mente
mais difficil corromper a dous fiscaes do que
n unFcsó ; po1· consequcncia não \'ejo eu como
pelo projecto autorizan1os o extravio, segundoconclue o illustrc deputado.
·
Passemos ag0ra ao projecto : Sr. presidente,.
a natureza das rendas é que decide· se o governo· as deve cobrar por alTemata«;ão, ou por
aJministraçii•> ; aquellas que são de collecta pecuniaria e de facil exacção, administrão-se as
que dependem de especulação intermcdia para
se apurat· o seu producto, porque se cobra
em e"pecic como os dízimos
·
econon11a, que se arremate1u, afim de evitar-se
as delapidnções que soffrem nessas operações
intermeuias da exacção.
Deste presu osto nasceu a
e .-- e eztlll 1·o e líGl, que prohibio absolutmncntc rt:matarem·s<• os direitos das alfandegas, além de outras razões de conveniencia,.
porque se· entendia poder sem re"uizo touíar a
·
u
or u1 ament& ganharia o
contmctador, mas tem·sc conhecido que o maior
roubo que se tem feito aos cofres dn nação
tem sido nos direitos das alfandegas, porque são
nada os mais tJ·ibutos comparados com a renda
das mesmas alfandegas nos grandes portos de
commcrcio marítimo. Os extravios nellas são de
trato successivo e diario, . ainda que não são
sabidos pelo governo ; porém conhece-os o commercio c sabc·os a praça.
-ora nesta consideração a commissão de fazenda en tentleu que em necessario dar um córte
e um ·
·
·
ouvido dizer talvez seja a' a fàndega do Rio de
J"aneiro a em que mais .:o roube.
Ao govemo cumpria pür os meios que obstassem
,·
· ·
servisse de ,estorvo a legisl'açao em vigor: a
commissão pois procurou facilitar-lhe o passo,
c entendeu que outro melhor se não podia dar,.
que este do projecto, rematando·,l!e a decima ou
outra qualquer parte dos direitos segundo oJ'endilncuto dos tres annos antecedentes ;· pois
sendo o ..••. um e unico como se propõe, o
contractador fiscalisando pela sua parte o todopara ganhar na·. sua,· quota· em ,que interessa,
na de àssistir desde a entrada até á sabida ~da
porta ·da alfandega ào despacho das fazendas.
E não se diga que os empregados siio muitc•s
na alfandega, Sr. presidente, porque_ não há.
. ~aJ, nem os que são pagos .como. ~evem ser~
• sendo. pessoas aptas para o exerc1C1o de seus
oflicios.
·<«> ·sr. Bapusta. Pereira.: ....;;sr; presidente · no meu precedente' discurso, jã desenvolvi'' os argumento~·' em que· !und!lva ·.a necessidade e justiça•da presente ·lei,. e· ·o nobre. de-'
p · o o · t•; . ouza rança .a 111;~. u .. ~.g~~af!l:
1azões·: mas sínt··novamente' forçad!». a ·le_-~~n.-,
tar~me. para· respónder ·:ao ~~r.1iJastos,' ~m.qua11to
avançou que a· presente le1; va1 · nutonzar Uill_a
companhia de contrabandistas.
..
· ·~ · .
:. Eu. creio.'\clestruir) ox·sell•·ar~ -com> a---simples leitnra do.. plimeiro paragraph<l, ,!):9,nde
diz que a decin1a nao ·será arrematada, senão
pelo :. ,maior: lançO,: 'que .··se-· o~erecer . -sobre • ~
computél:.do ·rendtmento .d~s 11\tlmos ~~:an~os,:
come. obri~ção •·de• reposlçao;• como •diz -~ ··§ · 2o,.
qliando ·. o ·liquido •ren~ímento •lião ~be~r ~a_.-~~::
pletar; riquelle :preço,,; ..... ·. :..... •-·- ·c;.'-'"'' ~-"··
15
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A' vista pvis, do taes disposísões. não iJ manifesto que, a fazenda publica nao puJe tet· pre
juizo emqnantv a essa parte arremntada ? Não
se ~n•p_rehende a maior ~iJliculdale em alliciar

com mui poucos livt·os ·e. o sabe qnalquer gnardálivros de medíocre capacidade, porque a alfande"a
deve
ser
o
.
.-. ' considerada oomo uma grande casa
de c:ommereto.
.

permat;ecendo a exist~n ~e gtHll'•la, que. se ó
subornavel, quando \'1gutda, peior ser.'i. sem
esses interessados? Parece-ma qui! nisto não h&

desfalque no nctual
quella casa.
~cria nccessnrio

o S•· . .Ar.•uJo Bu,.to:- St•. pr~sidente, o
negocia:.te <tuando iaz contrabando ,so tem em
,.ist:t tirar interesses, e lucro, e so com estas
vistas é que vai c... n·e1· o risco de semelhante
operação; pot· issn l·e"a bem primeiro o lucro que
póde timr <lo contmban,lo pam cal•:ular o q~te gaibU'á em faz 1-n a salvo: e sem lncro cerb, ~r. presideute, não se expõe o negocin?t<'.
.
.
· Diz o honrado membro o ~r. Bnpttstn Pet·emt,
querendo combater-mt>, que o arrematantf! responde pelo total dos direitos d~ faz~ncla P!thlica :
não póue lesnr :i. me~ma fazenda._ Em parte é
ist•l certo, ma; o hom·:l<lll ot·ador n:to rc·parou qne
o mTematante rc.;poucle sómcnte por um decimo
desses direilüs e tw sob1·e o,; outros n YC ) ·tencentcs Íl fazenda, eli<J pôde negocia1·, ou furt<U".
St·. presidente, quem ftwla sohrc do:r. decimol':, ou
sobre 15 conto;; de t•éis, conforme a hypotlwse do
meu argumento, niin JuYid:l pt·cenchor 11111 decimo,
ou nm con o, c qmn1cn os nu rets, por•Jac ~m
muito maior qnmtin. !Apoiado.) .,
_
Pelo qne toca no Sr. S .uzn l' rança, eu ll;to
esperava que el_lo clu~masse pamlu~ism••. a um calculo mntllemahco, e a este r.;spmto ;;o tenho n
dizer-lhe, que " IHTclu:tlaute <)Uanuo cn~ra. em tal
arre!llalac!to, só lclll f•m vista o set! tntcr.:sse;
c se pel.; lau•) ·la ,..,t_'alidauc_ o póu~ obter mniot·,
est:\ clut·o que o JH'<•Jecto nao satisfaz ao fim,
nem evita o extra,·io, tLm a mú fi;calisação; antes
é tudo pelo contrario.
Disse o mesmo honrado
e que seria difficultoso comprar a tantos; <J tirou
a couclus1i" de que niio se furhl cont.-abando, uu
extravio; mas, St·. prcsiJcnte-, a cnnclusi'io que
cu tiro e uc acho ri .n·osamente deYer-se tirar
se elle.; s:'io susccpth·eis de corrupção, diminue
de pr..:ç•l, ou v.,ndem-~e pw menos, (a]Joiados)
porque o contrabandi::;ta nunca. dcspcnde além de
certa som ma, e se esta som ma tem de ser dividida
por muitos., toca menos n. cala um.
·
Note-se bem, Sr. presidente, que se a fisca\isaçãn
actual é m•1, a do projecto é Jleiot·, porque o tal
fiscal arrematante c mais interessado em se vender para receber dons, ou tres decimoQ, do que
contentar-se com um decitno, que licitanumte lhe
pertl'DCe.
.
Disse mais o honrado membro, que nos navios
haveráõ guardas postos pelo :wrcmatante, e q1!~:
estes são nOV<lS fisc.1cs; que fisc.acs, ~r. prest· ·
dente 1. Servindo ao arrematante posto;; por clle,
pagos por elle, hão de nece~sariamente cumprir
as suas ordens. \apoiados), c por conseguinte não
ha tal fiscnlisaçã:o:? Sr. presidente, no decimo das
rendas da alfaodega niio pôde ter lugar semelilaute arrematação. talvez em quantia maior, ou
no todo. das 1·endas ossa ter lunar em al..,uma
outra a andega,- visto que a da corte se diz me~
lhor administrada, e neste sentido eu não posso
adn1ittir o plano de arrematação proposto no projecto.
.
.
O S•·· 7 olxolra do Gouvêa : - ..•. ; .••
(Nilo ouvi, di:: o ta•:hygrapho Gonçalves.)

·os

o s~•. ·:Ledo : -Sr•. presidente, dous s'ão
generos de extravio que se. fazem. na alfaudega,
um é· o de volume outro é nao> qualidadas dos generos •. Faeil é i!Vitar o primeiro estabelecendo abi
uma cscr!pturação mercantil, o que se póde fazer

qno o !!llm prit!Jento dos p1·op.ri~~ ~e. veres_ fosse
desJe Já coll!nderada como a. pnmcu·a e mel.hor
riqueza do empregado p:1bhco; mas ~01~0 1sto
dependa de uma . concatenação extensts,;lma d~
outras relaÇões, esta pri":açiio ha ue ser 11\Ul
tardia Ct·ucto ue mui tai'Ul<)S annos.
Qua.~squcr que sejão port;mt~ no estado açt~al
<ltl co1·mpçiio ger;ü u D•) parttculllr da ad.nun!st.mçiio dn1uclla casa, os torme~Itos que 31e dem
á ima:;:inacão para descobrir me•,os. de evttar _este
extravio enorme qu•~ ha nos duettos, provmdo
da <'lassificaçiio e qualificação das fa~eudas, todos
e eS I"U& 1"30 ·Se 1111 pra IC:l, C
U I o) l
_
r.::ce vin..,at· é a nrrem:Ltação pela <1uul se oppoe
nos cmpt·egados os arremata11tes, aos at·rematantes ~s empregados e ambos. aos d~spachantes.
obs•Jrvanc'ia"' de. t:mtas leis qu~ existem n. este
resp1ito, mas estes 'senhores esquecem-se. que
apezar d·~ t >uns ess~s lds q·te: tolos os dtas se

.-

..

.

dias na raziio dupla.'
.
Um ministr.l de estad.> de finanças l\Lu·ttm
Francisco Rihch··• de Andt·a la, ouvindo fallar
destes extrav:os a p.:lss·>n bem instrnida delles.
quiz ~lle mesmo it· assistir ·1un dia no dc;;paeho
na nlfaridega, e cste\'e a,;sentndo a •una de su~s
mesas com a opinião de que novo Argos, na>
cscapadão ií sua perspicnci:L qualquer dessa:> traficancins.
..
As agnin~ da alfnndcg.L o redu7.h·ão n tm~pctra
e á sua vista pratic:iriio-se os dotB cxtravws, o
de volumes e o de qualida l·~s.
·.
•ts aqUI, r. pre:!l en e, por u . a c m!lus~a
t•cconheccndl) ~er aquelle o mana~ctal mats rtco
o mais prompto das rendas nacwn!lcs, of!et:eco
como uni co meio de refurma a· arrcmntaç:to de
o exemplo r~cem-praticado 'na. Êu~opa a tal respeito. E' necessario estabelecer aUi uma. ~igÇJ:
rosa. opp'.)::!ição, e sõ ..della m1scerá_ o. cqUlhbt'JO
de.-eJado.
•
. 'Diz-se que tmnbem estes arrematantes se· hao
de deixar subornar. • · •,
·. · ·
· ·' '} •
. Não e assim; grande é a : di1ferença que ··vat
em subornat· e deixar suoornar-se : o negociante .solicita sempre subornar, os exactores.: para a~reseer
os seus inte1·esses: mas .o negoc1ante .na~· oo~
sentirâ em se1· . subornado, quando na !1-scal~saçao
exacta aJquit·e intercs~es. e honra, ~lem d1sso ·o
suborno anda na razao das: neeess1dadcs e das
propl·iedades, e .ne:>te caso' pelo' menos é mais
1·aro o suborno e talvez não faça,conta ao contrabandi:;ta.
· : ··
· .: "' · :
Se esta . comp~tnhia de arrematantes • fosse r a
unica imp->rtadora dª' _aUan~ega, ou se estaJoomp:mltia fosse de. officm~s da alfandega, ·JUsto~
serião
dos. Srs. deputados,:mas.o·prt. os temores
. ..
. .
.
..
"

'

'

govern~ e _puna severame'nte··l\~~~lle •que. se a~
ciar, e seJa neste _caso ,pçrtmtb~a_.a.·.<!_enll!lc•a.
Diz .se tambe~ quo: cot~o .~,fiscalisaçao:so:re~
cabe em um deetmo, P,nuco ,1mportará ,aos .. arrematantes ter pt~j~o ué;'lse .d~.c!·m· o•. pQrque; ~cri&
cando a fiscalisaçao ou p~rmtttmdo .o., extraTJO 111)- ..
outro~~l~ 1~rch·,;.com; .. us~
0

l:tr!ic~1~~~~ inéite'iem''ii~'hà. ae, ~~~:,~

interesse real, e sõ avalia prejuizos imagi_uafios.,
e sem me cansar· a demonstrar'·· a: "'"fa!SI.'dade; dlll
b11$e, direi que ao menos arrematau?ô-se -h& álgma
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l!lcr.) nessa .dccima parte, e sõ prejuízo em todas
as dez, pot·quc o extravio niio i>óle ser maior.
Além de tudo o que ·tenllO aíto ac.:rcsce que
niio fieaa'llo o governo iJ!hibido de sobrec,!lta~ o

~IAIO

DE .1827

1f5

jà disse pela reforma da alfandega e dos seus
em pregaãos.
E' pois por t.Jda~ estas
mais pru~entc sobreestar

o Sr. co .. t;a Agular:-Em administração.
senhores todas as medi
t
que se pretende remediar pela raiz, e na sua
origem, niio podem sentir o e:lfeito que se pret~nde, porque semelhantes medidas nind~ quando
proficuas obst:io a enas uma urte do mesmo
ma , e mui as Tezes nos estorvão e dar afinal
uma decisão fri>:ante e terminante.
Eu estou p~rsuadido, Sr. presidente, que todo
o nosso mal nesta parte rocede da má adminis·
1·açao a a an egn, a a ta · a o servancia das
Iflis á respeito pelos officiaes e particularmente
pelas prevaricações dos guardas, que niio cumprem como devem seus deveres.
Emquanto pois não dermos ás nossas alfandegas· aquella fórma e· regularidade de que fallecem ; emquanto niio houver dn ·parte do govtrno uma muito apurada escolha dos seus
officiaes e dos guardas; emquanto finalmente niio
tiverem um ordenado que os possa sustentar c
pôr á coberto da miserin e das privnções de certos
:>enhores q~e nada podemos fazer em termos, e
Eu Já por. vezes tenho repetido nquellas celebres palaVI'IlS . de. um deputado do extincto congresso de Portugal Pereira do Carmo-quando a
uecessidade bate á orta da rua a ·· u
pelas janellas.-Isto é uma verdade.
E~ necessario toda a. força de .caracter para que
um pobre empregado não seja seduzido, vendo-se
por outro lado devorar pela miseria e pela falta
de meios, etc.
..
Como é possível, senhores, que um guarda
da alf.'mdega deixe de ser seduziâo 1:01· um extraviador qualquer, percebendo como elles percebem
tã•i pequeno ordenado? Desenganemo-nos,·senllores, sem. uma .nova fôrma d~ .a•hninistraçãu da
alfandega, sem marcarmos bem quaes as attribníções. d!'s seus _respectivos officíaes, e sem
darmos ·a estes ofdenr.dos snffiéientes, de que
póss~ ·ViVer e a!imentar-se; sem O gue, deiXO
refer1do, Sr•. pres~dente,.não podemos fuzercousa
que., p~ste_ e ,qu,e. aproveite. · .· _
_
·
Eú. nao .me opponho ã a1·remataçao de que se·
falia no ·art. l". deste projecto. em .questão, digo
só· que por ora devíamos não trat.'lr disto, nem
fazermos mesmo esta experi•mcia sem tocarmos
no.' · onto
·
:
·
· · ·
isto ·'.é;: na reforma·, a· administração· da alfan ega.
Respondendo ·àgora' a() que ponderou o illustre
deputado o Sr•.,Ledo,: cujas .luzes ..muito respeito,
digo que o projecto pela arrematação em questão,
pru~i. d.l~lici~; .1quailU? a. esta• parte , do~· ab:u.sos . e .
·--tPI:."r-.;"'~ancaçoes .nasc1das da falta. de,:llualificação de
fB:ZP:!l,~~:~e: ·ín.a_is ·. genei·os, qúe ·sa~~* «!a.alfandég:a; :
()!!•·~m .. naQ .VeJo.;.que ~lle ~vite, ,ou cc)~1~ o.: prm~
etp~ 'a;t)uso OU•:extra:v_1o; ,que..ve111,a .ser>~: falta
de. 3 ~nt~.• do~, . ·gene~~,~.• mai!l·· ;J_D.~cadonas. na
m.!l!l. ! ..! alf·an···.··dega,,q~é;.é. . u.m. .· .: ·o~jé,c.~.~ p~ncipal a
~~~di.!l!'•:•tl·'ql:l~, sõ. poaerã.; ser :r~ediado como
!fi..

o sr.· SouzaFranQa:-Não sei como se
possa concluir que deste methodo seja peior o .
resultado do que até agora se teni visto. Os
ofticiaes da al_fa~d2ga são os qu~ actu::llmdnte .
projeeto continuão na mesma fiscalisaÇão eumu- .
!ativamente com os contractadores. Como <3· pois
que se conclue ser o. systema ora projectado mais :
occasional de perda 9u ·extravios de direitos ?. ·
Primeiro o contractador· àssegura à fazenda ·pu-:
blica uma decima'~~ do, ~smo r~ndHftet\to
que· ella teve no tnenmo proxtmo ~ntecede11te ; .··
pois aqui 'não ha '·'perda ·. c()nsideravel,. e se' o.
contractador. ganha,r sobre o preço··assegu!f1do.'
o&erà··~m"proporção •de um decimo do· qu~"ha de
crescer para a· fazenda. ·
.. · ,. :··. :··.--;;.
Ol!vi urlpu~r os extravios ao grande_ ·numero
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11õ

de offieiaes da allandcga, isto ó um erro ti.; faCto,
é mister ter visto a folha desses empregados
parn julgar se elle,; !'Obaj:io. Eu ao contrado
ainda os acho diminutos P.ar~ o trafico: r.allo da.

n r~mo de quinquilhat'ias c ferragens, Nc. Com<J
que se diz pois quJ ha matitos offi•:iaes na
alfantlcga. e que é essa a cansa de extravins?

1.•

Mais deviiiq ser os emprega•los e mnior•JS ordena•los deviiio p~rceher.
H a 00 guna·Ja•. E o que ganhiio elles? Pt·ocuriio este emprego só muitns vezes par.L se
verem li\•res do alistamento milician<~, e u:io ó
pelo i ntere;;se <l<J 3·!{) ou !HO rs. qn.l n:iu com· ida
a n;·nhnm Jwmem; eu quereria •rne stl desse !fi
a c:Hla um de 4•'S guurdao'l, e baviíi•' de :~ppa
recer lwmcns com \'et·gonha que occupasscm o
,...a1

e g a

•

Diz-se 1uais que é ncccssnrio refot'ill:L no methouo uu uespacho; mas qual l'cform:a '! X•J temp•l
uo govern.J de el·rei o St·. H. Jo:1u Vl fez;se .nma

~
.
mento, o propoz .á camara, mas baYcndo duvicl&
sobre o fim para que era eon\•illado o míuistro•·
11cdio a palavra, e di:;se .
' ·
"'êO Sa.·. Souza Fa.•ança :-Convenho inteiramente .quo o míni:;tro '·cnlta asnsth· â. dí$!lUssa.p.;
e desejaria. mostrat· aos Srs. doputado3 que o
projecto não é tão a.ereo eomo cutdiio.

primeira vez-ouvi ll'}•IÍ uma vca·dade exccllente,
mnnif,~stadn pelo ministro dn fazenda, q•tando
disse que tu•lo estava pelo aves'io do que devia
estar: ello comprometten-se n dar esclarecimentos, e port:mto uma vez que se <Jtlercccu, quem
pód·~ desprezat• uma mat•~rin de tnuta im J)Ortan•:i:t? Eu requeir<l a V. Ex. que o adiamento . não
seja par meuos de tre;; dias.
O Sa. Pn&SlDEX'rE:- O acliaÍnento é nté vir .o.
ministl·o.
·
O Sa.. Cu:>TODIO Dus: -l\[as pó.Je·s_c-lhe desigpelo me~os' de tt!cs dias: tom'imos tempo para
estudar, qu•J cu te,Jho a consttltnr sobre este
n~Jgoeio pessoas mais ltnbeis d..J que cu.

.E quai 'ful· o res.;lt~uo? Uma' pro,·isiio •lo con:
selho da fazenda (JUC S<J não executou na nuior
IJnrte.

mlnat· a corrente .lo víci•) é a mef:idamais pl'lldente, e nesse sentido se c.>nccbcu •J projcctu.
O S•·- ,.u,.conccltos: - ~:lo entrarei "''
organisaçiio do ,.;ystema actnal da alf.,nlolga, porque ct·éiu (Jne não pet·tence •iiJUil,;t:iu. A ll'test:io
que se VL·ntila retluz-,;c ~ este principio. Convém,
<JU não cotl\'ém substituir á actual :l•lmi~tistraçiio
as arrematações ? A segunda •tuest·i.n ,: : ha de se
arrematar sõmentc uma parte, ou todos estes
t•etlllimeuto.s? Eu, Sr. presidente, sou mais inclin!u\n pelas nrt·emataçõcs, por.]ue o intcre.;sc par•

•

• .

•• n·

••

O IJUe digo po1·ém, é qne o ministt·o da fazenda

tocou em alfandegn<. julg •n qnc é nccessai"io dat·
providencia:> a este respeito; e se off~receu,
!:;r. Jrcsidente a dar todos os csclareciment•JS :
portanto uma vez que imos pgr. este pl'ojecto a
fazer graudes alterações no principal p,·mto de
nossos rendimentos, qual ba úe ser n rnz:tó pol·que este projcctu não hn de licat· adiado, conyj,Jando-se o ministro da fazenda para via· assistir
á sua disc11ssiio ?
Tem-se reconhecido tantct difficuldade, que julgo
melhor não ser elle discutido sem qu<l \"enha o
ministro, ou dõ informações por escripto : ó muito
necessat·~o que o corpo legislativo ande sempre
em harmonia com o poder executivo.
· :,.
EntretanLo direi, que convenho no mcthodo pela'·
razão que havendo mais pes;;oas para :vi ..iar·
SObre O>l extravios, mais difficultosos Se tot·narâÕ .
ellcs. Nisto não póde hnv .. r duvida ; pois ain\ia ··
que a concutTencJa deprecia as cousas, a concurl·encia de. muitos empregados não facilita as
peitas como se tem dito, antes a-> difficulta :
P'•rque maior e o numero dos que se têm de
pt:itar,.
Por conse uencia só or est.a idéa a rovaa·ia
<J. proJecto : quanto mais se multiplicarem os
vigias,. ha de haver mais quem se compre., Ea
tinha um projecto para apresentar a esta cam11ra
sobre a a.rr~mataçao dos registros de Minas G~
ra.es.; ,ma:; bn de ser quando se vença que estes .
registros d~ve_m exist.it·, ou . abolír-:>e, por•. iSSG;
que a· prowncm... de 1\linas está eonsidet·ada. como
provincia estranha, porque paga; mais tributos'
q~e as oub-as.
.·.
·
.
. ·.....
· ;E •n!ais por esta razão, desejo que não se tom.e .
prec1p1tada resoluçiio.
.
.
,, .
<O S:a. PnEsmE~--rE, depois de ser apoiado o adili-..

O Sr. ·Ahnelda c Albuquerque:- Não·

apprOV;J a lemhranr:a do qne O ministJ·o Venha
a esta camara:. é um homem occupad?• e. que
Este pl'oject•J quando seja. approvad·~. tem' ·de
passar pelo senado, e então o · ministro. ex~rá
os seus sentimentos. Para· que desviar o mtnis~ ·
tro ara vir dar· mer•ls inf<Jrma ões? Além disso
este projecto , parece tão· simples; que estou persuadido que todos os argumentos:contm elle; são
pm·que.ta~vez se não tenha pensa lo alguma hora
sobre elle cnm cuidado? Para qu~ pois estar
aliando as materias todos os dias?· Demais, se
se quer alguma cousa do ministro, sou de vato
que se lhe escreva. (Apoiado,)
. . .
.·
O ·sr. Clc>ncn.tc Perclra:-En uão tinha
pedido a palavra; mas uma vez· que V~ Ex. m"a
dá, estou nos mesmos 'sentimentos do'Sr. depu-·
tado que me precedeu. •
· · ·· · · . · .
O ministro póie dar estas informações por es-.
edpto, e n!'i:o ha 11ecessida ie de ·que elle aqui ·
v -!nha para. este fim: nem isso me-c parece :meio
competente; ·basta•:á pot:tanto que eu lhe' diga.:
que a camara deseja ouvtr o. seu pnrcccr ·sobre··
n .mnteria. do projecto, e a sua· resposta·por. :eà-.
cr1 pto snttsfaz. nos: fins que se ·.tem. ·em. o querer ·
ouvir.
··
·. · · ' · ,.
·
o Sr. Vasconccllc;s (pelrL .c,.~mJ :.-:-:-::~á,.exp rque1·o. que . 1sse. ,o. r.,.~ o_uy a, ,prop,uz _,,
ndtamento, :mas ainaa .. não ...o .. sustentei .. ·., ....
o sn. PassmEN-rE:'-ES~ã, ~aró~dem' .: ~:.,~.:
O ~n.- V ASCo!llcEL,Los :--,mz~se .·que! n~ó d~:v;.e.:Vir';
o m~njstm,.~po.rq,ue-.~o ~''' _ legislativo;:~. q~~ •
por Isso no ··senado dirá'' os ·seus·' sentimento&·:·;
mas que riee'éssidadé temos nõs, Sr.''presidente,,:S.
de 'perder teníp•f.~~·.3 1•;·2• ',e. ~:cJ,iseil,ss~ô/~!'1·~~.~,
falta dos necessar1os "·.:esc:JI!rectm~nt~,?<:.'.~!!!~' J!6s ;;
po_demos ·ter ·o ;me~mo·~unst~o"!.q~~·P.R~U!!~:
se. oft'ereee~; para~' Ir áS -~~~lSS?es•:"-q~ey~~~!l.'.;
terá· em· ·Ttr?" Por· ventura~·a::l''tnfo~çõer'·piJr ·
1 •.
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escri pto serão tão satisfuctorias .como as vcrbaes ?
Ellc \'iodo aqui esclarece mais a matcria,. c r~
solvcrai. as duvidas quo,, se suscitarem na discusgão.: .nã~ sei que respeito é esse que. se tem
çasa. Qual é a' asscmbléa que não está· em contacto com os ministros de cstad•> pat·a apurar
grandes negoeios ?
e;;clarecimcntos po1· csct•ipto, mas se é neccssat·io vão clles pessoalmeote; pot· conscqucncia
o melhor meio de no;; esclarecermos ti \'indo o
ministro.
· Elle tem conhecimentos, tem ·exp::t·icncia, e os
esclarecimentos hão de ser immensos.. Supponhamos ·que o ministro niio informa sobro ce1·ta
hypothesc de que est:l camara ·se lembra. na discussão: eis aqui que nos achaútos cmbaraç:ulns,
ou então tomando resoluções precipitadas. Ellc
não t·:m senão vot·l consultivo, venha explicar,
venlm pondca·ar os incon,·cnientes deste p1·ojecto,
ou tu o quan o> ta a seu a\·or: cpo1s omat·emos a decisão que nos parccer mais justa.
Não digamos pois que se pe<;ão informa~:ões
or cscripto: se fossem nccessnrios documentos
em cs ava ; mns, r. p1·es1 en e, e pr<!e1so que
elle venha pura exJllicnr to;Jns as duvi las, que
n:io lhe lcmul'llrein-=uando as informa<;ões pot· escl'ipto, de outra fórma não entendo. . .
o Sr. Cunha. :u:atto":- S1·. presidente.
Creio que a ,·inda. do mini:;tro a esta camnr.t
não desempenha t•11las as nossas boas intcn~i'if!S.
O ministro sen·e ha. pouco tempo, tnh•ez tenha
pouco conhecimento. do manejo iuterno da all'nndegol: as!!im dando as informações por escripto,
elle .consulta seus ·officiaes, c então com conhecimento de causa apresentará a~ verdaddras
informações que nós j ulgnmos n~cessarias.
O Sr. Goú,·êa:...:..Pelii consÍ.itufção só podem
vir nqui os_ ministros assistir its díso.:ussõc.,;
I'

11'7

nomia das províncias, foi O objceto da diSCUSSÜOi
principiando a faliu·.
. .. .
o Sr.. Va,.concéuo .. :-St•. presidente, este
projeçto vai faze•· uma reforma eral ua admi•.
ms raçao, c um proJec o mlllto extenso, que não
se conclue tão depressa, c por isso parecia me-.
lhor que d'!ixassemo;; pnr ora a administração.
dos· presidentes, thesonrt'trins e eommandante de
,
. j niZCIJ C paz· C.
das camarns, porque c;tns autoridades são ns
que por ora sao mais essenciaes. A t·espeit'l dos .
presidentQS nós t·~mos uma lei que foi feita
pela. assembléa emasti~uinte: esta. lei não é
má, e ainda nccrescc ontr:a r:u::1o, lf é que não
tt!mos conselTios !JI:I'ne~ de p1·or-incias, pnntne
c;;ta lei est{l dcpenrlente •b approvn.;iio de um
regimento commum : po•· conscqucncin acho qne
niio é p1·oprio o ro.lfonnm· o regimento de presidentes dé província, pnr!Jue se ellc não tem·
produzitlo os melhores dfeitns, é por motivos
hem nol.orios é >or ue se •1iio tem obser\·ado
lei. Além •lísso, se es~e r•~:.riment" necessita de
nl~unin rcfomut, não cnnv•;1Í1 t1atat' della emquanto não tiver;oos "~ conselhos gea·a.es de província: por comse<tnencia ponho á •l1spo.;i.;iio da
camarol es e o •Jec
o Sr. Luiz cn,•a 1 "ante :-A constituiç·io·
110 m·t. lU!J manda fm>:er uma lei que designo
as atlribni•~õc.< dos · uizes de az · c cu acho t u :
devemos scparnt· ··st·J projectü, c trat•u-mos cada
uma cousa do! pc1· si, porque cada uma auinini,;tmção se faz po1· uma fót·ma, c mesmo 1uio
sob;.:mo.~ se totl'tS a.~ ywol:'incia.~ 1n-ecüão ~e com~
mand!mte de Ol'llWS. (.·ljJOÍ'tdo.) Podemos ;lividir
cstu proj.;cto, ·c par .• is•" 1uanlo esta
1-:\IEXUA.

o

<c Proponho que os regimentos das dilfer1mtes
autoridades de que trata <!SLc projecto, se di:;-·
então cada um em s•J urado e
ot· sua vez.-

Lui.: Cavalcante. ,,
informações 1111 um pape ocioso, porque ellc niio
pôde assistir ao calor das questões: pot· conseSendo apoia ln, catt'olll élll discussão, e rlisse
qnencin. com mais meditação elle pôde informat·,
O Sll'. CunlUI. :\1attoo: :-Sr. pr!'!sidente, e~
consultandó até as essons ex >erunentadas. Não
c.
c.
c
..
me opponho a que se 'Peç.ão informações, mas
sobru os presidentes de províncias, o qual foi a
que se peção por cscripto, porque de outro modo
uma commiss:'io; mas nã•l tenho noticia de que
vem. cá fazer pap '1 de automato, visto que nem
fosse rejeibdo, 11e111 me lembro de cu ter sido
sabe as· perguntas. que aqui se lhe farão.
ouvido.
;ó s,... "\'craueÍro:-Voto que se peção ns
Vejo agora apparccer um projecto de lei, que
informações . por escripto, pois entendo que o caso
me .parece· muito bom; mas aquelle que aprenão pede que eUe· seJa . chanmdo pessoalmente
sentei tinha· algumas cousas interessantes, e por.
para informar. Não digll com. isto que não haja
isso peço a V. Ex. que man.de de~!larar o des-:- ·
JUS: para que:·ene venha aqui dar informações,
tino deste papel.
embora não entre na discussão. Por. ventura lhe
Q Sr. Araujo Bastos:- O que propõe o'
tiramos algum ~oder ·em dizer-lhe que. venha. , sr~,
deputado é o mesmo que se ha de fazer,
assistir á· discus;;ao? Entretanto no caso presente
quanlo se trata•· do regimento dos lH"ca questão é simples, o ministro póde muito bem , •pó.rque:
siderites de províncias, não so h a du tratar dos ·
dar .o. seu p:1recer, !icm,que venha pessoalmente; ~,,:tovcrnadores
de armas: . c contra . taes nut.Jriacho· isto mais :facil~ e .. nté mesmo· para u"s não
dades
já
me
declaro.
que poderia pedir ~ra o
pbrmos ·t•o· 'costume de: que pnm qualquPr cousu · adiamento, mas contra<;> taes
adiamento; tambcm
cl1ninnl~p aqui, por.' quànto tariibem · se. ncba em·
me·· declaro, porque tudo vai ficando adiado.
bnrf\Çndo no exerci!!io do· seu ministcrio;
.
Ai>oilrdo.)
PRE~IDENTE d~pois tle ver que .a camara
'ul ava , a ma uria· .sufficient mente .·discutida
recolheu.•os ·.votos·, e ·:venceu'SC' que ficasse adiada
o regimento, porq~e se
a,:discussão , do .projecto,· e· que ao: ministro se. o . _projecto.; _.
·. ··
:-·· l ,
pedisse:'por. eseripto . as informações. preciS:Is,· e o
o Sr. va.-concclÍos:....:En acho esta·em'en·~.:
.· ·
·
·
. seu parecer~. ·, .• . ·
dado Sr. Luiz Cavaleant.e •muito· ajuizadli,'lJOr.;."
.rP:~IlSOU·S.Il en~o , á ~-2•, )M.l~te .da ~a·d~m do, di!!,
que pol' este meio vaÍ).lós pritil;,iramente: apressar"
q\'le,era.. a discussão-do proJt:cto dll: 1~1 J.ara equtP!lt:8r ô_s, ·nos8Qs; ~cliàrei~.gtaliil!ldos, em .,uni ver~ ·o estabelecimento . dai . ~autoridades. constitu.cio~
nães, sém fic.i.r, dcpenletlte Jas .ontr:a:;. pàrtes..-e .
s~d~ e~tmngeil:as ; ..c ~om~,n~o.},louyes~~ o,~,?po;
nt~.·porque -pôde no .senado. tratar-s~. ~amb.ein't,le .
s1~9,, J~l~á 1.\: l!lR~'Óa:a~~tent~~n.Ç~l~ dtS~\\tlda,
algumas m~tedàs emit.tidas ile$t ~ Pt:<>JeCto,; ...•..•
v~~~e\\ se,.qull trves~, ~~ Je.•t~ra ... '· "·/ ......._._
PaESmE:'ITE!-Se o illustre deputad·>'P,}- ·
· ;l~mediatam~nte·,, a,~: pat'te .,da ,ordem, do dia,
disse. o acUamento,· po.Ieria s.~J' admi~ivel: ""mào~
011· ~ p:çoje!:tp. de; lei soQI'e ~.,at.lminis~raçãõ_ o ~cp-·

;o'sn.

.-o··sa.
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separar as parws do projecto é contra o regi:
meu to.
O Sn. VAScoscELLos : -E' muito necessario que
ae discuta separadamente ...
Sn. RESIDEXTE ln errompen· O O Ol"ll or, ISS8
que era da jurisdicçíio do presidente m:mwr a
ordem da casa. E querendo o ílluslrc m·n<lor continuar a fallar: foi chamado á ordem pelo S1·. pl·e·
i
.. .
..
.
~
lavra disse
o Sr. Ctc•u .. nte Pcr.. Jra.:- Pm·ecc·mc
extemporanen, no menos de pouca economia de
temp4 ·a discu~são do presente projecto, e portanto eu vou mandar •Jma emenda ti uwsa pcdimlo o adiamento. Nós devemos principiar ll
nossa reforma po1· aquillo que é mais ueces,;ario,
e o regimento das camnras e sobretudo dos juizes de paz é da primdm impnrtancia: creio •JUC
nada será mais proveitol>o ao Brazil do que entnu-mos nn di,;cussão destes ot.jcctos.

situação chorog1·aphica, níe ·parece s~r o p ... rto da
Bahia.
Não tendo nós contenda com nnçiio alguma .
dc,·emos aproveitar aquelle porto antes que qual:
ue:r ·. outra na iio trate de estab
franca. Além dil3so parec&me que nada perde ou
antes ganha o Brazil nesse estabelecimento.' .
Eu tenho esta idéa ba muito tempo, desde a
assembléa constituinte : todavia rcceiando ue
uiio ossfl cuusa
ou, c nuo sen o materia da
minha profls~ão, tc:1ho pedido esclarecimento;; a
este rcspt?ito c não se me tem dado; cnh·etanto
se aca:so mc.1·cca consideração, paço :\ camara
remetta a mmha indicação á commissão de commOl't;io.
_ O desej~ que ~nbo .de vc1· fel1z a minha patria

•tunnto seJa possJ\'d e quem me move e se na
assetnbléa . constituinte não g•~nl1ei n~sta proposta dçse.to gaul~n1: agora; se V. Ex. quizer irei
a conumssao c d11:e1 o que me parece1· bom sobre
este objccto.
L'(DICAÇÃO

EME:SDA

..

, .,

c0

..

1e

o

das camnras, c em
lugar dos juizes de
paz, adinndo·se o pr"jecto em discnssiio. - Clemente Pereira."
lSCUSSao e ISSe
O Sr. Souza França : -A emenda do
S1·. José Clemente niio é a mesma que a do
Sr Luiz Cavalcante. Este projcctr• comprchende
na \"erdade diiTerentcs consas, mas o Sr. Cavalcante queria q uc se estmngulnSS•1 o projecto c
a emenda do t;r. Clemente Pereira é que fiquem
adiada~ as ou~r~s partes até que passem a; leis
de mawr prcc1sao.
Eu convenho no adinm1;!1to, pois que o nobre
autor deste projecto (ez ulllil lei regulamentar da
administração das provincias'\·e e:sta administra~ão
•
· " •
•u i
as e1 s
pnrciaes ; por exemplo, ha uma lei da orcranisnção do thcsouro, que a commissão de fazenda
ha de apresentar com brevidade, e nesta lei

rias ou caixas das administrações das províncias
e ha de a cnmnra resolwr se devem ou não
permanecer a,P. juntas de fazenda ou se as rendas·
aas provincii.s devem ser ndministraJas debaixo
de um systcma mais simples: por consequencia
entendo que esta lei que trata destes objectos e
?utras .semelhantes, devem fic,lr adiadas, porq~e
mdo nos formar um sy,tem•\ novo que se não
está le\·antando sobre uma ta~oa raza, encontramos outro systema e~tabelec1do que nos obri"a
neccssnrial!lentc. :~ dar passo por passo, porqÜe
de outra forma 1r1amos complicar as nossas de'cisões.
·
. V~to pelo adiamento.
o Sr·. Son:.:o. :\IcJJo :...:.Sr. presidente, eu sou
do pnrccer do Sr. Cavalcante; a sua emenda foi
ap01ada pela can'tara e eu pergunto se ella não
ha de te1· «iestino.
O Sn. SoUZA.FR.\NÇA:- Por causa da ordem o
a mmen u. prc ere.
. O Sn. PnESIDENTE põz a votos a. emenda do
Sr.. Clemente Pereira e foi .approvada. E-como
j~. estivesse finda a materia. dada para ordem do
dta, levant~u-se e pedio a palavra - ·
O Sr- Ferrch.·a. França : - Peço a pala"\Ta para fazer uma~ indicação ácerca de um porto
franco no Brazil; crdo que· a situação geom-aphica <lo Brazil relatiYamente ãs Qutras grn;;'des
partes do. m.undo pede um porto franco, e ·a
Jllll"te mais propria para esse fim, attendendo á

c qua este
França."
_Sendo npoi~dn ficou 1:esen·aun par!la segunda
c
.
c 1a.
O S1·. presidente deu para ordem do dia a,
discussão do projo:cto sobre a administracão municipal.
"
. Leva:lton-sc a sessiio ás duas horas.- O secrdario, José Antonio da SilDa ~faia.

RESOLUÇÕES DA CAliARA

111m. c E~m .. Sr.- ~ cama!·a do:; deputados,.

hem pltblico, resolveu que · pela repartição dos
negoCJOS do imperio se solicitassem as seguintes
illu~traç_õcs: lo qual seja o titul.~ da erecção do
llo" Goytacazes ; 2° se tem patrimonio, qual seja
<;,tfanto rende, por quem é administrado, e quaÍ ·
a applicação desta renda; 3° quem 'occupa este
scmiuario, por que titulo e desde quando· 40 qual
seja a receita . e despeza da camara daquella
villa; 5o finalmente por que leis, regulamentos· ou·
ordens se cobrão as rendas da dita camara e
se fazem as despezas. O que participo a V. Ex~
para que suba ao conhecimento de S. l!tl. o Im- .
perador. Deus guarde a V. Ex. Paço da cnmara.
dos deputa,los, em 17 de Maio de 18-~7.-Sr. vi:~
conde de S. Leopoldo.- José Antonio da Silvá
Maia.
· ·
111m. c E"un. Sr.-Accuso a recepção do officio ··
de U do corrente mez, com ":) qual· V. Ex. re· .
metteu para set· presente á. camara . dos deputa-'
dos diversas consultas, constantes de uma relaÇão'
~u~ acom~anhou o dito officio; e cumpre-me "par~
ttctpar a V. Ex. que a mesma. camara já :lhes
tem dado a conveniente direcção afim .de tomar·.con ·~ci e
··· a m r1 . _e
uma"' ... eoa: :
guarde a V. Ex. Paço dl\ camara dos deputados ,,
em 17 de .Maio de .11:!27.,:-Sr. visconde de S. Leo!.
polllo.- José Antonio da SilDa Maia; . ., ._. ~·.,
·Ilbn~ e EXin. Sr.- ~pre-sentando á' camaia.
dos deputados no requerimento :·incluso Fr;' 'l'ho:.:.;•
maz de Santa Fé, religioso francisclmo da prcW2
vincia do Rio' de ·Janeiro; 'achar"se 'présó desd'é·
6 de ''Março proxim?.. Yas~aud'pót'orderri'do sê'ii''
prelado, COIItra o· dtreito ·gera}·: ·da· ofdeÚf"' 'esta="'
tu~s da~·s~a,-provincia: e~ a'· co~sti~iÇiio''do'':ili'i.:. . ·
peno, e' nao poder usar ·dos: recursos'lega'.!S pi:if:'<.>
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.se achar· ausente o mngistl·ado perante' o qual
os deve intet·pôr: delibe1·ou a mesma camara que
se remeLtcsse ao . governo o re1uerimento do
"!!npplicante nfim de que se p:>ssiio dar as pro·vídencias ue o caso merecer. O ue tu·tici o
·.a . •x. pam _que . suba ao c •nhccimentn de
-s. )1. o Imp~•·ador. Déo" guarde a V. Ex. Paco
da camnra dos deputados; em 17 de Maio de
1827. -Sr. ''isconde de S. Leopoldo.- José An·
i
t va " a1rt.
111m. 11 Exm. Sa·. - HetJrcsentand•> os negociantes desta ln·açn, assignados no l'equerimcnto
incluso, os danmos qne soffl"em por niio st•t·em
adtuittidos a despachar por baldear-ão as fazendas ·que se destlniio nos portos da é.;sta d'Ardca,
perteucent.:•s a uma nação estmngeirn, ·pedindo
.que se lh~s fmnquée este beneficio em qtte in·
teressa Cl comm::rcio da naç:io em get·a\: resolveu a CtiUlara <los députados, em conformidade
com o parecer d,ls commissõeli· de fa7. enda e commcrcio, que se pedissem ao g.) ...erno os csclare·

.

p:utici~o

·• ·
s a 1n
a V. Er.. para qn'l snba ao

.119

da pr.wincia de S. Paulo, com:\ aliás eumpTia.
attenta a distancia em que se acl;a nquella ci·
dadE, pat·eceu á rn'3sma camara que o g.werno
pódc dispensar ao mencionado intendente esse
olever uantl ,
\
~e _outros da sua competencía c~ijüo que elle se
nao aparte do arsenal da -t·eft.Jrldll vil la. O que
de ordem da cam~t·a pal'ticipo a V. Ex. para
qu'l suba ao conhemment•:. de :;;. l\1. o Im r r •
cos gua•· e a . Ex. Pa"o da camara do:; deput:ulos, fltn 17 de l\laio Je 1827. - St·. mat·qucz
de l\Taceiú. - José Antonio da Siloa llfaia.
Rmlactor, Jotio Bapt i rta tli! Queiro::.

Scss:\ct em t 8 de Halo
l'RJ::SII>E:\CI.\. llO SR. 1'.\Uf•.\

E

SOJZA

f"!rin,

1:oaltc·~imento

de i. l\I. o fmperadot·. Deos grmt·d.) n V. Ex.
Paço da eamara dos dr!putados, em 17 1\e :\!aio

'>-

..

.

.

O Su. Pm·;srt>;.;:-;-rg :!ed:lrolu :thet·ta a sessão, c o
~

s

:iSIJ

em lll'l'llllHJtução parte do rendimento rl•>S 1lireitos
da nlfandegn d·~Sta côrtc, como s l vé do cx•m•plar do referido projccto qnc remett·• indus ':
i:leliberom a mesma cnmara fJlle, pat·a progrcrlir
a discussiio c(lm todo o conhecimento d•J causa,
se peclisscm ao go>v~rn:> pelo int'lnnedio de V. Ex.
illustraçõt.:s sobre este assmnpto e o "Jmt·ccet· de
V. Ex. a respeit 1 delle, iulut·mnn•lo se da pratica desta mcJida resultará:i algumas iriconvcnicncias á an·eca!laç:Yo c .administraçiio elas rendas
do estalo. O que participo a V. Ex. para que
suba ao conhcr!itnento do S. M. o Im e•·a<l ·.
ilos gum· e a . Ex. Paço da camara ilos deputados, em 17 de Maio de LSn. - St·.. mr.rquez
de Queluz. - Jose .At,tonio da Silva "'"Iaia
· Illm. c Exm. Sr. examinou tndos os papeis que lhe foriio remct- .
tidos em officio de 1:! de Junho do nnno pas5ado,
expedido pela secretaria de esta:do dos uegncios
da m~rinba, relativos ao projecto de um estabelecimento de infendencia de marinha no p•,rto de
Santos; com administração methodica e competente cofl'e ; - e ponderou .sobre o .conteúdo de
outro ollir.io expedido pela mesma repartição. em
12 de_ Julho do dito auno, em o qual se dão
mais cil·.:umstanciados esclarecimentos . :ícerca
deste negocio:. e considerando. que a acbial in~endencill da villa de S:mtos se deve contemplnr
como um estabelecime:lto destinado tão sómente ·
para consta·ucçiio de algumas embárr.ações pequenas, pat·a cujo fim sa · achão, nomeados os nece_ssal'ios officiaes já alli emp•·ega•los, e que. a
cr:eaçiio de_ nov:ts' intendenéias e' de outr~s .esta~
b~leciment<tSé· de · igual' natur.lZR depeude.m, necessat·iamente de, apurados e exaetos conheciment,,s
t.a.llto das : eh·cumstancias locaes' mais ou rne.nos
favoraveis cl)l o ..
.
·
·
v~ntaj.,áo_s ,qJi~ delles ;possão,provir. ~ómpai·a,lo.;
sobret!ldo,_ eom;o,,estn.do:da.s fi~ruwas ·e. in.lust~:ia
da , Dl!oção, : ro,nbecimen~s ,que: .nlo ~ti\9 ainda P-o.
al~nce .da. ceama~:.· ., .~oncluio, ; . d_e-~formidade
com 9.- p_ar_eeet·, da.Jeormnis~ .... de,-gue•-r-.1 ,_e..IJ!ari"
nba,,,:qu~ ,,.a ,sobr~di~,:iDUlndencia. ,dü __ pc:Jrto. _de
.Santo!' .. 4eve ,_C()nLinuarc-.com_ .. os: mestnos. empre-.
gª!lºs Ae :coa~ uii,;são;, 1 r_:eg!llada segu_o-!o-, a IJleÜU)_r;
~~tim1a ,e!~C!>IlYenie~cH&,; ~~~ _quo; ~Jào, tolll_adas
m,e_daJ~\!1 gern.e~t a!leq~_ad~,a..este ;-QbJ~.c'-9:;,ec.P9r·
q~e ;é;IltiP~i~·~;~sJ~ten~ta; do, r<!IJ)!CCttv~-m.
:~p_de~te .~:.c~·fl'S,,&S::~.es ~a. j~D~o.,tln,fazenda

••

•

...•

~-

i

1!, tl

(

qual, Clll CuiiS>:IJ'l"liCÍa da ObSd'\".l<;iiu do 81·. 1'11Uill
Ua\·alcante, foi nppro,·.tola cvm a seguinte o.ledat'aç:io: "qnc n ctr:tentla deste Sr. deJlutaJ.,, t•mtlo
si·lo apoiada, não fúrn •:•nntudo vlT~rechla i' vot::t,:•in pi'!O Sr. prcsidcnt:J, cum o funJarucnt•> Je
se uii-J ac!uu· 11•! l':·g_itneuLo ria çnnmra um nrtigo,
qn'· J•O:runtta dtscuttr·sJ destncndamunt~ as m!l·
t•~t·i~t~ •lo um rcgilncuto "
O St·. l.n sccrctat·io. pa ;santo-se ao expediente,
leu o seguinte
O~'FICIO

<I 111m. c Exm. Sr.- A cnmara dos senadores
tendo nomeado Ul\1(1. cotn.miss:to de 5 membros
constand:J da relação inclusa, para tratar com
,
'"
puta os sol•re os objectos, que forem com~;1uns
ao r•!~imentn de utiln, P. ontra: a:;sim o manda
participar n V. Ex. pat·a o fazer constar â camara
dos St·s. deputados.
«Deus guarde a V. Ex. Paço do senado em 17
de l\Iaio de 1827 . ..:.. Visconde d~ Congonhas do
Canípo.- Sr. José Ant:)nio da Silva ~!'.lia .. ,

..

..

~

Relaçáo dos S1·s. senado1·es, que compoem a commissão do l'egimento commum
03 Sr.s. marquez ne Caravellas, mar<lUCZ de·
Santo Amam; ;José- lgnacio Borges, mal'quez de
lilaependy, mat·quez d.l Paranag·Já. Esta conforme.- Jose Ped1·o Fentandes.
Ficou a cama1·a inteirada.
O Sr. Araujo Bastos requereu que se
uma · igual commil?são e~pecial: e

'torneada. pelo' Sr. pre<idente,' fic~!J. eÍlê ·de â' Iio:~
me•W no filll da sassão, ·.segundo esta, resolução:
· Depois de findat: o expetlientt~~ .)~e lio ~~::\_vra~
e··orou-ws segumtcs tc_rmos. - ·. ..
. .. ·
·o Slt". :X.avtelt". Fel.•r•>i r a..: - Eu. me •.levan~o, St·. presidente, para fazer uma indica;
çiio; e nunca a falt:1 de. taltmto • e arte · de
bem fallar me foL'iio tão sensi'l'eis como na presente occasião; p.'tl'-IUe tend.> ··de expõt·, .:i._, ~on
sideraçãó- desta augusta- camara as. novas· desgra·
ças da. .-r0vinciado
Rio Grand!l do l)ul, .necassita·va
_--.
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ela eloqnencia, c sabedoria dos mnis abali~ndos
cradores ; porélll sendo reconhecida, c }>or mim
mesmo coufessada esta J'ltltu, nem por i~;so devo
deixar de cumprir com dcYcres, que me impõe
b

.

.

.

..-

Eu não venho, Sr. prcsid~Í•t••, fallat· de funestos acconterimentos do dia ~O de FcYcrciro, nem
dos malt?s illcalculaTeis de liio infausto dia: niio
,·euho recc.rda1· as In l"imns de tantas ·iun\s
01'\"> ns, e amilias inconsolm•cis: nem tão pouco
debater n justi,:a. ou injnsti~n da guerra do Sul.
{Quem ne~arú que ella é injustissima '?)
Yenho, :sr. presidente, cham_n~ a altenção d~sta
augustn camara sobre as noh_cHis chegadas _!:ontem do Rio Grande, c que 11 em cartas d1gnas
de credito.
Elias concordiio em dízcr-qll<! o exercito inimigo em nu:~wro de novc a t], r. mil homens
occupnl·a a }Juvoaçiio de Ba«é; •JIIe suas guardas avançadas ''inhlio até V efléda; que o inimigo
vinha. em .direc~üo para
a villa do Rio Grande,
"' . .
por di'\'.er.sos
pontos. Permitta-me V. Ex., que eu leia esta
cartv. para mni,; esclarecimento desta camara.
0 (l·•aclOI' Cl « O inimigo acha-se novamente em Bagé, c ns
guardas avam;ndns para dentro 8 lcguas, c vem
com uma for~n de !l a 10 mil homens, c nós
JliiCI temos
ucm se lhes o on h a: tal é
de •
gro.çn. a que estamos 1octluzídos! Isto por aqui
tudo é confusii•>: ninguem trata scmio de põt·
a ;;nlvo alguma cousa, c fugir; continunmen te
estão a cl1€'gnr lliatcs carregados de famílias de
fórao O general Drown já deu ortlem, c se nchiio
l1iates apenados para. no caso que o inimigo entre
para dentro, retirar-se toda a cscravntura das
xarqueadas 11nra :Mostardas; em fim estamos
entre !UCs á sorte.)) fAcabmla a leitura contimiou.)
:Póde -!Javer mais dura posição do que daquella
em que se acha a minha provincin. Niio está
ella. com justiça peuindo a·'attcf!ç:lo de~a camura?_
as circumstancias, em' que me a~bo, ~omo deputado daquella desgraçada província, hoje abandonada à sua sórte!
Tal:vez ue
·
aqui a minha fraca voz a este respeito! .1\fuito
embora: seja eu sacrificado) pereça embora, mas
salve-se a província ; porque nem posso ser inscnsi'\'el nos males, que pezão sobre os seus
habitantes, nem frio espectador dos seus desastres.
Eu esperava occasião parn fallar em ordem
sobre a guerra do sul, na parte que diz respeito
á minha . provincia: prct.,ndia mostrar a sua
justiça : e ao mesmo tempo n impolitíca direcçiio, que se lbe tem dado;· tencionava defender
a tropa da l.a e 2.a linha, das imputa~;ões, que
contra el!a se tem foito de fraqueza, e cobardia :
e o ultimamente clamar contra a injustiça com
que alli se tem conservad.o, e conserva uma
com missão militar; pois ..que a provincia tem
sido sempre le:Il an monarcb'l, e fiel á constituição que jurou, ainda apezar dos despotismos,
oppr<:ssões e barbaridades com ella· p1·atieados:
~<!bre. tod_os estes objcctos queria fallat', e. aqui
me. parec1a . ter lugar; n~as, Sr. presi(fente, níio
crcnm:>s. m
n
.
tanta transcendeucia, .qual a que YOU expô1· na
ininh.a indicação. !5e .'por minna· desventura, não
for· bem aceita, não o será· pela injuàti~a da ceusa
.que venho advogar; po>rélh..sim peJa ftaqueza do
orador na sua exposição. · · ·
· · · ·
O mesmo St·. deputado• leu ·então· a seguinte
INDICAÇÃO

·;«~ Propo"f!ho q~e est~ eainara tome ~a mais
sena constdera~o. o estad<? deploravel, eni ; qM
.se acba a ]lrovmc1a do Rto Grande dó ·sul, ·e

recommendc ao govc·rno tão importante negocio.
- O deputado, Francisco Xavim• Fet·l·ei,·a. 11
Sendo pedida, apoiada, c ,·encida a urgencia,
fez-se da mesn1a se nda leitura· de >ois do ue
por se nao vencer que osse n. uma commissiio,
foi posta em discussão, tendo a palavra em
primeiro lugar
·
illustre deputado é dQ urgeneia; mas éu me
opponho á sua ma teria, porque ·não me parece
sullieiente. Esta camara não tem necessidade
de fazer rccQmmenda~ões ao guverno, para poder
tomar em consideração os males causados pela
guerra do sul: eu vou portanto propó1· uma
emenda, pedindo que seja chamado o competente
ministro a esta camara, para nos expóf os moth•os,
porque não tem dado a tal respeito as proYidencias necessarias ; e porque não tem cncan·.egado
a direcçiio da guena n pc..soas habcis, de probidade, e amor á patria. Entüo per untaremos
.
.· i
• cs s11o os meJOs. e que
devemos lan~ar mão, para salvar a província
do estado de u('sgraçn, a que se .acha reduzida.
O mesmo S1·. •le utado mandou á m sa
g~m'ol

..

._:..: -"-">.:.o..J . .

El!E::SDA.

chame. a estn camara o ministro da guerra, para
nos · dnr os csclan:>Cimcntos e· n1edidas necessarias para se .•ccon-cr aos males, que gra,·iio a
província do Rio Grande.- José Custodio Dias.))
Sendo apoialla,~ cnh·ou CIJ! discussão, c disse
o Sr. cu:nJu:a l\Io"tto• :-Sr. prllS!dentc,
eu npoio a indicação do Sr. Xavier Ferreira,
mas ao ),;esmo tempo me opponl10 ti vinda do
m1nistro da Guerra a esta camara. Se elle vier
é para ser mterrogado, e c~nvencido? E' por
ve-ntura este o tnbunal propr1o de se lhe fazer
•

•

,

•

•

,

SI O

de tal modv dirigtda, que estamos vendo arruinado o Brasil ! Permitta-se-me que diga com bastante sentimento
do meu coraç.-lo,
que os.. erros
..
.

-

desejaria n~o ferir os ouvidos de tantas p~soas
honradas, que se achão nesta eamara, mas vejo-me
obrigado a fallar.
Sr. presidente, nós·. sabemoQ ·a maneira, •:por
que houve a insurreição da província Oisplatma
contra o imperio! Passemos ·a esponja sobre
este negocio, e vamos a tratal."c do tlUe nos convém. O fatal erro de um general muito valoroso,
um homem que 19 vezes se: ba~eu no .càmqo• da
l10nra, e que pa1·a ser ~orto fo_1 prec1so que os
nossos -o mntassem ; a 1gnoranc1a :deste holl}em
celebre arrastou comslgo · a :desgraça do Brasil,'
e a •pessoa, que· o •n~meou, é ~autc?r· ~os· "d_esastrcs ·que se· tem soffrtdo nas prpvm~1as 01spla~
tina e do RícfGrande: a nomea.çao dtgo .daquelle
general mui valoroso, mui ~paz·de se bate~~O':,JI'
o· inimigo;· mas .sem: conhecimento~· •para d1rJg1r:
a guerra, trouxe comsigo as •fatahss1m~s ·aeçôes:
das Mercedes c do Sarnndy:•o gener,.~l fo1 occupar·
a· posição de ·santa. An.na •em·,vez: ~o • RinCão das'
n
. ·o q · · eon ceu · 01 • ·que ' um·
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Olhemos para os nossos. pap11is, olhemos paraprocedia ora como <,:..amillo, ora como Fabio. De
os pav.eis inimigos, enós veremos quo os nossosse não cumprirem· a8 suas ._.ordens. resultou o
desastre do ~arandy; em que 000 eavallotJ bra- . deposttos estavão abastecidos com tuJo quanto era.
nel"ossnrío, que nós tínhamos 10 peças d11 n•·tílharia.
sileirus atacarão a um corpo de for._as tripli ·adus.
em reserva além das 12 do exca·cito; ll ho"e oEsws dous tristes successos pre at·at-ão todos os
que temos . oueo ou nada, porquP. c, inimigo,.
Hegum as os~~.:~ res.
.
·
· O governo entmu.leu que os· podia remediar e a retirada que fizemos nos privou âe tudo quanto
possuíamos, e desanimou a todo:; o,; pO\'os hapela nomeação de um Jlomem valoroso, porém
bitantes entre o Jacuhy e a cam anlta.
· .
mais babil para servir de instructor de um exet··
•
11
r
cou
' tSpO!uçao o 1n1um período di> sua administa-açiio a nossa trupa migo, que talou os tiossos. ·campos; rouLou as
esteve privada de quasi todos os recursos, tanto fazendas,. c depois de hav.•r dc\'astndo tll•1o, se
retirou; e os sotdadus milicianos que estav1io o•)
as,;im (sinto bem dizel·o), que apparecendo sobre a.;
nosso cxercit·J, para salvarem as suas pt·oprienossas fronteiras o brigadeirq Fructuoso Rivera,
dadcs, de:sertariio I Que aco11teceu depois de passoeom 1500 bomt-ns. · não foi atacado, e pôde f •zer
tão precipitado, qual o do nosso general? E:spalboll
a. RUa retirada a salvo. E porque mot1vo? Poros corpos ue trupa,; : mandou uns para S. l!'ran·
que os nos:sos soldados de cavaUaria apenas
tiubão 5 eartuxos por praça; isto custa a crer I I cisco de. Pauta, outros para .Jaguary, e outros para
Taquarembó I!! E que póde acontecer? 8e1·em
Ninguem Sil poderá persuadir de que a nossa
destroçados suscessivamente l
tropa chegasse a tão tl"iste estado.
Depois, Sr. presidente, ajuntat·ão·se outras
O exet·cito inimigo, Sr. presidente, apenas bateu.
. . ... .
. .
muitas cousas
ue se tem .•r mi do ex e i
· O govemo pegando em um g1·ande homem, que
nos deixar em paz? Enganar-se-ha a!gum homem?
no<~ podia salvar, e ser mui util ao Bt·azil, e
Haverá algu~m que tenha tiio pouca <".apacidade.,.
jogando com elle de uma pa1·a outra parte, a que tenha a cabeça tão· cheia ile minhoca,., que
semelhança dos rapazes ue ·o ão a ella ; ou
se lembt·asse ue os inim" o vi li
·
nç o uma pe ra e um para outt·o ugar, não
de retit·ar-se? Então o que vie1·ão fazer? Vieri'io·
se quiz aproveitar dos seas Sf:'rviços, suspenfazer a guerra, ou serem meros espectadores da"S
den-o, o substituiu por um homem cheio de
nossas tropas? Não, Sr. presidente, elle:; víeriio
luzes, mas sem pratica nenbumo, um homem
fazer a guer1·a l Nós sabem11s ha mllitos dias
- . ·
·
i ·,~
u ·c , e is .
que ns guan as avança as o 1111mtgo tn ao appa·
oi o peior de tudo. Este general cu muito boas
recido no ·Jaguarão ..• E o que queria dize1· a
proviáencias, tomou muito boas medidas, que se
sua retirada '! Queria d~zer que preLendião invanunca .fossem alteradas terião um prospet·o redir a província por aquella parte, qne queriliosultado ; mas por fatalidade . a ..opinião publica
COillJ.>letnr o plano gignntosco da inva:~ão da pro-.
era cont\-a, e t10 momento da c,·ise elle commetteu
vincan, o que lhes f·•sse talvez frusti-ado, se houmuitos erros indaeulpaveis, de que procedem as vesse um homem coma Fabio, qu.e não apa·esen~
presentes desgraças: os soldados não confiarão
tasse batalha ·aos inimigos sem ter forças sufficien·
mais no general, não obedecerão aos cltefes, e
te,; ou s~pet·i~rs ; que f!_zesse as su~s ma!lobras
debandarão-se sem respeitQ a disciplina militar.
com mUlta ctrcumspecçao ; que se nao arr1scas;;e
·. E11 mostrarei, se fõr ·preciso~ uma carta escom massas in fedores contra massas.muito maiores.
éripta por aquelle, que preside aos destinos do
ArranjarãO-S!dous planos; o primeh·o não era
sul em ue dá o d ll
d
·
até ·20 tlc Feve1·eíro de triste mcmoria; dia, em
zeS:!~ em p~atica, tnlv.ez tivessemos feito muito
que foi ·compromcttido o nosso exe1·cíto, em que
estrago aos inimigos, e que niio os víssemos na.
foi sorprehendido e destroÇado ; por não se
pro':~ ncia.
tomarem as posições ue convinhi\o á ualidade
'as noss•ts ropas, e ac an o-se fi ra do campo
introduzi a no e.:~:ercito, se não se derem pro<.a Latalha um homem valoroso com 1:1!00, ou
videncias muito enet·gicas pam a salvar. Eu porénl
1:500 cavalleiros: eu penso que o exercito marnão po~so con,;iderar o ~egocio perdido •. ~inJ.a.
chou· sem descobridores na vanguarda, que se J1a mutta gente, que, assun ·como se U1Hrao aoencontrou de. repente com o inimigo, e que não
ConJe da Figueira, agora se una ao exet·cito ; ainda.
Jevava descobridores. pelos .flancos: o certo. é
lla muitos· I1omens cheios de energia, virlude, e .
que f•)Í sorprehendido, e que .os cavalleiros não -patriotismo,. que peguem em armas para defender
ti verão tempo de tirar . as espadas ; · p•·ova de
.
..
os direit.os da nação, .
que marcbavão com ellas embainbadas! .1.
.
Aqnelles homens, nunca fori'io cobardes I E ·é·
, Depois .devendo -retirar-se: o general . passo a
esta a primeira vez; em que pnra desgro.~~.a do
pa&so;. devendo defender o terreno ·.polegada· P•Jr
Brazil, appat·ecem as tropas <.lo Rio Grande manpolegada, e .acbando.-se em mui. fortes posições, .chadas com o negro ferrete da cobat·dia! ! Quando
fez uma retirada de aguia, . desde o campo da
se vi o~ isto ? 9orpos valorosos em to~os os te~ pos,.
ba4Llha até ·36 legoas de 'distancia, e isto contra
e que servirao com gen~r~~oes, que l_llllda .extstell),
parecer dós lnais peritos ·getierMsJ I·
...
e que tanto fizeriio pt·osperar Q Jmpr·rto ; hoje·
·.Quando eu: não tivesse _ documentos . authentiest1io ·manchados com o ·negro fe•·rete da cobarÇos, para mostràr'.o que. acabo ~de.'dizer, bàstadia!! J·,
· ·.
· ·
·
ya :Ver o ófficio.. 'que'.appnreceu no Dia1"io do
Apoio a hldicaçiio; mas niio·approvo que venha.
Gove1·no; t·emettido · pelo general. · . , . . . .
·_o· min~stro da guerra a esta C;~mara,_ uma vez
· Nunca vi tanta ignói:anc•al. Eu conheço o luque ·~a!> tem. C}Ue respond!lr ~ accusaçoes que S•!
. ar· im1 que ·se· devera . fazer frente ·ao : inimi o
epOts a erro . ú ..V,l movimentos bem: din- .da guerra, e< agora a nomeaçffo oio general o nia1·-·
gidos até 2i de ,Jarieir(!; :e pénsó que niriguem ·que.:; ·de ·Bu.1·bacena' consumou a nossa 'desfll"aça;
·sa. queixou contra· elles até, õ dia. 19 de Fevenomeação. 'esta, quefói inteí1·amente de encontro.ã,
,eiro, · p<h·é.l_!l no.· "dia ·.20· cc_>miD~t~eriio-se _-:~!Tos ·opiuião publico~ · ·
· " ·.
· · · · .. . · ,
!l~'!s.; )un homem que nu~ca tlvesl!e y1sto o
Eu podia "dizét· mais alguma cousa; estou m~-~~m.'g.o._ n.iio_p.od.i~__ · ·cO:.mm_.~tt~r_ . !1_ to__.!~, .. ~bs~rdo._s. fomtado. de tl\do o que tem havicJ,o, mas quau~lo fót··
... O .que ·J·I,)Sultoú da:·desnecessarta _retirada 1 A
occasiiio opp01·tuua, eu D1Jtstraret quaes tem s1do as.
r11ina do, n~O: ei.ei·.citó:: , tie,st.~1d~se: ·~omple~
nossas infelicidades,' e .-a. que pouto chega a nos~a
mente ; _acabarãO-se os noss~s" depos1tos, tom~rao
desdita, e má ventura~
·
ilos
oag~~s,' fic:ài:ãO. ·os' J!osso·s··~olda()os ·.. fi.
ô
·x.a,;i~~
.:Férrel.ra
:_;;Eu
mf:!levanto·
A&lJlle~~~p~ty~d~s _ded to~O~ ~s !IDIDl)~sqs recursos,
pat;á·m()Sl~ar q~e u~o concordo· com o que disse oq~e esuo.va., amontoa, os .., .
·
·
•
. .
'
t;.- ".
'.
'-· . -... •.
'. •
-. . •• '
.
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Sr. Cunha :\lattos Acerca do general AlJreu. Elle
não él'll .sómt·nte valorosv,JJOis iambew tinha alguns
conheclm.:nLos praticos uquella província, c do
modo pc.:ltliat· de se ali i !azcl' •L g1tena
•

lha, e !le ~nheee se o general por ímp_ericia, 011
por ma fe perdeu o que et·a t.la JUtçno : neste
caso pa:::a .o general com os bens ou com a
viJa, · soffréndo apenas á proporção •lo delicto

coneí:> para o serviço, não lhes disst.:, qu'l brigassem, e menos que se deshou:ve,sem sobre qual
delles devia commandar em chefe; portanto os
coroneis é uo dt>vi•io s r úS 1·imeir
1 acco 1·
modar a tropa, pondo-a em ordem: se il;to se 11·
-zcra, o a.taqúe não teria sido de!igraçado, e talvez a
guerra e:> tivesse concluic.la: pois a desordem ti ~ue
deu causa ao que 11al>emos. l\:luito me satisfaço
P•'rény que do discurso do illustre deputado a
rt"Spelto dos. dous chefes que Mm com :nau dado
o exercito do sul, bem se conheça que, se os
negocios tem ido mal, não é por cobardia das
tropas •la província do Rio Grande {apoiado )
E como seria po~sivel que d~pois de cincoenta
annos de conStlcuti\·as victorias vil!sse agot·a de
1'epente. o . mesmo:. ovo, a mesma t~·opa valente,

O miní:>terio da guerra ê quem deve, deJ1ois
da ·perda da batalha, pôr isto em · t>xecuçoo ;
entretanto. que ao corpo legislativo, 011 a ~sta

cobardia?
Nií•) <i a c•Jrngem, Sr. presidente, nem o amor
-~. p~trin qn~ falta aos. vale~ates soldados d1~ proche!e habil, dignu de eommandnr as tropas do
Rio Grande de S. Pedro Sul. Não consintamos
jnmai.s que esse marquPz, chefe inhabil a todos os
3s maiores privaçõe..; sem pagamento, sem vcs·
tuario, c até falta de alimente, comtuuo se con$CrYou fiei aos~seus deveres, e até agora ainda con·
-serva em sett coração o amor 1\ patria con.;titudonal.
·
Quanto ao que disse o illustre deputado 1\cerca
<lo conde da Figueira, devo responder que ntl
,·erdaLie este conde salvott a província ae Jtrn
grande per1go : mas não tiio grande como o
actual : de\·e-se todavia notar que o conJe da
l•'igueira era atraYel, e sabi1.1 Lratat' aos seus
subordisados, accre;;cendo a ist~ a poli~icn habil
,
·o a
uns com a palavra, e a todos com o e:.:emplo
tanto nas privações de toda .especie, e boa ndmi:
nistr:ação da j.u:>tiça, como na c~nservaçiio «!a
0

'

...

I

Aos bon" governadot·es e generaes. E haveria
-agora uma igual conducta? Creio qne niio, pois
-consta-me que aos . nossos eoncidndãos trnta-se
com altivez estupida a vil, prefet·indo-se a baixe7.a á dignidade de militar cidadão. E· sert\ este
oQ ineio de augmentar o mtmero dos bons sol<ladós pam a defeza da patria constitucional ?
Nã.'.> por certo. Deixemo·nos pois de mais argu~
mentos, Sr. presidente, e quanto antes recomm~ndemos ':10 Jl'OVerno o misero estadv actual da
nunha provmcta, para que os meus constituintes
-conher;ào que nem cu, nem est.... augusta camara,
nos esquecemos por um instante dos grandes
males, de que elles são victimas innocentes.
O Sa•. úustodlo ·Dias : -Ainda su5.tent~
que o 1roinistro da guena deve ser éhamado a
.esta camara, Sr. presidente, uma vez que elle
.sustenta a_ guerra do sul, deve'l!os estar crentes
que sabe · em que se funda, e que por !:Onsequencia terá os conhecimentos necessarios ara
so re . o.;. R.! e to:> promp os e li.
vrarmos aquella provmeta dos males e desgraças
que· está solfrendo; se mostrar porém que·· não
tem par_a isso os n~cess~rios ~onhecimento~, ou
q~e é mhab1l, então s1m, nao · ha remedw se
n!lo nos accommodarmos, como fôr Deos sot·~
v1do.
O Sr. Souza Frâ.nc;a.: -Sr., presidente,
a m~u·c~a seguid_a pe_l~s ~overnos, ainda que
coust1tuctonaes nao oSeJao, e fazer-se conselho de
-g~err.\ au gef!e_!al que perde uma' batalha. Nesse
JUIZ_o se '\"enttlao os motivos da perda· da bata-

audamento destas cousas ; por consequencia é.
prematuro liUalquer passo que por nra formos
dar : visto que ainJa ·o poder executivo estA
dirigindo a acção, que é sua propriamente.
·
E' verlln•!ll que nos consta particula~mente
por essa curta, estar invadido o nosso territorio ;
uma vez que o governo não nos pP.de medidas
legislativas, é signal .de que elle as julga des~
necessarin ao bem estar. da pt·ovincia, e do ím·
p6rio ; porque. se assim não fóra, nos teria o
I{Overno participado t!ssas cousas, .e o. remedio

-

'

.

<1uc nos de\"emos conservar no mesmo e~tado de

resena em •1ue o governo se rcse1·va u nosso
respeit,,. Mas caw assim n1io seja, pergunto eu:
uni é a Yn:~ta m ue ti
· ·
·
Grande de se recommendar isso ao governo 1
Nem uma, Sr. presidente, e ainda em cima pôde
dizet· o governo, que nós lhe fazemos injuria
recommenuando-lho o negocio da tterra do sul'
como se e e se touvcra c a esquec1do.
Opponho-nte portanto, e de coração, a ·que
seja ••pprovada essa indicação, apesat· de ser ella
filba de muito pura intenção ile seu illustre
autor.
.
o Sr. Ctt,.tc~dlo DI""':;- Em null·~s extremos, quando penga a salyaçn~ publica, não devemos esperat• por outros remedsos, sentio aqilelles
de que podemos lançar mão. Poderli aproveitar
pa1·a males extremos uma medicina espectativa?
A•Jui temos medicos, que noJ-o podem dizer.
Havemos de os erar ue a enferrui
com o estado, para depois remediat·mos o mal?
O negoeió é muitü nrgento ; nós não fomo" os
'l~Le fizemos e declarámos a guerra : mas o pertgo é nosso e portanto recommendo á r.onsi·
eraçao a camara a urgencts. este negocio.
o. Sr. Xavle1• Ferro ir"' :-Eu não esperava ver uma· tão !ria indilferença a respeito ·do
lastimoso estado da minlla província: com magoa
tenho observado que nesta camara, Callando·se
algumas vezes em negocios de pequena monto
tem commdo pedido a palavt·a os ·seus melho!
res Or!tdqrtS ; mas hoje, . tudo esta m!'_dO, todos
Jnsenstvets, e talvez, talvez se esteJI\O regozi·
jando .... Perdoem·me senhores, que a dõr que
sotrro nos male3 daqnella província, me fez talvez
exceder dos limites, em que m~ devo conter. ·
Comtudo seja-me ·licitO lembrar, que tratando-se l.Ul pOUCOS ·dias neste uÍlgusto r~cinto , do
req uenmento de um frade enfermo, ·e mdevida~
ment~ :encarcerildó, houve muito quem mostrasse.
em · dtscursos eloquentes, a injustiÇa, e baJ·baritlatlO ·desse procedimentt> arbitraria de um frade
superior contra·um outro frade seu subordinàdo~
Que . é isto, senhores! Pois os males derramad<)S

~~nsn~a

~ezoito

~o~ti~ua~a ~ue~,.~~

com.
annos· de
nao merecem que ao menos se mostre em seu
favor a justiça de súa. causa, ·que eu aqui esto1i
d!!fendend!J col!l "as forças, 9ue me presta a D~~
VIna ProvtdenCJa, 111:1e é a unrca~ a quem podemos
recorrer1, Eu: c~ntentava-me em .ver ao ·menos;
que, !)e .~allay~ nesta' materia com zelo; e 'dõr
.Pelo que . esfã. soffre~do · aq1telle · povo' in(eliz;
porém apenas o sempre honrado membro{)- Si'~
Custodlo Dias ·orou 'segilndo ·os· dictames 'de seu
religiqs.:; ·e patriotii;o coração, porque os óutros
dous tlJustres deputados ··dizem· que
nãodeve"se
!
.....
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t•'lltar •In minha indicação, por não ser da raossa
.
Da nossa eompetencia, Sr. presidente, é curat·
da causa puhlic.l; e quando o não fosse, sempre
é certo ue uo · calor da discussiio
odia mui
bem appareeer pelo menos alguma idéa f•~liz
que fo.;se t·emédiar· tão grande ma\ ; e se em
qualidade de deputados devemos SIÍI' indifferentes
Aos m•tleK da pa·ov.incia do Rio Grande, ao
menos cultlprmnos com llS cveres a re 1gJUo,
e da humanidade, mostrando, que como homens
sentimos profundamente os mallls dos nussos
coucidadãos.
Oxalá que, se es~ camara fizet· algum dia
eousas que não sejão da ~ua competenc1a e obrigação, sejão · ellas tã.-, dam·nosli.s · a. naçiio, ·.como
seria e;,ta pequena perda dé tempo, gasta ·em
exprimirmos· o nosso sentimento, e magoa· pelos
desastres da· província •~o Rio Grande!
Emfim, jõõennóres, eu Ja cumpr1 com os meus
deveres, fazendo o que estava a meu alcance ;
cOm petencia.

.

.....

-

insensíveis a tantos males: sabe Deus quantos
air.da fal:aráõ depois Qe· mim; nós todos nos
interessamos na . sorte do Rio Gt·ande.
Vou portanto dar ó meu quinhão e dizer o
que 11 este t·espeito sinto. .
·
A guerra do sul, Sr. presidente, sem entrarmos na questiio da justiça ou .injnstiça della,
tenl sido a~bsolutamente desgraçad:1 p lr culpa dos
ditrerentes rninistros, que têm havido desde q•te
ella começou; porque , se tivesse sido bem dirigida •~o~ aquell~ . ÇonheciJpe:1tos .• prudencia e
sabedot-;a necessar1a. e ro r1a, em ouco tem o
vez estivesse cone ui a , com vantagem para o
Ilrazil. Não ~e diga . que está guerra é impopular ·e· que' por isso tem sido. mal succedida, pois
que. onde não . hn ·pa~ricitismo pa•·a d!!fendet· a
.. ura u. 1gn1 a e n etort ,
a e p e
cr;
não se diga, meus senhores , uma semelhante
blasfemia.. .A 'impopularidade que se nota, não é
contra a ~uerra, não nos. enganemos, é contra a
má admin1straçào e direcção do governo .. Existe
en1 a n11çiio brazileira um fundo de patriotismo
e de honra nacional capaz , . e mais que suffi~
ci-·nte para supplantat· seu inimigo : assim o
govurno fosse sabio, prudente e constitucional!
Se o govemo tivesse sido q\\al elle devia ser,
ver-se-hia · ~omo ó pov.o br~zilciro o sustentava,
como era patriotico e enthustllsmado, defendendo
a honra nacional ; aguçado tanto -mais pelo pt·ejt~izo inseparavel de todos os povos limitropfies :
po1·tuguez, Sr.. p1·el!idente , não sottre h espanhol,
e brazileiro 'não~so1ft•e .. héspanhol americano no
seá ' t~rritorio.
. . . .·. . ·
·
·
Mas. voltaiicio
'novo . ao. fio do meu discurso,
pergunto eu, Sr, presidente .. Pórque não têtit
apparecido .as vantagens que tiuhamos direito
de ·. es erar desta · uerra'. tão desi ual entre o
gráride imperio . do. ruzil" e. a .pequena, republica
lle . f\\\eno~ Ayrés ?.~P~r ·ta\ta de p~tl'ioti~mo 1 Não,
torno a:,dJzer e.dJret sempre; Logo pelo que é 1
P~la n1â direcçno: q11e. o_.go~erno_.lb~ t!lm ·dado,
por· SUBJI faltas e.ommissoes,.e mm prmctpalmente
pela desgraçada escolha _que·o governo tem feito·
de. ·,chefes e· ~>Utros.· diyer8Qs empregados. O ·que
te10o~ nós· visto.~d~d•l:·:~. décl~r~jio da. guen:a 1 ·
Desordens .. e .ma1s• •aesordens: nao ·se vê um de-

de

P~~ito;~rque ~ ~ue·~qui,h!f-.il.in.non1i,w:~soldados

btsonh9s .:ou recrutas c>nv.tados,: a.· força, •sem in. strnéç-io· tio ·. Cà!"PO da· .. _l;latillh:à/um ·.exercito 'pri~

O Sr. Qt1olroz Car·rolra: -A minha dôr~
superior ás minhas força:; , me ohriga a levanta•· u ..tebil voz neste august.Q recinto ; o q11e de
certo não retendia , ara niio ·a ravat· males
que so rc mim .pezão, CPusa os pela priva«;ão da
minha saude.
.
Sr. pt·esidente , eu recebi urna carta circum.stanciatln do sul, na qual se pinta com as mais
vivas cõres o estado em que se achão O.i nossos
negocio,;; e talvez fôsse ella o motivo de aug-·
mentar o meu mal.
O nosso desgrar.a•Jo exel'eito do sul, este exercito digno de melhor sorte, depois de 50 d:as de
marchas fol'çada.o; soffrendo as_maiorês p1·ivac;ões.,
faltau<lo-lllc pelo espaço de 15 dias farinha, raras
vezes cnco!ltrando aguas, descalço, quasi nú: fui
neste lastimoso· estado, :5r. presidente, que ellt}
se vio forçado a resistit· ao inimigo, que o sorproendeu o foi chamado ao lugar, onde a sua cavallaria ~operasse com vautagem, e onde a.nossa
infantaria,, o grosso do exercito1 nã!? podia tir~r
vantngem nenllmna 11 A . má d1recçnn e o .. nao.
ficar un1 corpo de. reservR que garantisse as operações , forao . causa de .que pet··ies:>émo3 todas
as ba a ens I! Que fatalidllde 11 Os nossos solda·dos em ugar e rigarcm. con ra o tmm•go, . ragavam .. uns. contra . os outr"s , com~ , eonst.a doofficio de general, e , t.le· que re.sultott a morte
do marecltal..A.breu..
,·
· .
.
.. .· .
E' verdade - que a victoria foi a nosso favon·
duas vezes, mas o• inimigo. disp11nha de numerosas forças e :procuro\t. eom ellas voltear as .
nossas. Com tudo se um . habi\ general nOll<;•> houvesse· dirigido·. as manobras, a victoria :;eri.a sel!l-:~
J?l"e nossa. O no;;so g~nel.'al porél_l'l , CUJa :]ncptla
e !Jatente, viq se, 0 brtgad1 a re~:!ar:se ~ao ,pre- ·
cipitadamente~ que_- a não ser a mfantena, que-
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21aquellii occasiiio prest .u os m~iorc2 s~rviços e
-o.; corpos J.c caçadores, 9u~ r~st~hrao as forç~s
de quasi . t•>cla 11 cavaltana mmuga , o _nosso
exereit, hoje estava todo d_ebandado .. Forno poTem ubri ados a !aRcar mao do untco recm-so
que es restava e fazer essa retirada, com ma_r~ha:> furçadas por 5 dias, tr~s dos _qua~s nao
th·eriio alimento; sendo depots prec1so tram os
-corpo,; de caçadores a nado buscar, ou tomm·

os inimigos n!Io teri:io entra•l~ no. nosso terri:
.torio, não tert·L o nos.so exerctto vmdo ~n~a _12
leguas arredado do R1o Pardo; nem o tn1m1 o
ret;,nderia invadir
'
·
'
porém da questão, devo dizer que não pode~os
·<le maneira alguma decidir qu~ venh_!l. aqu1 o
ministro da guerra, porque a 1sso nno somos
.autorisados pela constituição. Se a camara uer
pe 1r esc arec1mentos e in ormar.-se o esta< o.
úa guert·a do sul, para saber as J?l'O\'idenci~s
que se tem dado, peção-se por escr1to, e entao
<·S Srs. deputados verão o que resta a faze1·,
porque a guerra é justa, e deve continuar CO!Il
n. encorporação de 1\lon~evidéo, pa,ra. que seJa
respeitada a nossa bande1ra pelos tmmtgos, co~ó
sempre foi respeitada, nunca dE:ixantlo succumbn·
as nossas armllS d'antes s<"mpre l'ictoriosas. E'
-o que tenho a dizer sobre o assumpto em questão.
o •sr;=csou..... a F.ran.c;;a. :-Eu não posso
deixar de me 1·esentir de uma expressiio, qne
~,
va çou· so re a msensi·
bilidade da camara, e que melhor seria qui:! a
niio houvesse avançado, porque estou persuad1~0
<l.e que não ba .um sõ Sr. d.e~utaa.o, que, se nno

.

'

.

sidente, não e a expressão das paixões, e sentimentos, que deve ser _pe• mittitla nesta cam~ra;
é sim a deliberação sabta sobre suas resoluÇoes:
~1s a craveira pela qual "meço o meu discurso.
Disse o I•obrll deputado que é occasião de se
tomar providencias. Sr. presidente, pois havemos
de tomar pro\'idencias como ~m cégo ; c~go sim,
porque não temos os verdadeiros conhi}Cimentos
<l.o andamento destes negoeios? Eis a razão por,
9ue restringi o meu primeiro discurso a dizet· que
~ injurioso ao governo· o recommendarcse-lhe um
negocio, sobre que elle deve tet· toda a vigilancia. Se o governo precisasse do cCirpo !egislativo, elle fi~.ria as suas parti'eipações, e nõs
p1·eferindo este negocio a qualquer outro faria~
mos ·sessões- permanentes, faríamos finalmente
tudo aquillo que fosse a bem do Brasil : mas
não posso conformar~_me com · a indicação nas
presentes circumstanctas. Por ora conservemos
posto, que noR é dado: q.uando o caso o e~i.
J
tal; que até seja necessario r<:Vestir-se de toda a
prudencia, para que o oradol' não faça com q_ue
as paixões venhão de enéontro á ·nossa · razao,
para deliberarmos com sangue frio. A indicação
-não tem lugar. Faça o governo o que entender.
{) que ·lhe podemos exigir é a responsabilidade,
que e ao que nos devemos limitar: deixemo-nos
pois de;;ta questão. que . não e da competencia
~. aa camara.
·
· o Sr. xa.vJ.er FerreJ.ra :-P-arece-me qu·e
cu não merecia tão severa _reprehensão, qual a

<l:

que acaba de dar· o nobre deputado; porqué -na
fo•·ça da dõr e sentimentos tão naturaes . a uma
pessoa, que foi educada e que viveu por espaço
de tantos annos na uelle- lugar, poderião' esca81' ai umas e
·
avia logo , pedido' desculpa de ter usado: des_!a
expressão, ·e .não necessitavá· de uma expressao
tão severa.
·
uanto ao diz recommendação ao governo, acho que negocias ~ã?
serias raão devem merecer um tal desprezo, pru~
eipalmente quando cousas de muito menos entidade são diariamente reeommendadas ao governo
por esta c:uu:irn.
Ó Sr. Vcrgue.l;;.,o :.-Eu não me rosso con;
formar com a indicação, ainda .que não seja i_nd!fi
fe1·ente este negocio. As desgraça'> da provmua
do Rio Grand•l do Sul, são desgraças da nação toda; e nunca particulares sô daqu~ll!' província, como as querem considerar os m1m1gos
della.
areee, por m, que não podemos tira•· proveito al~Jum dos meios proposto~. ·
A ind1cação . diz q11e sejão tomadas em consideração as des"'raças do Rio Grande do Sul
re ommen amos o negocto ao governo• .
á se respondeu que isto seria injurioso ao
governo, e eu sigo a mesma opiniã<!. Porém;,
combateu-se esta opinião dizendo que outros
·
·
·
i ao r ·
comme~Jado ao governo. .
.
Direi que conv.ém mais reeommendar.'as cousa.~
pequenas do que as grandes : ha cousas que
podem escapar ao governo, e justo é _portanto
que as reeommendemos, mas uma causa tao grande
como a guerra com uma nação estrangeira pôde
o go,·erno deixar c de a ter em vista ? Não. E o
. que havemos de recommendar ?
O governo não pôde·. deixar de tea: toda a ~ua
attenção em um negocio d!l tanta unportancl8;
poderá 4irigil-a mal e dar· me~mo algumas provid nci
·
·
elle lll Não, isto· não póde ser. Por issoacbo
que nada temos a recommendar ao govem.J.
A emenda diz que se .chame o ministro da
uerra a esta camara ará d
·
men os e propôr medidas. Primeiramente talvez
haja causas, que o ministro não· dev~ manifestar, porque qu~~;ndo se _trata de: neg~ct~s de relacõe' estrangeiras, nao deve o mmtstro . manifestar todas as cousas a· esta camara ; pôde
haver um plano 4e campanha~ ·pôde haver urna
convenção, que não de•a mamfestar.· Qual-_ é a
outra parte da emenda? (O 81·. sec,·etal-io
leu-a).

.

.

.·

A emenda diz que deve vir .a _e_!!_~_cª-ll!-ara
para. -dar · esclal'ecimentos · ·e ,-propor as med1das
que julg~r necessari~,;. Mas. o ~overno. parece
não. prectsar de med1dns legtslatn·as.
E'·. certo que · não. po~ia .empregar desp!lz~s
extraordinarias; mas va1 fazendo-as; _não podta
contrahir cmprestimos, está os contrahmdo ; es.tá
usando de todas as medidas que só ·o· p<?der legls·
lativo devia dar, e que este poder não da; po~ue
o governo não tem quet:ido.
·· .
: ...
'· O governo
já.
tem
praticado
.
actos
.
p~ra. _. os
'
.
.. :-. .
.
..

-

-

'

suspender aS .garantias.?. Êlle,as tem~suspel}
dido, e ainda que .,df:)va ser... tempo!.'&rl~m~~'e,
vemos a participação_ do mesmo. govern_<çque
às commissões militares eontinu.ão,,:ainda· que a
constituição_ diga que es~ ga,ratitiQ.II só~ se podem susf!f:lDd~r - ~em!H!f!lr!am~~te,, -~ernquallto .o
corpo Jeglslattvo .. se . nao .. acha. reun1do",.. , .. ·_. .
.Fez elle esta· partiéipação ~a s'uspen~â!l':~~
garantias adoptada·_pelo. goyer11.o.'l .N.ó~·.d~vta.ll}OS
esperar, . uma. vez _que:-;-a · e.ss.eJ!lbléa· ·legtslat!va
se reunia.?.. que .ellé . p,apn:!l!Js~., ·q~e ·.~11:V~_m· . 9:
continuaçao desta suspensao : , o governo porém,
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tente d.> que a camara tomar conhecimento destes detalhes. Nós devemos lançar sobre toda essa
marcha uma vista de olhos, que cam e.treito é
triste.
Diz-se que não: é cousa nova, mas a o· que
este, quadro apresenta a cousa. a mais no a possível. Apresenta duas faluas •insultando-. a ban~
deira brasileira : e a11 nossas forç;ls navaes ·batidas e destroçadas pelo inimigo, qu~ se reforça
com a nossa perda : apresenta-se a guerra em
terra .principiada · por 20 ·pessoas,. que hoje formão um· corp., respeitavel.
· .···
O g•lV~rno · não deu as providencias para acabar com estas 20 pesBI)aS : não toma medidas
para destruh· a esquadra dos inimigos que principiarii.o com duas embarcaçõesinbas, que é de

são os generaes o officiaes a quem a guer1·a·está
incumbida, devião depois de tantos rl'vezes, ser
punidos ; mas o mimsterio que os niio tem poDido, é responsavel.
~ .
A unica providencia quo poderia tolnar a camara seria 1evar respeitosamente ao throno uma
representação, mostr11ndo a_ incapacidade do mi- .
Distro da guerra : a isto .U!!~ devia limitar-se
a emenda, porque a historia do~ r3vezes que
temos suftndo prova a incapacidade do mi.
· ·
Distro. ...
Elle portanto é res onsavel
or ue nã d
as provt enc1as necessarias. Ainda se niio vio
punido um ·dos executores desta campanha! Por
ISSO me opponbo á indicação e em;,nda que pede
illustrações, porque me parece que nii.o - dem .
·
- s . qu .· possao sa 1:> azer a esta
camara;
._
.
. . .
.
Não temos medidaslegislativas a dar, e quando
á~ _exigissem . algumas medidas legislativas, deVla-se esperar que o governo as . propuzesse.
pm_a ·"\'ez que o governo- tem olhado com. tal
1nddl'erença para aquella gu&rra, que princi~
piando_ por um pequeno numero-de combatentes·
faz-nos suppo.rtar revezes; uma, vez que (-.onsen-·
tio que as ___tropas_jnimigas ficassem victoriosas,.
e que fossemos constantemente batidos, sem dal'
.:91}ledio algum; que medidas devemo~ esperar ;
qual seria. o resUltado? Nenhum; portanto niio
admitto a emenda nem a indicação.
· o. 'sr:-. cU:.:~Ódió Dlas : ~Peço ~ V. .Ex.
a permissão _de retirar a minha emenda, porque
estou conv(lncido das razões que, aeabã de expender o honrado deputado. . ,
.
- O, Sa. · P.RESU>ENTE' propoz isto . á camara,
concedida ·a . permiSSão, ·em virtude ·do ue re·
s
en a o· onra o _epu o:: e cont,nuando o_ debate sobre a. indiéação, disse
o 'ar.· C:uti:ba -~J:àtto~ ~-.....;;Sr. presidéníe,
eu· continuo_ á- pedir,. 9.ue. se'recomme!ide ·ao governo de ~·' M._: Imp9~al e eonstituctOnal. ~q.e
tome medrdas a_ ~aperto da..::guErra do s11l. ISto
não é causa nova· nas · naçoes representativas.
Em_, I!iglà~_n-a;- ·.~ujo~ ·m_embrosdo parlamento. sã()
muuelador~-- das ·llb~rdailes · dos . povos, prati".
ca-se.- esl!' m~sm.~~; co~a;, q~e _~_eu ·llg()ra prf?téJ}ilo.·
que :aqui se··faç&~: 0 Ultlmo' casO de que tenho'
noticia de.·'ae .hâver···levado·· aos Jpês. do 'throno'

O Sr._ Baptis-ta Pereira • - Sr. presidente tenho-me guardado de fallar~ . sempre qúe
nesta camara tem -versado· a discuss!'io sobre
objecti:J";.~ndente ao governo; o meu genio · u.m
pouco· li1'flammado, 1·ouba-me aquelle sangue fr1o
e aquella circumspecção, que tlenu10'dão' a• gra~
vidade. da:.materia,.a magestade do lugar e o fio
__da__;_polemica,:__temo....:...av-ançar_:__idéas.-.:..p_uramenJe.:..:
· filhas. do ;meu são patriotismo, e que pos~ã-o se1·
e~venenadas · por .malic~a; -·ou por alg!ima expre~- _
sao menos exacta ;·:porem, como ped1 a palavra,
forÇa é qu:e·nãe volte ·att·az :procurarei sutroçar
a _ardencia do· meu espírito:-· preild~rei ·como. a·
um grilbão · os impulsos· do· meu coração coração.; emlim procuràrei medir · as · rilinht\S ' palavras;·
.
· · · · ·.. ··.o
·
· -·-· " ·•. •·
o iínperio ·do Brazil. tão vasto' no'seti . tetTeno,
como_1Ú1s seus rec)lrs~s qúe.iã._conta úm~·po-

tes,' levado da justiça .e do dever de sustentar
a sua ,integridade e honra,_ declarou a ·guerra a
uma republica, que apena;, é um ponto na carta
ge()graphica' cuja população não _pass~" ~e 50 a
60 mil almas~ ·e· que, no .decurso de mats de, 40
annos _: ~oi .sempre' bàtida · por. ·uma: · das li~ssas
19 _proVInc1as, a do Rio -Grande~ .· · ·. · -··
Hoje; iK>rém,: e por, desgt·aça nossa; , nem todo
' o impedo lhe faz frent~ .: . o •inimigo, tem.:_ in_va-·
dido o' nos8o · territi>rió ;· vai. entrando pof:'_clle ·
. com~. pàf,uma' ·e.stalagem te a progredir"'? n:~go. cio, como ·até_hoJe;
talvez·
em poucos
:·dias_ ..nos·
'·..
'
·. ·.
,·
••.
p.,
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•mtre. p9r es~ sala: niio temos_ dinheiro; uãif
temos tropa, nao 1t!IU(os a•·maua, nao temos vasus
para comlllercio : nosscs port()S estão vergonhosamente bloqueados... E onile vai isto parar Sr. pr~•

I

·

.

caso ; não ha uma.
fazer esl:a

tllG

~esasu·osos efi"eitos? Mas· é p.-ud~1Jte .:Ala•·: eu

ia·me desvairando ; J·ecor1'ere1 ao n1e11 sangue
frio; prenderei lJS yôos .a que· me ia indiscretamente levando o amor da n1iubà atria.-. Mas
porque se1·ei cobarde em pt·ountíciar os m~<US
pensa~tcntos? A cionstituição.não nt.: qualifica ~e
inviolav~l, quando uest.. augusto re~mto, cb~•o
·de· respe1to ao tlnouo, amante da nunl\l\ patna,
emitto as minhas idéas? Oxalá eu não tivesse
.o incentivo, que ora me obriga a não ser
mudo espectador.
. .
.
Sr. p•·esidente, eu sou bt·azlle1ro, e de ongem ; · nas minhas \•eia.s só circula sangue brazileit·o ; não rne alcu~them de. demag11go ; ~m prvprietarío, urn chefe de família, tem ··estr1cto de''er.dc respeitar a lei, o th1·ono e as autorida~es, .

.

.

.

.

a· historia pas,.:Oia põe fó1·a de duvida a lealda,le
brazileira... .Mas eu vou ao ponto principal e
perguntarei : donde pro,•irà a causa radic11l <lo
~

. ?

P01· ventura não serã a má dir··cção da guerra,
vergonhos(l fi'Ucto de indisereta nomeação de um
generl\); que chegou a este posto sem que tivesse
'Amais ouvido um só tiro em cam anba? Ni'io
estão os Pntendedores d•l arte notando os erros
palmares em que callio aquelle chefe ? Não deveria elle passar por um rigoroso conselho •le
guerra.? !.ta,; que '! essa mão indigna qne ll\e
lavrou o decreto de n<>meaçi'io, é a mesma quo
ora em negro papel lhe diz : venl1a V. Elt. occupal' o honroso lugar de senador, e deixe o cí:•m·
mando n c.fficial de sua escolha! !
·
Oh l S1·. presidente, que maior indignidade li l
E •1ual ,;eria a maneira, porque ee officiaria n um
general benemerito, que tivesse ganhado victorias?
. quem fez aquella nomeação? Todos me dit-ào o
ministro da gut::rra. E quem é este ? A desespet·ação e o odio g~ral m~ brada- aquell~ mesmo
,;

.

po1· on,le o illustre deputa o conhece casa. -von·
tade n ..eio:•al ?
Sr. presidente, cNnquanto eu esteja persuadido dos beneficios da paz c dos males iuherentes á guer1·a, comtudo eu sustento que n~> estado
aetmll, é da n<lSsa dignidade, de nossa honri\ e. de
nossa politica sustell'tãr a guerra; a chave do sur uão
deve ir pela agua abaixo, porque é lii:nite natural,·
que nos guarda de muitos prejuizos e dã-nos muita
con,sit.leraçiio.
. .·
O que a nac;:ão não quer, é uma guerra did-'
gida or cabeças tão.oeas e let·das. Fazer a paz.
qua
i
e o
•
n s ec rs s .
Quaes serão as condições '1 Certamente mui vet·-·
gonhosas ao .Brazil e isso seria uma nodoa eterna
ua uossa inf,mcia politica. . ·. . . ·
· ,, ·

o como elle. busca aproveitar-se de ~ua feliz po-·
sic;ão, enviando-nos um . diptomatico oom o fim
de colher ft·ucto do vantajoso posto que occup.l.
·-sr. presidente, eu jurei defender a integridade'
do Brazil, c emquantc. puder não ser refract!lrio.
hei de sustentar como homem ·de bem, o. que.
prometti.
.
:
• A honra e o brio btKzileíro achão-se compl'O·'
metticl,,s : temos ainda superabundantes recursos;
lancemos miio delles e voemos ao campo da g!.QI:ia, .
que quando o. inimigo.!ór-debaixo; ·entãó-'c.Jm os
louros da·-viêtoria em uma mão, lhe otr,m1çamos·
a paz na outra.
·
' ·
o S•·· Cu.l:m.o:n :-Sr. presidente, caóa yez.
mais me convenço, · que~ o góverrío. de·. Buenos·.
Ayres é mais habil· do que o nosso.. ministerio·
e não só é mais l1àbil na gue11·a; como o quer·
ser agora em diplomacia. Na gttenà, pelo que
tem f dto e é pt·ovado com: a ltistoria dos .nossos
de.;ast\·es . cemo, acabamos de ouvir. Em di l•>·
macia, pelo que . esja azer nesta •occasíão.
Sim, Sr. presidente 1·.. esta camara nno. o !labe
E:!>!E~DA.
otlicialmtlnt.P, e. vcrdàde, p()rêm ne.nbum dos S•·s.deputlldos a. qui rennid. us. 1g~. o•'!l. o. fac
..to p~!>lico. de
haver chegado a e,;ta Córte~ ••m· diplomata, -de;
' " Pt'oponho que est>l. cmnara se ·dil'ijâ em COl'po
Buenos-Ayres,_encat•regado, segulltfO. dJzem; de .l;l.O:S;
R.ll throno para lhe petlir· a deposiç.'io d.o minis.· propõt• condlçoesou de entnn comnos~ em aJus~,
tro da guer•·n.-:-Baptísta PerewQ.• ." · .., ..
• tes de paz. E ao m~mo passo que as>~tm .o~rou;;
S~ndo · apoiada, entrou em. di~cussii.o e disse
que. mais fez o g ..ve•:n() daqu.ella.,repl_lblica.?.Den.
o s.~. Ltifz; cn...·a.Jcanie :-A iadiéaÇiio~ orde1~1 ~o seu ..excrctto para q~e,, remv~dJ!Jse::a,
•lo · sr: . Xaviet· Feneira dev~a expôr o que scâeve. · pl'<lVIDcla.do.Rto Grande dosu~:'E para ..que?.
fazer a: este resp.eito. Nenhumas providencias Ie- · para que se esp!l.lbas~~ .a co~f~sao entre os)!a~.
dencia·· mo:sclou os batalhões brazileiros, introduzindo nelles homens que viuhão prisioneiros,
depois de fartar~se do sangue babiano..
E é possível isto, Sr. presidente'? I! Nõs, todo
o Brazil está ao facto do anti~patrioti~Q ministerio do. conde de Lages... Ba..ta-·eonclujrei
dizendo que uma devoradora fome vai cõncluít· o
resto da nossa populaçào PQbre e dar um segundo
golpe ás nossllS fabricas; os geueros têm subido
em. proporção a sua carestia e o principal fulta
inteirament:? E qual o remedio her•1ico que possa
cortar a. to1·rente de.,;se mar de desgracas, de que.
estamos ameaçados. pelo. torpol'· politieo-desse mini~terio? En só descubro o de ··econermos respeitosamentt~ ao defensor pcrpetuu do . Brazil, e
lhe supplica1·mos que em . honrosa ~<xecuçào do
seu titulo demittJ\ um ministro que tem perdido
u c;o11tiança vublica, um ·l.ninistru, cujos 111ales e
CJ;jmes i!•calcutaveis o põe fõra da lei, fót·a das
penas, fora do uumero dos .homens.
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bitantes della, para que chegasse a esta cõrte a
noticia deste novo mal,- para que_ a assembléa
agora em _-sessão se occupasse delle, para que
houvesse discussões publicas sobre a uerra e a
paz, para que se erramasse o a ar1 o pe o povo
da capital, para' que, a ·OJ)inião ;publica agitada
influísse nas deliberações ao nosso governo, para
que emfim o nosso governo aceitasse do seu ne.

·

·-

o ·

m

1!7.

EMENDA

a

in~icação

do St·.

.v

tajosas.
_
Eis-aqui, Sr.-presidente, como se deve exP.licar,
no meu entender, esta nova opemçrio mibtat• de
Huenos-Ayrec, esta segunda inva,ão.
..
Mas certo estou, que se Buenos-Ayre:> tem zombado da nossa força ou nos tem _s_orprehendido
na. _guerra, que não se gabará clel,sorpt·ehendernos diplomaticamente e muito menos âe sorprehendet· esta camat·a.
A discussão que até agora tem havido neste I
r~einto; ·já sen·e para mostrar qu!l nos interes.
'.
.
cidadãos- do sul, que estamos álerta sobre os
.negocios- da guerra_ e -que estamos promptos a
sustentar a honra nacional, niio cons.,ntindo que

.

vem a ser que a presente discnssiio, ge pas:>ar
alám da que tem 'havido, põde se: prejudicial
talvez aos nossos interesse~ no estado actual da
negociaç:io, que sabemo;; existe? E pas:;ando a
occupar-Jne da materia em questão, sobre a qual
- se· tem emittido _opiniões, com as quaes não me
confonno, direi: quanto á indicação do Sr. Xavier:
Ferreira, q~te propõe .se recommende ao governo
que tome em c<•nsideração o estado em que ora
se acha o Rio Grande do Sul, não me parece,
Sr. presidente, que seja admissivel. Já aqui se
disse que a maior recommendação era a reinva-

põde tolher a amplitude desta IÍb.!rdad~, é pot•
isso que eu me prouuncio contra tal emenda. ,
Quando mesmo est.:ja convencido com a camat·a
que os actos do_ ministt·o s-io criminos•JS, melhor
será, q,_ue u;ando ella das suas indisputaveis attt·ibuiçoes, proponha .contt·a clle a aecu,;ação, para
entã•.• eu reset·v;, alçar mi11ha voz, o que agora
não faço, porque ainda não temo:; lei que marque
a fórma do processo sobre tai accusação, e P.Or
isso voto contra a indicação •.! contra. a emenda.
O Sr~ Oosta AJJ:nlai•:-9_uando ~m_ull!a

m sma~ a.
guardava-me para a devida occasião em que disto
Damais, Sr. presidente; a guerra e a pàz ~ão
se tratasse; hoje porém que eu vejo .t·epetida esta
attribuições exclusivas ·.:to podet· executivo, e o discussão, a que. deu óngem a indicação. do il~
corpo legislativo não tem ne;;ses objectos mais lustre membN o Sr. Xavier Ferreira, eu sou for:
do que uma ingercncia indirecta, _ingerencia que çado a emfttir a minha opiniii•1 ácerca da mate~
lhe provém da faculdade de oecorrer ou não ãs ria em'qÚestão, não só- para pôr de. accoa·do a
despezas necessarias e de acudit· ou não com re~ minha razi'i•J com a minha consciencia, mas_ igual~
medio:> de lei, que possão em circumstancias gramente para mostrar ·ao publico e com particulavissimas='soltar as mãos ao governo, para obrar rid·tde :i meus c;mstituintes. qual o meu ·modo
___li'\Telllente~
·-----. ···· -----------~-----.-------de--pensar e- qual-o--interesse·-que-:--tomo:e~touia--01'8, o governo nada nos tem proposto, nems-obre
rei ,;empre n9s negôcios, qlie por qualquer fõrma
despezas, nem sobre remedios -de leis Portanto
possão , uft.ectar a_ nação . .:.. .· ,
.· ~
. ._
deixemol-o obrar, na_certeza de que seus agentes
'Na_<Ja·.ha· certamente .tao .dol!>roso! Sr. _pr~s·~
não são irresponsaveis.
.
.
.
dente, como trata! e_dtscuttr mat~rtas, que dlla~
E _qtiailto ás otitrail· e!!len.da8_, entt'e- as· quaes
c~rando :noss~s coraçoes pelo. senttmento d_eJ~l.ta"
ha -uma em que se propoe que. a. eamara peça ao
hdade e. excttando tambem nossos patriOttcos
tht·ono a- demissão. _de um. ministro de .estado;
deveres para apartarsemel!lante~ de~~!açru;, fazem
pat·ece. que envf)lvem materia · melindrosa, bf?m
nasc':r talyez á força d•) dtscusl?ao,I~ea~ ~esagra
que apoiada em ex~mplos de outa·os corpos legasdaveas, trtstes _e p~r çerto mu1 pt:eJudt~taes .aos .
lativos. ' · ·· · _
·
compromettioios em factos taes como aquelles 'de
falla-sr, de semelhante' petição. Como . será ella
feitll.? Se_ pela caniara;se p<_>r-deputaçãn?. .". ~mfim,
Sr. ·prestdente, torno a- dazer que é materta melindrosa,· que não pôde ser decidida no calor de .
argumentos, Cl_Ue deve háver a respeito della toda .
a circumspecçao e qu,e a •reftexiio deve presidir
aos rnossos. acto~ · ... _ _
.·. .
Portanto' ofl'ereço e8ta_- emenda: que a .indicação
do ·Sr. "Xavier=·Perreira e·· todas-· as etrii!udas feitas
sobrt~: ella sejiio;·renietti~as à uma· eommissão. o' mesmo' Sr~ deputâaó. 'mand lU.
guinte
· ·

Apezar porém du estar éonvencido ele . tudo
quanto ,aqui .tem sido . ponderado, quanto ã - mã.
dit·ecçiio da guerra, apezar cligo de :doer-me n7alma
tudo quanto têm .sofl'rido os. nosso'!_.conciti~dãos
na proviíi~ia, de S: Pedro ;<'lo ,Sul; comtudo," senhores;·".ét!leeessarto·. que marchemo_;; em regl'a:-fL'.
que. a. eamara pese, em sua sabed.Jrm quacs•:as
providenCias. de_ que pyetend_!! · lant.ar. mão, o. qu~:
pretende expõr á co~sider.tçao. do go-y~f!IO; .cop.to
ast•l deve ser. feito; e necessano emftm .... que .,n~
gocio de . tàmanba. mon~a. seja. medi~~ IJ!1lilo.:de:
sangue mo, fõra. do _calor. qne neces~anam~nt~
suscitão taes questões.
·
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Ni'io ha ninguem certamente, que nlio conheça

n respondabilidadc do ministro da guerra; não

eriio nece;;;;arios mais esclarecimentos a este respeito; a 11isto1~ia da ses.<;(fo passada, quanto ao
n · ··o
· ·., ,•. c •
·· ·
· · ·
de Minas po1• oceasi<To rla apprehensão delles no
celebre dia de Corpus Christi, tudo isto faz ve1· que
E.>;;te miuistro é em verdade respon,;avel.
Oonhe· .o senhor
ue
· •
honr11do membro o Sr. Baptista Pl't·eira, não é
nol"a, pois t ~m sido posta em pratica por outras
na~.:ões em gra\"es cri,;es: eu niio me opporei a
isw depoh; de bem pensado e delibea·ado, mas
-como é I>"s"ivel que j1i e já se tome deliber•l·
ção sobre negocio tão tt·anscendente? Como, no
caso J.e vencer-se que vá uma deput11ção a
S. :M. Imperial, como é .possível, senltores, que
se decida já da Jllaueira p.Qrque deve ser feita
esta representaç:io e o que'·'ella deve conter?
· Eu entendo,· sr:· prt'sidente, q.ue não com·ém
por maneira nlgnma re~olver Já es~•l _?egocio,

sidente, que obraremos precipitadamente, e que
nos- veremos talvez duvr•Josos sobre a maneira
de; ob1·ar. Taes são pois as razões, por que me
decido pela pt·oposta do Sr. Calmon, votando
que tudo vá ú. uma commissão, que pela gmvidade da 1nateria parece· dever -ser a de constituiÇt1o, •·ennida tahcz tt de guct·ra; se assim parecer ;\ camara para a melhor decisão de tão
ga·ave negocio.
o Sr. BapUst:a Pere.lra:- Sr. president~, ainda ttma vez tenho de entrar em li<!e,

diatamente. os votos áeerca da COJ!lmiS~JiiO, a que
se devia remetter a: indicação e emendas, venceu-se que fosse tudo "á de. oonstitui_Çiil), sem
que !oss!3 tambem á de '!"erra.
·
.. ..·
pensado de ooJJtinuar a pt:esidir, .por· se achar
e ueommodado, se retirou da sessão ·por . consentimento da . eamara:
presidente
sta Carva ho.
· Sendo meln hora dP.pois do meio dia, pa.~soti.se
:'t ordem do din, que. era a discussão do pro. jecto sobre a administração municipal ; tendo a
palavra em primeiro lugar
·
o Sr. q1e:rncntc Perclra:- Hontem
apre,;entei uma indiCação, propondo que se tratasse primeít'ãmente das eamara:i municípaes, c
dept-is dos juizes de paz ; porem· depois de a
ter ofl'erecido, soube que ao senado se ·estava
tratando de um proje~to das camaras, enviado

BEQU!o:IU:Ill•.!ttO

" Proponh<> que adiando-se a. . discussão da
parte do projecto sobre a administração municipal, que trata das camaras munici~aes, se. trate
da parte, que contém o t·egimento a.:~s juizes de
-pnz. - Clemente Pe1·eira. "
.·
Sendo apoiado, entrou em díscuss.ão, . e disse
uz

....

justo o ·que diz o honrado membro, vitito que no
senallo se trata dessa questão ; por este modo
poupamos muito tompo.
· r. presi enttl, a constituição não é um eodigo
á consideração da camara o requerimento , do
tão extenso e ·comvlicado, ·_que me sejão extraSr." Clemente Pereira, llOr envolver adiamento de
nhRs as suas disposiçõi:s; Ett sei que as divisão
uma pa 1·te do projecto em discussão, e como
e harmonhl· dos poderes politicos é ·:o principio fosse aprrovado. o •·equerimento, ·entrou . em dis·
conservador dos dit·eitos dos cidadãoª' e mais
cussào sõmente a parte do projecto relativa aos
seguro meio dé fazer efl't.>etivas as garantias, que juizes de paz, começando-se pelo segumte· · .
a· constituição ofl'et·ece (àrt. 9o), · sei que isto é
umà· medhla justa, contra qualquer imprudente
ARTIGO 20
ou perturbador. Mas convencido como estou da
que as revoluÇões sõ são proficuas á aventurei. u Em cada distrieto Q.tLbaitTo-design:~.do··-pela··ros ·e ·ambiciosos, o que se l!_~(l_põde_Ugar."...com .. ··camara;-·na:\"erã um juiz de paz. n .
: ·
__:_ oo_meu
estado,bem
se-vê-que
sõ
tenho
p:or
alvo
·Sa.
PJ•.EsiOENTEp:lz
em.:
discussão
·ar
..t,·go .•
bem . e p1·ospetidade da nação.
,. ·
0
0
. Áfinal se propõz, q 11e.fosse a indicação .á· come logo o Sr. Feijõ ofl'er..-eeu ·como emenda a elle
. pctente. commis.<>ão: convenho, ·eua· meno,; eleco titulo 8" do· seu projecto sobre administt·ai;ão
ti:'isa!la do que e_u. firinará com má dureza, . prue economia das· províncias, o·" ·11ue fói ··apoiado
denc1a.: e sabedot·1a, 0 que melhor convém fazer: · para: entrar em discussão: ponderando·se JIOrém
que convinha· á boa ordem dos· trabalhos, que· o
e; enwo·, se· as· suas idéas se nãó conformarém
. é:orn u· m_inhas, direi 0 que se Ih!! ofl'er_ecei'.
Sr. Feijõ ofl'<lrecesse· 'por··!lseripLo as' emen!las,
.
.
que· lhe parecesse, mareando .os artigos do ··seu
Sr~ cunha -:o.J:nttoos:- Conheço quanto projecto, gue ofl'erecia como. emenda mandou-este
·
· ·
·
cia e am<cen1 o
r.. epu o a seg.um
·
dencia, ,e· .como. vejo que, ha de ir· ã ·com missão,
· ' ' ·
porque de _nenhuma maneira se póde dispensar
tão prudentE~: meditl11 1 requeiro assistir á commissão,' po~:q~te tenho. papei:> de tal.eonsideração;
" AjÚnte-se.·o art.:. I.; do. titUlo go. ao to artigo
•que talvez· dêm algumas·illnstra!;Ões, ··~fim.deque
do projecto em di!!eu8siio:-: S'lrão moradores·;dos
a·eommi$São fórme melhorjuizo do'objecto de
districtos e suas immediações · .quanto . fôr ,: posque se 'trnta.
·
:·· .· .
siv~l.. Sua.• elci!i~O:, serà f~ita, no. mesmo J .empo,
e. pel!l ~~~n~a formt\> ·.que os_ .yer~adores;• e .. terã()
() Sn. PnEsJD ,~--r~::, tlepoi:; de julgada pelá caigut\1 Auraçã9 ã, ~as~;;,- Fea.jo •. ».
·
mara: sitfficientemen,te d.iseutida a. materia; pôi
á. vvtos, segundo o regm1ento, ·a e·menda do Sr.
Sindo apoiada, dmtrou em discusSão, : e · d~e
Calmon~ ·e foi approvada ; ·e recollténdo ·iinmeinimediatamenté · · · · '· ·· ··' ' · ··· · ·· ·. ., ' •· "

o
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_ O Sr. Fofjó: --.!Não OUIJÍ....

.graplw

Si,lrJa~)

. .

, , , , .·.

. ,

-

diz

tachi-

Cl

.. .

·. . .

'-O-Sr. t1lemente Pereira mandou à mes11,c;a seguinte
_.: - ••:"'"':-:-:---- 'Eliii~-D'~' ,._,.,._ ., "
··; · ·

12~

d_ãos bem servidos. 1\fas eslabelecer os juízEs
de paz s~gundo o numero de loguas quadt,ada~,
~ um m~to, que ua pratica ha. ut~ ta· nHtitos
meonvententes. ··
.
~~inguen:!; mais do que _as .c~maras póde coÕlte-

«_Haverá em cada fregut-zia t(lntos· juizes ·de
Jlaz, .e substitutos, quantos, .mil ,parochianos: e
,ond~ hou,·er
~ave1~ sempre um juiz .le paz.

50?.

- Sendo apoiada, entrou em discussão na qualdisse
, . ~ Sr. Da.l;tl,;-ta. Pc~c! ~a :~ 0 nUQlei'O dos
JU~ze~ de p~, marcado, pelo .. modo estabelecido,
nao me parece bom; por leguas··qundradas tal-_,.·ez_fosse melhot•, ~rque a wulação é ffi!líto
destgual nas p~voa_çoes pequeuaso: crei!> pois que
aem termos pnmeuo o exacto conbectmento da
população, não .poderemos· estabelecct· 6sta .regra :
'rata-se de uma quantidade sem sabermos como
essa quuntidade se acba derramada no pniz • •
Em marcha da vílla .de Macahé para Cam ós'

seu jn!z: de _paz: a mud11nça. de\•e po1s .depender
da dehbera'"ao :das cainaras.
A seguir~se metbodo c(•ntrario, os povos, não
conhecendo todas as vantagens de tão uti1 ma~istl:atum, e achando mui pesado o serviço üe
Juiz de paz, para ser feito gt·atuitamente ; talvez
se desgosten} do eslabt;l~;cimet1to dos juizes, e
caduque asstm entre nu;; 1tma invenção tão uigna de homens !ines. . ·tif
. Peço que_ ~e _retlic~ nisto coaa. madureza, pois
os Taossos tntmtgos nao dormem, . quando trntãc>
de fazer (> povo cuidar que a liberdade e suas
•

..

-

-

•

•

t-

•.

=o-

_o s.r. Fcijó
Diz o Sr. VascÕncellos: que
nao pode passai:' a emenda elas razõ.~s que el[-

n

r

•c

tgo ; mas o

T.

e-

pu tudo deve ent:IO dizer, quaes são ns emendasque podemos faze1·, sem o que não podercmo
fonum· ? uosso juizo.
'
'

:se

muitos escravos, teria o seu jui;r; de paz : bom
será porque o juiz de .paz é encarregado da
trnnquilidade publica.
.
Sr. presidente, se. deixarmos isto tis camaras
não sei o que ellas poderáõ fazer : nós mesmos
ainda o -não sabemos. I.em bremo-nos •p3lo' menos
q U!l- _OS . juizes de paz não t~m ordenado,. C qu~
pot· tsso devem ser em mator numero, para 0
trabalho ser mais suave, e , mais apetecido.
o Sr~ Clc~ ... cil.tc Pereira..: ..,.:. Insisto em
q~t~ a hase,_ qt~c se deve. c~tnbelecer .pnr!l· a .di'

.

ras, ·etc •. · ·
. Tendo sempre ·em. â~tcri~!?_ não :só ·à. superfi.:
éte, como tambem ·a populaçno; Eu tinha-me çon!o~mad~. ate com_ a c~sntitu_ição, que diz-haverá
J~_,zes a~' paz, e S!fa!J · '!_t~ri'Q~çõ~s· serão marc~da~· _por \l~a le~. ~ao se padc determinar
d_astrl~tos; d_e JUi7.~S de -PilZ sel'n attendet~. â suPerficu~-e-popul~çau~ltás-:--hã'Vl!rãO. miillõS m-.
c:onvemcnt~:s.
' .. ·
· · .,- · · · · ·
· ·
"'

'

'· . .

...

. :!

'

'

- .

_., · O Sr.· Souza. França:;_ A. constituição

manda que ~se: estàbeleção juizes de paz ; .· e nós
•neste lo artigo• da .sua•divisão : eu nada
veJo tiio· bem pensado co~o:~ ·doutrh}a do artigo,
e.mquanto .quer, que os dtstn_ctos · deJàO designados.;pela·camara" ,' .c..., ,-··,·u. ,, ,•... • · .·. ,.·.
Voa dar a r_azão porque prefiro esta doutrina. ·
Sendo o ; Bra~1J um . territorio , de rpopulaçiio. pequena_, e desigualmente espalháda em. sua supcrficte, não se póde legislar do n10do que se
tr~tam_!)s

-

.

.·

~

.

g~ometrico .; ~_po~; ·co.nsequencia d_eixar; este, :nego-

• distancias mais• od:ménQs longinquas·o:exigirem.'
ãs. calllarasr :é ,·coUSi\ ;J\.:-_maiS ,:bem· pensada.·; · :o ~r~ .~alTa~ :':-J~Oo)sc':buvio;·.;!:; -~d~ ';;,~
S~. ,a_; cam,ara :a~sentar, por .(<XCW~ló que. Só O S(·U , . tacll:uurofó.,~ilva~)' ·-'.~; .: ·· ~- ' :~. ~~ .j ~ ::~:' : " ':;--·;•• · : ::.
:d.•st_J:ICto,,,n~clllll!itao dejmó.itos ijutzes:de.:paz',. en- ·
4e.Putà~~ ..ni'il.11do~ ~l!Í~sà';~ .!iE!~~~t(l:
tre.tanto _,qu.e_,~,,ou~ro dis~icto1.não carec~ mais· ' · '. p foés~~·.sr~
- . ~-- ;.~
·· -,. · •·
.- .. - ~ ·
.,;:~·-~:~Li~- :;: ..;L>--t~.:
.•
qye .4~-~-:.S.O JUtz;:-que. asstm:.o estabeleça .a:ca- ·
':'
-~ --~·';y., __ ·. '~~~---'~:~~~;.::; ;-:.!:! -i1-:-t':.!!.)~·':-;--~,~~-JI!Dr~; supponhamos quê no.-1im_.:cle tre!h annos ..
. a Em· cnda ·povoação;· aÍTaial, •jqlgaiJó;J! 'e -villa~:
dmup~e a pupl,llnçãC? ..e~.· '!1~ ,_distr!cto, , e augou -cidade: haverá um;juiz ;de :paz-;.,;seu. :numero
m:Ienta· em outror.; ·faz' a ·camara-a' alteração' nacessaria, tendo.· sempre"ti'bégoCio2
moviin'eiito ,, porém sei augmentarA<•na::proporçãoAde'l' c8ilâ _mil
par!lehi~ni>s.-Galv<ro•·:P do .r-':"'•'t -::;::· .rc:::._.,,.~~. "
COJD(),; r.é.:. indispell!&Tel, ;~.para T•Berem ;'ÕS-. 1cida:
. .
• TOMO I. .
..
17'
~10:

em:
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SESSÃO .E11.18 DE MAIO, DE' 18!7

Sendo
disse.

o

das

apoiada , entrou

em

di:;cussiio ,

e

Sr. Dap1;lsta. Pereira.:- Nenhuma.

emen~as

me parece. remediar. o

~ai.

Pelo

marcarem os district-ls; quanto mais que além
disto são estes corpos ordinariamente animados
de ·uma indisposição mutua, que ha de sem
duvida produzir arbitrariedades oppostas ao interesse commum.
Niio convenJ10 igualmente na emen·la qne ndmitte
; uizes sõmente nas freguezias ; porqut! niio sõ é
entre ellas differente o circuito, como designai
a população : supponhamos que em uma frcguezla de dua~ a trei"mil almas se nome•\ dous
a trez j•1izes de paz; ·se elles •·esidem na freguezia, nada . temos feito; e se em suas casas,
Q

o Sr. r.aemon1;o PorolrD.:-0 nobre secretario o Sr. Galvã > parece estar em harmonia
com o~ ~eus princípios, por·l!te preten·le qtlo se

DisS'e um n<ibre deputado que os mnppas estatisticos de nada podem apN\"eitar ; ma.;; é
talve?!. poa::tne eUe r~stt·inge muito á iuéa de:-

populaçiio, riquez:t, etc., dos lnftares.
Se pois com o. conhecimento do lugall', pov.>ação,
commercio etc., niio conseguirmos os meios do
bem distribuir 0::1 juizes c.ie paz, menos o conseguiremos .pelo · methodo ma:t-.:ad•> no projecto ;
havendo excepÇiio un:Calmente no que respeita ãs
grande:i · cidaaes, e Yillas populosas: portanto
o embaraço ainda existe, e a fallar a verJade
não sei como sahiremos bem delle.
O no3So pa. i. z, Sr. presidente, não se J)Óde nesta
ma teria regular pelo que se usa · na l!:uropa; e
o1· iss•> as nossas providencia'! devem ser dif.
i ~
e proveito;a entre nós C$ta instituição, muito
cumpre que o juiz de paz fique em um ponto,
donde não lhe sej!' e~tr!'m!lment.e penoso acudir

1·

tribuições tornão-se ephemeràs e inuteis.
o Sr. cae:a:non1;e Perotro. :-Penso que
são as vistús desta camara aclimatar no.:Jl.razil
a instituição dos juizes de paz, que prospéra""eom
vantagens. em outras nações,-· .Jc accordo com os
mesmos princípios,· sobre que este systema se
acha regulado nas mesmas nações : vejo por~m
que muitas idéas se têm enunciado ·em opposição
daquelles princípios; e se estas venceren1, não espere a camara tirar grandes Tantagens desta saudavel instituição. : .· · . ·
'
E' necessario, para que vinguem, dar-lhe representação· e poiler. e é indi!!pensavel às circumstancias do Brazil qtte o numero destes juizes
se multiplique nas freguezias, porque, não podendo haver juizes de direito, e ainda mesmo
os ordinarios, senão em grandes distancias, a admi- ·
nistração. ju4iicial,.civil, e ainda· mais a criminal,
será ·sempre. morosa; e lneftlcaz,- se·· nos circulo~
das· fre uezias· não .houver· autoridades com
e representação sufficiente para. terminar. lá mesmo· uma·· immensidade de pequenos negócios cíveis,
que por sua. natureza deTem decidir-se breve e
sumariasimamente .. para corrigir certos .. pequenos
delieto~ • e contravenções,. que otrendem á· paz e
tranquthdalje das fregueztas, · e para prevenir finalmente .muitoe.. delictos, e preparar o principio
dos proceasoa. doS · que se commetterem. Se as .
miuhãs espe~nçaa me não cnP.niio,Sr.·ptesident.,,
·eu. estou mt1mamente convenc1do gue nada po- ·
d~rá trazer tantas vantagens · ao 1mperio, como
nm systema· de. juiZes. de 'paz bem ordenado .•

a Indico que nas ciJades e viU~ hàjiio tantos' .
juizes de .. paz;··quantas'são·as freguezias: ·no testo
porém da superflcie do ;imperio ·cada po-róaçãiJ.
e arraial tenli" um: juiz .~e pu. se'cada um destes-.
ponto3 povoados tiver- menos de mil. fogos, e se ti···
ver !'la!s terá 2~ ; etc.,· á proporção de cada mi.l.;;..:
Jose Ltno CovhJ!M.' • · '• ~
· ,·.
~enclo apoiad·\; entro11
diseuúio ;'po~é~
~ailiada por h·.\Yer dit..lo a hora.;.
. ,...•.. _, . , . •··.. ·..... ·

em
:o sa~cPwm~TJê ·npmeou.pua

t89a.,

&-~;,.~.-....

CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 05/01/2015 16:22 - PÃ¡gina 1 de 11

SESSÃO. EM'19 DE MAIO- DE. 1827
especial do regimento eommum, aos Srs. Almeida
~ .\lbuquerque, Lino Coutinho, Gah·ão, Teixeira de
Gouvêà e Araujo Bastos; e deu para ordem do dia a
continuação da ·discusaiio .do mencionado projecto
adiado sobre os "uizes de z.
Levantou-se a 'seÍsão depois das duas horas
da tarde. ·o secretario, Jose .Antonio da. Silt;a
Máia.
·
. .
.

Dlm. e Exm: : Sr..:....A eamara dos deputados
afim de 'delibtrar sobre objectos de· iuteresse
.r.acional· precisa haver copias, autbentieas ae
todos os decr~tos, provisões, e ''instrucçõe:~, que
JIC tenbão expedido áeerca das companhias de
mineração . tanto nacionaes como . estrangeiras,
. admittidas no imperio, . com- a . declaração das
condições, com que têm sido aut.borisadas, e do
.-esultado dos direitos, que têm pago: e resolveu
, se so c• sem
·
·
.
estes quesitos na parte respectiva á repartição
dos negocios da. filzenda, llem .como esclarecimentos !JO~re o fa~to attribuido á junta da fazeuda
do tianco a importancia. da. sisa. da lavra, comprada pela 11ociedade .ingleza, quando o mesmo
se_ nega aos 1Jacion11es o. que (JarLici~o a v. b:x.
perador. Deos guarde a V. Ex.
Paço da camara dos deputados em 18 de Maio
de 1~7.-Sr. marquez de QutJluz.~José .Antoni(l

da Siloo Maia.

.

.

·

131

de entrada e baldeação, e os. denominados con.:.
sula~o da SB;hida da ulfa!'dega do Rio de Janeiro.
Dare1 cumpnmento ao dtto aviso no mais curto
espaço possível..., agradecendo á riwstua ca.mara
que V. Ex. farà presente· á sobredita eamara
para seu conhecimento.
.•
. « Déc•s ~uarde a V. Éx.. Pac~. em 18 de Maio
•
. - • os
n mó
J.l~ia.-:Ficou a camara inteirada. •. « lllm. e Exm. Sr.-Tendo éu remeítido á junta
do co!DmercJO .e!fi 30 de Agost? do anno passado
a cópra do <>ffieJo do secretarro . da· i:amara do&
deputad~,;, de 29 do dito méz; em que se ·pedião .
csclarecr.mentos .sob1·e a estrada da serra dó Tingu~, satrsf~:z a Junta ao que dellà se exigio com
a melosa consulta,· a. qual,._remetto a Y. Ex. para
ser p1·esente na mesma eamara. Deos guarde a
a V. Ex. Paço, em 17 de Maio de 18-27.-Visconde
õ.e S. Leopoldo.-Sr•. José Antonio da Silva Mala•
.,.
..
.

-

o. SR: LIMPO, logo que . findqu o• expediente,
pedro hcença PO}" parte da commissão de poderes
para ler o seguwte
...
PARECER

« ~. commissiio de _poderes examinou o diploma
a, eputado. li ass~mb~éa legislativa do imperió p.,la provl~cta de ::\lmas Gcraes;. e como o achou conforme
á aeta, e esta á. lei, é de parecer quo o dito:
Sr. deputado póde tomar assento. Paço da camara
dos AeputB;dos, em 19 de Maio de 1&27.-Antoni~

. . 111m. e Exm. Sr.-A camara dos deputados Paulmo L1mpo de.Abreu.-JoDo Ricm•do· da Costa
afi~ de . deliberar sobre objcetos de .interesse
Dl"ttmmond.-Josê Rica1·do da Costa Aguiar- de
nactonal, precisa haver copias autbenticas de todos
And1·ada. »
. ·
.
0:1 decrei.Os,. provisões, e instrucç&es, que se
Pos~o em discussão, foi approYado •.
tenhão. expedido .. ácerea .. das .companhias. dfh .mineração tanto nacionaes , ·como éstrangêlras ,
.O Sn. Cu~1u 1\únos, pedindo igual licença ·let~.
o seguinte
.
' _
adm:~t!das no imperio ~m . a declaraçao das
,.
..
·s1 o -au ortsa as, e
o
re:;ultado dos .direitos. que têm pago ; e resolveu
que pelo intermedio de V. • Ex. se · solicitassem
<« A commissiio de estàtistiea, · vendo o offieio
estbs ·. ques.itos u~ part_e: respectiva á · repartição
.:lo minlsll·o e secreta ·
·
·
.
.
x.
do hnperio, datado de 10 do corrente em res· Pàço·da camara .dos defutados em 18 de Maio
posta ao que de ordem. desta camara lhe foi .diaé :U:127;~sr; visconde do :S•. Leopoldo.-José An~
rigido . no dia 7 ,do mesmo. mez, a. respeito da.
timio da Silva Maia~ »
·· ·
· comnt"ea do_ Rio de .S. Francisco, que pertenceu
, á província de Pernambuco, ·e agora se acha _pro-.
Redactor, Joao }Ja:ptista de_ Quei2·oz~
visoriamente eneorporada •. á de .Minas Geraes:
E' de· ]la.recer ·qu~ .se _peÇa ao ·governo um eX:em-.
piar do mappa ·corographico. da sobredita comarca.
e .t_erritorios limitrol!li~s . o ltlais · ejtacto, e. em·
maJot· escala. que ex1strr,. para . á· vrsta delle ·se
. -. ..
·
fazer juizo sobre a indicaçao do Sr•. Vaseon~ello~.· .
' PREsmENél.i'. 00 'sa.' COST.\ c.uiVAL11Ci' o
.
;i)·._•
•
•.
··.';-:i ...
.
.
«. Paço da caniara dos deputados, ·19' de Maio de
· ' Feita·· a·:.chamada·'ás "16..:. borclS; -âcbâ'Fiio.:se·· i>re- . 1827.-Arcebispo eleito da Bahia...-Luiz Augu$tq- .
seotes 81·· Srs; ·deputados~'· faltando :os· Srs; Paula . May.-Raymundo José da· Cunha'Mattos •..-Pedr~>
de .A,·aujo Lima.»
·'' . ·- . ':" · :·... ·
e· Souza, Gabriel Getulio, Silva Guima1·ães, bisp(\
eleito' do Maranhão, Mareellino'·de·Brito e Uorrêa,
Postó em .. discussão~ pedi o
palavra: e .
com causa .participada; e sem ella os .Srs. · Pi-· immediatamente · :·
·. · • -;. . ··._ ·' : · .. , '· . •
zatTo, Serpa. ~J'Bndiio;., ~areia de Alin~ida;· Faria
sr/ S~uzD. .Fro;~Qa :~Quando o Sr.' as:Barbosa, .l-Iac1el. Monteiro •· e .Castro 'V1anna.
. concellos fez a indicação,· disse que o governo;
são ; é sendo lida 'a acta. dá antecedente pelo : cisc6· .i pr~v~n~i~:·de·Mi~as Gerâes :•-i~to1 i~p:.J~··
sr:"•secretiu'ro 'Cóstà':Aguiar;: fól'a.PProYa:da;'' · · :. , quebra de•.constituição,,~ueidevia ·tt>r ·sido logo,·
· partiçipada' no .principio à, camara'd~ 1d_eputado~,;'
.
, pelo· governo;! porque:• todas-'..as medtdas ••.Pl!>viso-"
· rias .que· o:lgoverno~< julga;·.dever .tomar-:no'linter7'·.·
. :;''\i/:{>~~~~s. ,_· :'
vallo .das sessões, devem,, ·na'-.fórma: da con~··
•tuição, 'ser- :participadas á· eam,ara> dos 'deputaaos,.
. a 1\\m. e "EXlD. %1-.~nece'iii- o ofticio cpié v~ "Ex":'- , com ;~smi)tlvos 1}U~·iletiio:.lu~'':ae.;,tal:,rp~~-''
niento.-~··_,~·.~-... _•-l-:~' · .;,-.::•.F+')~~-J·:p t:·- t>:_:,~:.l.._~~-.• $it-~~~-:·,<,".~~~0:·:~ ··;{_:
de ordem. da ~mara''dos. dellutndos'me diJCigio
-Eis o fim c da jndi~o. do: •Sr.;W~ncellos-,' e;
·t. 7_· . d.o_·. rre_nte.. ;eom.-::oJpro. ~.to. Tq. t.apres_·en~
tou~ a ~com missão. ,de .fazenda-.,p~, se.· arrematar
'creio' portanto• que· :não temos•eausa·aJguma.com
.a decúna parte dó' r~:Õdimelitõ dé~todoa os direitõa · a cstatistica da província, • que· deve' servil' de
-

-~-.

~--,~:_.:

;,_~-~-

-~·:_

,:_~·;.,..~.

'a :

'o'

léj~~!i~~~~~~~~l:~~~~-.c~~_ta 4ô;~~~~~~~~e,;

em_
....

co.·.

u_e_.

disse.
v
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base a uma lei régulamentat·, quando se trntat· da
Ji\·isiio do tetTi todo.
·
· Pot·tanto, entendo que não põde ser appt·ovado
o pat·ecer d:t eommissiio.
·
O sz•.
cone wda1·
depntado, seria n!c!s;a1·io fJUC a camnm th·esse
tl~cid_ido que es~e f!Cgocio fo~se remettiJo :\ com•
I

.

I

•

•....

Estr. comnuss'io tt·ata só de objecto;; estati~ticos
'' não de constitui.;ão; para a qual lia Ullll commissão .propda.
A commissiio cumprio com o q1;e a camnt•a
llte ordenou, c n:iü exceJeu á. ;;ua oudgüç:1o.
O Sn. PnJo:smE:sTJ~ poz á v.Jtaç1io o p;u·cccr, e
fvi app1·ovado.
O

Sr. ·xa,·lnr <lo C;.u·~·alh.o. -~o Ullll'l

passado, creio que em 2ti d~ Ag.1sto, expuz nesta
~am:u·a as desgt·nçadas ch·cuutstaucíns ~m que
se achava a ro,·incia da Par:tln·ha ; }at·cce-me
qtll~·. se não expnz como cllas o mer•!ci:'io, cmpn·gnct ao menos to~tas as pouc:ls l•:r~"ls qne
tinha.
A •:mrutra.· -intcl\~sson-se pelo;; p:~rahyl.Janos, e
J"CJllC.têll

~-:

'!'~l!'.)~trl

!l

1lttla

COt\liUtS~fl'•;

lll:lS

n

eommiss:io tah·ez p'Jl" cst•u· mn:to st.•br.~cnt·rcgnda
ele trabalho, ou por outro (Jilfll']ttJL" moti\·o, n'io
fez caso ~Jgnm ; c !l minha pi" •vincia cst:\ nas
e.

·'"'

.

D.!Sgl":ll;adamcnte uma fome d•:,·ao;tadm•n continiu\ n ns,;olnr a vrovincin, qne ni111la deix !Í
auwa.;ada (\c outr<L seccn. g llt!st:H cil·(~ttm.;t.an
cias niio é aqn•!lla pt·o,·incia tuuito <li~n:l de
receber soccot·ros da naçiin, qnn.u•l•! tantos lll•\lcs
a oppt·imem, e P.Xcitão a cnntp tixiio m.:.~mo de
<J.ua.lt~uer estt·omhu "?
Em ta.Js circnmstnncins n:tn "" ;so deixnr de
rogar a V. Ex. •! Íl illustrc couuuiss·io a quem
este negocio· cst.& rcmettido, <(llt!ir:i<l tumar este
negocio em con;;idel"<l<;âo; plll"lllittindo tt\mbem
t"éunir-me a commi,;siio ara mnis miu lam nt
-expôr todos os mens sentimento;;.
O Sn. PRE;;m;;:NTE por Yoto da cnmnra satisfez
ao qnll w,quer~u ~ illustrc ~eputado, re•:?.''?mcnbonrado membro.
O Sn. 1\L~lA fez o seguinte
REQUEniliENTO

« Requeiro que o projecto do re~timento .rdns
relações seja remettido á commissão de Icgis·
lação.-1\!aia. »
Foi-lhe deferido na naesma conformidade.
O -Sr. to SECRETAnto passando á ordem do dia
leu ,o art. 20 do projecto de lei ·sobre a admi·
nistração municipal, e bem assim a requerimento
dos seus autores as emendas dos Srs. ~'cijó, Cle·
mente Pereit·a, Galvão e Lino Coutinho. (Vide
a s~>ssão de lS e pag. 128.)
O sa: PRESIDÉ!'ITE poz o artigo e as emendas.
em discussão, e immediatameute pedio a palavra
-e disse
·
· · ··
· ·
...
.
.. .. •,
'
me _levanto. para approvar a mmha .emenda. N:'io.
ha nenhuma outt·a _que possa .ser adoptada .com
n:u1is vantagens , á vista · .das circltmstancins.
actuaes em. que nos achamos, da falta. de igualdade da~ população que habita a supedicie do
:Brazil.
.
. · .
·
.
·
. Eu mostrarei que,. se esta ··população fosse·
ÍKilSlmente _espalhada, então se podia · adoptar
uma bali~ geral para a ceração. dos juizes d~ paz;
·poi:êm:nao have~do-a·, é·preclSo que a lei seja
filha. d~ ~i!'cum~tancias, e não·põde ter por base
um prtnctplo .um ver.sal.
·
·
··
·_

-

Nós temos cidades; villas e }iovoaçõe.:l; ·temos
pel}nenas 'po,•oa~ões :ebamadas nrraiaes·; ternos
senões e dese1·tos: · por~- consequenci•l esl.a lei
dP.ve ser ba~eada nas'. me:~ mas ·circumstancia.s
em
.

-

se quet·, cada mil almas com um juiz de paz.
t·esalt'S; que se níi•l g.wernar na sua fregnezia.
como propo•1bo, ''llÍ entt·m· "'' districte 1o outro.
c ahi ternos ingc.rencias de. autoridade, Je que
podem resultar funesta i conse .tuonc:ias.
Por isso proponho q11e •s:jão por fri!guezias.
quer .gt·anues, quer pequenas..
Os juizes de paz niio polem sc1· divididos por
milhat·cs de calle<;:ls como se tem querido: nós
,-~mos qu'l uma villa mnitas. vezes é a metade.
da :-3• ou I~ parte tle uma .ci lalc: e por isso a
me•ma razão ne milita ·patu. a cidade, deve
militat· nara a villa. Se a· vi a t1ver u:ts reguezias: devo tet• dous juizes de paz; se tiV•lr
tres fregnezi:\s, tres juizes de p:lZ, etc. Pergnnto
cu, est..·u,\ na toesma· mziio a população nos
IV•)l"SOS pon os
e c•.nccn ra.;no .J 1
,
cxempl•l, nos m·raiaes .c outrns povoao;Õe\, etc.?
Niio póde pois rc~ttla.r a mesma bitola. porque
um arraial p()derá c.-.mp?r·se dt) C·l!ll homens,
OU

•

~

I

•

•

d,J fút·ma. 'JIIC a f1·egnezín soja. d.1 uma:~ pouca:;
de leguns; e po1· isso não póJe~deixar ile ser
como digo na mesma e:nenda.
.
Nestes pequenos pontos de reunião de homens
ltaYct•á ·um J niz de paz se nii-:- houverem rni l
habitnnt:s; o logo quo passar a mais de mil,
podcniõ ter 2. 3, .. on m:1is, · logo que tiverem
da h i para eiína. Cada ponto de reuniii >. de homens tleYe ter um juiz de p1z, porque pt•,,varei·
que não são precisos nos deset't')S, onJe os
l10mens niio têm maior relação un;; c01.n os ouu lle:s
-vicios, aquelles debox~>.s, aqnellas desordens queha nas grandes cidades: c ·como estes Yicios,
estes deboxes, são da · insp:JcçãJ dos juizes . de
nz ellcs devem ser em maior muuero á ropor~;iio que maior fõr a população ou o numero
de bbmens l"CUnidos; e por consequemcia em llma
pequena. povoação, estes obj~ct!>s. que .~stiio p~r
assim dtze1· ao alcance ios JUizes de paz , · nao.
são tüo grandes. Portanto nos devemos deixar
de fazer calculas para. a ct·eação de juizes de paz.
A lei deve ser segundQ as ch·eumsta11cias em
que nos achamos, e· sendo· ellas como acabo Ele
ponderar, sou de opinião, que a minha.Jemenda
,i.lcve ser adoptada.
- · · • ·
':0
o Sr. Luiz. cavalcl:knto :.-.Têm. appareeid•1 v:1.rias emend·ls, e de certo não podem deixar de se1·. ,muito... variadas . sobre ; este. artig~.
emquanto. se não. asscntar.nas attribuições dos
juizes de paz. ·· · ,
.
;
·
A constituição diz que elles. devem·. conhecer
a<; conciliações, e que suas attribuiçQes. erão;regullldas por lei..Esta attriblliçãó.dé!conhécer das
conciUações, não ·a podemusdirar;' e aiuda que.
ossamos restrin ir ou au mentar.
Eu não posso intet•pór o ,meu' juizo, sem quese discuta quaes são .,as.'.attribuições .dos .juizes.
. de paz: e por isso requeiró'que fique este
Ligo
a:Jiado para quando ·estivêrew· marcadas as suas,
attribuições.
' · ·
·
. O .. mesm9 Sr. deputado" mandou á mesa a seguinte.·
· ·
·
· .·.· ·

ar

~

'

-

'

'

.

E :!lENDA.
::;:

'

'

.''

.

~'

~

-

'

:

-,

'

-

a Requeiro. que a;.art•.. 20 seja:discutidó depo~~ ·
que -se houverem. marcado~ as attribuiÇões .dos.
juiza,; -de paz.-Paula Ccwalc!_lnCe. •·. • ·
.
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: Sendo-· apoiada í&i:,.logo discutida; e posta ú . 1 ·:.Eu .. quizera que o honrado memill'o, que .. tal
-votação como pt·ejudicial; inás:rniio foi- approvada.
avançou;· estivesse nos sertões, .~os lugares lon: E continuandÓ>'por· isso a discuss~o sourc ü
gínquos c quasi desertos, para cntiio .ver os íre:·artigo,_ pedi? a J:lalavra 0 · disse ~
· .
·
quenws assassi.1.1ios q,ue ha, em raziio de n~o bu-

do

o Sr. x.u.vlcr
·cax·váuio : ....:... Não se
-venceu o, adiamento,, que talvez tiv..,ssc bastante
·.lugar,. mas. emfun. como . a. camara .assim, resolveu, faltarei s->bre a .. matet•ia · em di-;cussão. ·
Tenho ouvido. diffcrentissimas·opiniiies, e todas
sobl'C o que de,·e -set·vir de bade ao llll1nero de
juizes de paz relativamente aos distl'ictos, em
quo devem exercer.; sc11 officio. ~Ias como- tot
.ca11ita·, tot sentientic.c_- ql!#que suo seusu -,
devo aprescnta1· a minha opinião.
. Estando eu em materia de legislação, bem persuadido de que tout1 ella· em geral ê um mal, por
aue toJa a lei importa uma coacçiio da litier·.dadc, não adt•pto sonão a promulgaçiic, daquellas leis que siio absolutameate indispensavcioi á
-:socieda:le.
.. . .
-

muito grande . dista;scia, poi~ .sendo 'ncce~sario
.fazer jornalas Júuito longas, c dispendio;as, vai
cada qual fazendo justiça {, .si mesmo.
··
•·
~
·
passa .em lugares pouco povoadiJs, hiio de· concorda r que os assassínios sfa.o frequentt>s, por.que as parted niio têm autorida•lo a que t·eeorrão. ·Po•· isso não de,·emos dP-sampat·at· aquella
gente, quo está espalhada á grand~s distancias ;
o l'omc.Jio que lhe devemos dar, não póde ser
fix:o,. pQis pal'n o ser, seria necessario que a lei
se •;om1mzesse de muitos artig·Js, para ficar assim
mesmo impe..Ccita ;· sou de opinião fjUe se· deve
deix:ar á discripção da camara, o determinar o
num~t·o uo3 jutzes de paz.
.

c untcns que~odcm decidir cóm. conhc~;imcnto
de causa. E 1J 1l Jo nest'! caso 0 ll''d•JI' le;;;i 3J; 1 •
:tivo ingorit·-so nesta immensa inflaga.,;iio 1 Isto
n!io me par1:1:e bom, 0 l•ortanto
esta

orn, ou JUIZOS e paz . • ao : rut cs prop111. que
se niio tonia;;se por baso as grllndes villas e
cida.Jcs, ou f1·egnezias ; mas q1w cada lJOnto de
reunião th·P-sse um juiz de paz : tantn assim que
se 11111 sm1/io tin!t', olissc cu, -l ou l) pontos de
J'euniiio, de,·e te•· oittt·os tantos juizes d-3 paz.
ao mc.;;mo pas;; • •ttW para as gt•andes cidades c
villas votei, f(IW ~'' désse sb um juiz de paz.
'Não neguei 1''·''' consequencia que fus>.em ellea
neecssal'ios nesses lugares, c estou portanto· muito
conforme Cf)m o fJUe dissP. o Sr. deputado sobre
·a necessida:de ,de jui~es de. paz no; :::: paizes
.
. des-

f,,..,,,

EloiESDA

« Accrescente-sc ao art. 20- lia verá juiz de
>az nos lugares, que as camaras ou os consehos da· província marcarem. -.Xavier de Car-

l.valho. ,,

·

_·.

. .

'

'

·.

Sendo a l'htda continuou com P.lla a discussão
en o tmme iatamente a palana
· o Sr; 'vcrguclro :-Quando vi este artigo
redi.gido_ desta íórma, me lmnbrei 9.u.c seria co?·porém tent:ndo fazêl·o, não achei meio de o de~
tet'1}1ina.r ex:actamente, o apparec•)rão grandes in·
~nvenientes. P<lrque se. em qma ·.pequena SU·
)>erficie de"terra lta· grande população, pódo um
JUiz. de 'paz servir para. milliares. de indivíduos;
ma2 nas pe~uenas povcações, habitando em g1·ande
superficie, Jâ. não é. sufficiente. muitas. veze.;; .um
juiz de paz para 500 indivíduos, em razão da grande
~xtensiio de terreno.· ·.. ·
··..
Reftectindo~se ·bem sobre a attenção, que Re
~e ve· ter .a _estas .cil·eumstancias para: a legislação; àdoptárão~se tres· biuiés,. que sãp a riqueza,
poptllaçã~ e· 9xtenÇão · de terreno ,; ~as. que ·çomplicação<não re5últa de considerat' estas. tr03 ba~s"q~e devião··ser adoptádas por uma boa cqmbtnaçao?
·
Conhecendo e.u ·os grandes jriconvenfentes, qua
l'esultào ·desta combinação,' entendo que é• melhor,
visto. ,.que não: podemos•dar,uma·'regt·a- fixa,.,para
~nseguir o intento· da ·leii·:doixar i,;so • á<dispo·
•

-

'

•

~

'

'

'

-.

T

•

bre deputado; ;.:sãÕ :ellas segul'llm~nte :quem pódé
JDelhor, conhecer :destas ' ciréum,;tancias', particulal'e&:.a, cada: um,:dos,lugares~·>·,-. -~ ..-..:, -:·o.,··'. ·' ·.~··
· • -~m grande população,.serão.. !_iecessarios poucos
JlllZCS de ;paz, .porem··nos·~erloe!J, onde· está· a
população espàlhada. iobre uma•.immensa ·superfiao. de terra, é. neces8ario ·que:hajão 'mais juizes
-de paz.: ,
,,. . :. _r: .;...·, <'· .
·--c·.·. •
·:
. AquL·se avançou :.qúe, onde· ha~ia m&i:J gente
j~.11.qa> mais communicaçãÜ havia;••· por ~S!o:m"!s
!l~tos. e.deboxea ; :sendo ~rtantO nec:essaru~ miU~
JUIZCS-depaz•.-o .,:-.-':c.·:l.,-._,-,.;1' : · ·.
··:

o

-·r

no

ot t nl

cil?cumstancias.
Por consequencia sigo a opi:lião me~ia. De:
terminar porem, que cada uma freguczta tenha
um juiz de paz, não me parece util, pois ha
1'reguezias tão populosas, que não é possível
poder nellas um só juiz de paz exercAr todas as
suas attl.·ibuições ?
.
.
Por isso combinando as emendas que se tem
offcrecido, sigo esta . opinião,· a saber, que nos
lugares mais populoso:J, como ~idades, vil~as e
grandes povoações, a reg ..a. será ._do mil por . cada
um juiz.de. paz·; e nas villas e a!Taiaes !l.regra
será haver 'sempt·ejuiz de paz 11-inda .que o nu•
mero . dos~parochianos Jesç(l a"aixo de mil. Mas·
para outros lugares, vist,,· niio SP. poler estab~
lecer uma regra fixa e proporcionada á po:gulaçao
j3,lonn'itude, coricot·do com o que diSSfl o Sr. Xa_vici 8e .Carvalho.
'
, .
.
.·.
·' Eu creio que·· niio ·.·é preciso . mandar emend~.
p,c;>rqúé .lia·, mesa, existjlm os· dado~ para ella.
: .o.s~·.·sóuza 'F'ranc:a: ....:.Ainda que o corpo·
legislativo ·pudess!l fixat· uma base para ·~ dist.ribuição. destes Juizes de pa~. · eu todavta _me.
pronunciari~ contra es.ta base._ -. .. ' . .
.
.•
• Sr. presidente, este·•~stab~leetmento entre no~
é inteiramente novo; e • leg1slar sobre elle -com
restricções, ,··é 'o·,- me.:~mo. q~e •quep~r.· p_õ_r,' obs_ta'culos ao•. seu·- andamento; E prectso que se· ~·ga
a :_doutrina do.·pro_1eçto,:que é com.éffeitO·a m~i_s·
prudente "me.d.1da,•·· que •.se. p()de :.tom9.r · nas. lllf•_
cumstancias• em ~-que:nos ·acnamos .de .esta~elecer
uuia autoridade nova entre nós. •: · · ..,.. · ·
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mensa, e de quP. a ~pulaçiio está separada pel~
Ji se disse, e nem era. r.eeesssrio dizer, que
int~:rvallo de muitas legi!U.
011 corpos,, que melhor conheci·
Ninguem certamente duvidará de que temos
,mento têm d., territorío, e o conselho ger41 de
villas e districtos, que abrangem- uma extenlli~
província, das necessidades loenes : consequen·
de 30, 40 e maLJ le nas. Como 1 • is e
temente a nenhum · uizo se odia remetter a
nestes lugares a .séde e o numero dos juizes de
. avasiio o terntono que me ter o rasse, o
paz f lnf&Jiivelmente devem- haver: muitos· inconque A casa da eamara, o aos conselhos geraes,
(j por isso niio·r-o;;so·ndmittir· nénhumn ·das (:JDen· · ·venientes; -por-ql\e nos--faltão ainda ·todos os esclarecimentos, e mais dados precisos, sobre ue
das, ue vierão á mesa, porque querem. estabe·
se lm .nos,;aa e a a~;ot!&. · 01 sem uvi a
,
suasm r u .
-systema deve ser alterado, por assun dizer, quasi
110r -ea-tas e ou'ras considerações que o nobre
autor do projecto estabeleceu neste artigo 20 em
tOdos os nnnos : é s\•.stema de ::írcumstaneias.
E para que havemoR ·de fazer c~te negocio dequestão, que em cada distríeto ou baifrO designado pela eamara, haja •m juiz de paz, porpend(•nte de uma relorma de lei ?
que suppõe que as eumaras têm mais razão de
Por consequencia estabeleçamos este negocio,
estar ao· corhecimento dos lugares, onde são prede m:meiru 1111e niio haja embaraço e estorvo em
~isos estes juizes de paz.
seu bom andamento
O juiz de paz não recebe dinheiro do estado ;
E' p1·eciso porém, senhores, que nos não illu·níio c vitalicio, u por íSS(• niio Importa que haja
•lnmos, e nem devemos julgar do qu6 acontece
3, .t, 5, 6 ou 7, ou mais juizes de paz, .se •:s
um algumas camaras, pelo que em ontrall acon
u~.
•
julgarem prccis.os : ueix<>mos isto ás camar~. E'

-as camaras siio

" .

.est·! negocio, nem fazêl·p dependente de uma lei,
.que precise de outl·a let para revogar-se.
Po1· consequencia voto ainda segunda vez, e
di o ••e a duut1·ina do ro·ccto é a
or ue
1\Ódc seguir ; TCCt•plll'ct:ndo todavia a necessidade
de ser a doutrina do artigo ampliada com a emendu
do Sr. Feijó, porque em um conselho, que tem
.quatro dh<ll'ictos, ~óJe muitas ''ezes acontecer
que nno 1aJn um 1omcm quu "a' a r, e por
isso seja· ncccssnrio ir·su buscar n outro díslri·
.cto, porque o,; limites dos districtos dos juizes
de paz ni'io são os mesmos que OR limites de
uma lrt>guczia.
Quanto t\ eleição dos juizes tle paz, nenhuma
duvida póde haYe1· que deve se1· á semelhança
dos ,·ercndores : é a nomeaÇão da policia tcni·toa ial, que niio póde ser Yitalicia nt!m triennal,
JIOque ó bom e neccssario que chegue a tod.os
~m razão de um l10mem não poder ser admi.lli~~rador de justiça toda a vida; por islio que-

O Sr. Cos·ta Agulor:- Eu estou persua.
· · ,
,
·
1 que
fizermos sc.bre os juizes de paz, nio poderá por
()ra preencl1er todos os nossos desejos, porque
só o tempo e a cxpericncia nos ensinaráõ a corrigir as faltas, que por força de\'emos ter nesta
materia.
· ·
.Já um nobre preopinante, que me· precedeu a
fallar, disse as d1fficuldades que encontrou, quanto
2\s bases, em que por _,•ia de regra assenta esta
institaição em out\·os paizcs : a extensão c}o imperio, a sua populaç.'\o uividida muito desigualmente, e a nenhuma prororção que guardão
entre si os dh·er.Sns termos e districtos dt!s suas
'povoações;, tu~o -isto, -Sr, presidl!nte;'são ou:tt·•·s
·tantos obstaculos p:ara a boa fol'lJiação e· arr..njo
de semelhante instituição.
·.
· Q11em tem vinjado o imperio. quem tem estado
nas ·snns província.;;, com particularidade nas do
:Maranhão, Pará, e R1<o Negro, Goyaz, .e :M:attoGrosso, · ccnhece . perf<!itamente a verdade do _que
deixo referido. Confesso que de entre tantas emen~
:·
1 m n e
a qua me eca a:
obsep'O: que algumas . pod~m b_em. ter Jugar-:. em.
-muitas' parte$,, pj)rém são impossíveis ''de· soitir
eft't-ito em outras.
,
_ . · .·. ._: .'-- .,
·. QuantA ás. cidades, . villas,. e mais. povoações
notav:eis, niio'será difficultoso estabelecer a base,
sobre que •. d~vemos. proceder,_ assim quanto ao
.numero dos Juizes de paz•. como· sobre a séde;
ou. lugar;cm;que devemos_estabeleeel-os.:. o nei{O="
.do, porém .. muda muito 'de face, para .·.as .. provJo~
~ias .. _menos : po,•oadas, , e particularmente· ..pam
.a 1uel!es lugares do sertão de ,uma extensão im,

cias de Goyaz, )fatto·GI·o:~so, e particularmente
na do Pará, de que \'OU faiLlr, muitas das suas
camarns sâ(J compostas de membros, que por
t'crw niio odem estar ao alcance
s
· ·mentos~necess•m•ins '•pará ·o 'boaó ··estabelecimento,
e séde destes juizes•
En conheço com mais alguma individuação a doParil e Uio Negro, á exeepção elas villas c maispo,·oat;Õ'!S nota,·eis daquella prvvinci_a, a maior
parte das camaras do alto Amazonas, e mcn0:5·
us da ilha de Marajó, são compostas de mem-bros a· quem faltão estes conhecimentos indispensaveis. Lembra-me que estando na província-.
ao 1-'ará, ouvira alli . coutar que em uma das carnaras. do--interiol'"'t!Stívera um; officio do governo
por muito tempo fechado por não haver qnem o
.
~,
.
i
'
'
aevemos taxa•· o estabelecimento dos juizes de
paz? Ent<lndo que -por nenhum modo;. parecia
muito melho•·
deixar isto aos conselhos
geraes.
.
'
-

.

~

-'

-

'

' de 'pessoas mais esclarecidas, com
devendo-o ser
os precisos conhecimentos ·locaes da. província· e
até formadds de membros a;esidentes nas diversas.
partes ou· districtos da mesma J)TOvinda, estio
por isso muito· mais_·. ao alcance do que se pretende fazer, ·e portanto podem ajuizar com ·mais
madureza sobre os· districtos, em· que convém
estabelecer esres juizes de paz. .. .. :
.
. .
_Se _os memb•·os do. conselho·· · provincial nãó
forem . bem suecedidos llestas deliberaÇões, mui~
menos o serão ()S da,; camaras. _a .quem se quer
de!~ar: tji~ t;r,!l~e .. n~gqciq~ ~is :.: P()ÍS,. Sr. pre~-·
·dente, a mane1r:a porque enea\'Q a pr.esente quest.a~'
.e vo~ ~M>rta!ito;. que. os dis~jieto!J:s~jão'niurcádcis.
untes pelo conselho· do que pelns·camaras, comoprcte!ldc,
autor
.. dó. pl·ojecto.
- ·
-· . o . illt\stre
-' ' .
. . ' . .. .. ·'
.
·.
-O Sr. nap1:ls1:a. · Per.ef.~a~Sr.- presidente, não é de :agora: que eu noto a grande
difiiculdade, o ·grande embaraço em que· no!F
vemos·
e
·
instituição; . vejo :que . nenhuma·:: das •emendas que
se·. têm,, proposto ~;pOde: ser'' ad~ptada:; Como. 'nõs.
queremos;·sr•. pr~sidenu;·;;, VJlCQ:tarz nas nossas'
instituições• politicaá· estabelecimentos. de:. nações·
cansadas e -~úejadas,, bave~os .de nos achar:·
em· iguaes embaraÇos · ao de ·um· individuo (por~
que OS :indivi«!ilos·:;l!iiO. comparaveis ~ás· nà<;Ões),...
que tomasse como regra· de sua coaducta: o. caminho que segue o .Stl~ vizinho . com . costumes,..
caracter•. e -eduetsçio •dtfferente.:~-:Este: ,tal .. indi-.
:viduv :.não.,se .,aeb•-ria·.muitas<:vezea- embarat".Bdo T ·
Eis o que acontecé todâs a8 vezes .que nós-pres.;,.
'

-,

'

~
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einlindo de eircutn~~taneias partie11lares e \)tO·· das mesmas freguezia.s, regulando-se os distl;ietot
prios fazemos vaeeinar no eod1go .uma if)stitu~ção, com attenção· ás long1tudes ·e populaÇão, e nascipara 'cuja exéeuçio~ilos faltió' os co11tumes, nos
dades e villas se regularáõ pelos bairros á profalta o caracter, nos falta a edueaçito. ·
porção tambem da população.-Salva a redacção.
..
..
.
·"-.
A diversid•ide ue ·ha nos individ
I•
]m na<J nações. ::iendo isto certo. nito sei de que
maneira poS&amos vencer esta difftculdade.
Muitu s4o as emendas, e vejo a camara um
uco inclinada a que sejão as camaras
ue
ac;ao es a esco Ja.
!}Ue sao as camaras no :vezes sobre'a matel'ia, e IIISÍStin~O elle em fallar
Brazil, .l:ir. presidente? EStA é a primeira questão
c.'\usa das novas emendas, o Sr. ,presidente
de que d ..vemos tratar. Poderemos nos regular por
consultou á cnrriara, e ella decidio pela. negativa,
pela cBmara da capital onde os membros, posto
segundo entendia o Sr. presidente.
que possa acontecer tenhio falta de instrueção,
A este tempo os Srs. terceiro e quarto secretêrn muito a quem recorrer e com quem co••·
tarias
convidados pelo Sr. presidente r.,rão resultar? Será isto o que acontece As eamaras dos
ceber á portll da sala o .illustre deputado :Manoel
lugares remotos, onde a maior parte dos vereaIgnaeio de Mello c Souza, o qual depois de prestar
dores não sabem assignar seu nome e não têm
eom q11em consultem, onde reina o espírito da jura,nento tomou assento na camaroL.
E continuando com elle a di::scussão, pedio a
,,,. intriga no seu mais alto ntrge? ·'
.
palavra e disse
Ainda não ha muito temP.o, :;r. prestdente, que
v c
~
r,·a 10 : e o enunde tRberna, q11e sBhe da eamara e vai para a · ~iad'l do il!nstre preopinante julgo que queria
sua tabern~:&! I
cmnbnte1· a uleiçíio dtts jnize.; de paz : o art:go
E se isto acontece · ui ao pé da eõrte, o qu1
niio trata da cleic;iio, trata da de~i~qaçiio do
niio será no interior"
is
t:
a nomeação desta camara ? Ou recahc sobro o
eleitos na fôrma do projecto•
.Jaomcm mais rico, 011 no mais intrigantJ. E de·
Par•• isso inda 11ustento que ninguem é tão
ven\õ estes ser os juizes de paz, daremos nós o
ca :u: como a . ca•_n~rn.
braço a tao:~ prepotencias? DJ -naneira nenhtuna.
ecorreremos aos consc os e prov•ncJas? Seus
pela de muitas .carqaras,·mas· elta-jáiriais 'é ti()
membr.>s são á escolha ~da. população ; SU!Jpõe·se
•·xa~terada c.Jmo aqtti 11e tem dito. .
.
·
nelles mBis conhecimentos, etc.; conveulio por
E. neeessorio fazer jtt-~tiça ás províncias do
esta parte ; mas .l_)ergunto eu, c. conselho de proBrazil (apoiado), a .sua es~lha. r6ca~e sem_pt:e
vlneia tem perleato conhecimento da lo>calidade
S•>bre as _pessoas ma13 prot'raas, JD'Ita·uadns o CIVI·
da província' Niio tem, nem póde ter, porque
Usadas. Entre os mesmos índios ha indios que ,,
naturalmente os seus a.cmbros serão do:s rcsi·
tê!f~ alguma instrucção, e estes é que são cseo,dentes na capital da província, o cstes,..membros
ltndos.
.
.
..
não podem sabor da população : por · exemplo a
H•>ie já niio é como se tem dito: não procuriiO "~ ·
capital .to-Espírito-Santo é composta de membros
vereadores, que assignão de cruz, já -se vão· eti- · habitantes na capital, q11e nenhum conhecimento
colher os que sabem ler.
·
tl!m da população, e. que poderá pois fazer um
Mas conceda-se por um pouco que são estu;.
,
· er, rg
eu, ser
Na minha província acontece o mesmo, e tam·
t:al a e5tupidcz que n:io saibão designar. os lubem nas outras. -Niio acho pois senão um meio
gares onde a eXJ)eriencia tem mostrado haver
para sahirmos deste embaraço, e .é marear um
-mais rixas, eonteni:las e assassínios 'I
uiz de az ara cada districto onde ou
commnndante militar, e a não ser admittida esta
selhos gcraes, onde ha sempre boa escolha. Eú.
medida, em ultimo extremo devemos recorrer ás
me admiro muit•> que na província· do E;piritoeamaras ajudadas: por todos os homens bons do
Santo se elegessem sómenté} conselheiros da calugar, feita a eleiçiio da me:~ma maneira por que
pital ; a minha província é uma província pe~
se fazem as nomeações d~s vereadores. .
.
qucna, onde falta in:>trueção, e e11 sou talvez o
A respeito ·d~!!tes .n_!l8j>C!OS • é D)elhor, n pra~tea. menos.;in:>truido: de seus~membros, mas cqmtudo··
do gue a theoraa; · nao ·gosto de fazer plano em
fez~se a eleiÇão por toda a J!rovincia, e dos megabineté onde niio ha. quem contrarie, porgue a
lhores habi~ntes, apeur ile que talvez n~ó
pratica foLZ conhecer o contrario. do que Jiavia
preenchiio a sua espectação.
. ·
:
Julgado quem não .tem. conhecimento pratico das
Quererei pois que se deixe ás camaras como
cousás.
. ..
,
uniea autoridade propria " capaz de in,;peecionar
Mas nos lugares· distantes da eôrte não P?·
os lugares onde são necessanos os juize~ de paz •.
deoios determinar. esta•.nómeaçiió; se a nomeaçao
. o Sr. Cost~ Aguia-r:- Sr;· presidente, ea
fosse feita pelo éonselho- de pl·ovincia . seria mefallei. bem claramente e com aquella franqueza
lhor, mas · e8tou · persua~i~o,;.. que . n~o . sa&bemos
eomo · seba 'de.ftu.er'&',dlvisao.de dastnctos sem . propria do _~;~teu .. caracter•. , .
conhecimentOs: s'Ufftciên~s ~ para.:; OS) fixar: éxaéta~ · ·· ; . O que e11 . disse .. com. particularidade da pro:
vincia do Pará,· não póde certamente ser contes
mente, porque o que,pod~i'á-uber·é _911em _tem
tantas leguas e nada . mats, ·o que ISto. nao é
tado pela honrado membro o Sr. Augusto Xaví~rt
bastante. · ·
.: · ··
~ ·
·
·
·
porque: o não· considero ao facto d<IB -negoetOII
aa uella rov·n ·
lv
· ·
,.. Será necessario saber,: ue• o ula,ão;ha o ue
locaes · deUa.- ·O que eu avancei poderia ~r eonnão se:ha :dll•:Domear nm_.juiz de• paz com.juris-.
te:~tado por · quem· ·tiTesse :estes conhec•mentos
dicção de- 4 ou 5 ·leguas." ondó :haja·. tres ou quatro
muito particulares do seu estado, e positivamente
vizinhos, emquanto outro que tiver só duas,leguas
pelos Sr:lr·. deputado~ do Pará que se. não o~pu
poderá· ter que -tratar -negocioa:.dc·. muiLa.gente.
serão .. ao que.- eu diSSe, porque sabem. q11e;·~to
c o ·Sr. 1• sécret&no ·leu ã
segt:liute
•
,.
.
·
!" .
é .verda le :·.oxalá" que: e11 me enganasse! I ".• 'T'·
.:Tempo viràc:em que .as .luzeil se espalhem cotno.
convém por toda a. exten:ião de tão interes:~&nte
-~
província, qlle tem ·na verdade muita:.gente· ~·
,_·.;·':EID·.,c.h .. uma;kg..e~ ha~ed um ou mal~ clareeida·. na ·capital e. mais povoações·· notaveis;
juhes-de. paz. que :8erãQ.des~os pelas camaras,, porém não acontece a:~Shn· pelo rlllltante das po-..
Jltecedendo coaTOceção_' cloa· -eicladios :ia&ellig~ntea
yoaçõea do· interior. Eu· estiva longo:~ annos

·-

•

•

•

•
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•
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, naquella .prnvincia · c procurei qunnto em mim ! 110i.~ l~ , lei. destes conselhos está embaJ•gada no seceu!Je, estudar tudo quanto pvt: qualquer ~nodo · . nado.. . . ._
. . . ·::
. , .. _ .
. lhe possa dizer respeito. Quanto ao que d1ss.c o
Achu:_ta-sc além diSSO, que a const1tuu;ao ~iioSr. Baptista Pereira sobre os ·consclh?s proYinper!nitte _que as dccisõ!ls dos conselhos g!lt-aes-

.

,

o

.

.

'.

se os consclhciJ·os, como ell•l diz, não e«tii:o ao
· f11cto deste negocio, muito merios o· estarão as
. camaras; uimt., _mais <JIIC de a~~mnas pro\•inci~s
•

o

)

•

•

-

..
.
assembl_é~,. e. ofm ·alguns. cS:Sos n;1tes da appiova-

çtio d_o 111~perador. · \Aporado.)
Peço que ,se nttcncJa ac. que diz o art. 162 da. ·
. . .·.• '"'
.. ,. .
.. ..
'

-

-

· fot·m,ldus de membros rc,;ideutcs nos diycrsos
· districtos das mesmas, e memllms em Yerdadc
.. 'bastantemcnte esclarecidos nos neg,Jcios das suas
· respectiYas proYincias. Em uma pala na, não digo
que estes conselheirc>s tiiio possiio erra•·, mas é
'for..:oso confessar que errarúõ meno,; do que as
camarHs, porqttll de,·emos cousideral-os a tMr e
a escolha d· s hnbit:mti'S dns províncias.
Em vista p(cis do qne fica dit•J su,;lento a
minha opinião, porque uno Yejo mzões •1ue me
fac;:io apartar dclln.
·
··
I'.
1 •u a serruint·J
:EliEl'I'A

conseÚws g•!racF de pt·ovi'n'cia ticiio aHtorisndos
·JJ:n·a crear tantos htizes de 1•nz, quantos furê'Jn cs
ugnrcs pnm os qnnt·s ~e l"e•lncrerem pelas ca-

nanças.
A minha opunuo é que os co11selhos do governo, emquan~ se não c1·eão os c::mselhos geraes

. em a . qÍial isto ,;ejn

devem estabcl.,cet· juizc's de paz, marcando; se omaximo c o mínimo ,da populac;iio que podem.
conter, nfim de que se regulem os mesmos con·
sclhus. Este numero de habitantes niio deve ser
.pequeno, porqu~ os juizes são magistratlos que
deYem exercer ampla jurisdicçiio ; e teriio conhecimento> no cível e no crime, pol' isso ó mister
quo os seus termos cornprehendiio uma tal extensão de~teueno; em que se achem as pessoascapuzes de desempenhar e:;tes deveros .
o Sr. c u"to<lto J>tn• :-:Nao OUt'i. •:. di:

-

.

t>OYO.- Paula

A lbUIJlU~'IJitl.'."

. Sendo npoindn, continn· •11 com ella a discn:;são,
tendo seguidntueut•J n puln\'rn
. O Sr. ,.u .. concc-1104:- S1·. presidente,
.trata-se ti~ _marcar os lnglu·cs ~m que se dcYem
crear os JUIZes .le paz, e eu Jlllg., qne n:io se
,podem designar lJem o:> llt~ares, sem <)Ue se l\.1., .cida quaes siio as nltt·ilmrc;i'ies do jmz; o projecto lltes dri setl! attribuiçõt.>s, mas sem se lhes
.designarem as suas altriLJUições: como se Jta de
is ric s .
os1gnar
c
s Íl i cs 1 c .s 1
_por exem)llo. o lugar onue houver mil paro.chíanos? Poderítu uchar-se ahi as pessoas necessaria5 :: para. dcscrnpcnhat·
. .. estes· cargos
. .!

n

I

o

'

cousa para se pod'er depois explicar, mas isto
já ni'io tem rcmedio, porque a emenda do Sr. Ca. Yalcante não foi npprovnda.
· · T.-nta-se agora de Yer qual Jta de ser a nutoriilade que põd!} designar os lugares onde haYerá
juiz de paz; uns senhores querem que a camam
Jaça est:i designação; outros senhores QUCI'Cm
· que scjiio os conselhos de pro\•incia. Os que não
que1·em dar essa ant·•ridndo ás . camaras, dizem
9.UcJ ell!ls são compostas de mcmbr"s muito ignol'antes.
.
.
Ora, isto já f"i ·refutado pelo Sr. Augusto Xa,·ier, c achei-lhe muita raz:io. Ao que disse este
senhor convém· ajuutt\r, que as camaras estabelecidas seguudo a constituição, hão de ser muito
diversas das act.nae.;. Aug111entada a autoridade
das camaras e gruu·dando-se-lhes o acatamento
que merecem nos pr.izes chilisados, serão muit•)
"ambicionados os emprt'gos municipaes; quando os
veJ'e!idorcs soubet·cn~ que não estão exposto~ !J-O

'

:.

...

genet·ni·; ,quando se lhes der.· a: necessariâ autoridadé, out1·o e muito melhor será o procedim•mto
· · .
·
de no!!sns camaras.
· E com etr.~ito, quem quereria um empl'<'go·munieipal para expôr-se a mil incommodos? Quantas
~maras nãc foriio pl'esa;o em galês sem processo
pelos .capitães-generae:;, que .até .ascfizerao• socar
taipas em. algumas proYineias, como .fez um tal
Pil11tos? (Apoiado geralme1zte .)
.
.
..
: ,Qut.ros seunores dizem que deixem os conselhos- geraes marcar estes districtos ;<mas nete-se~
· ~~ o1r cot1,Sslhos ge1·aes .ainda. não estão creados,

.

.· .·

-

'

o sr. A.1:an.ctda. e·A.t)>uqucrquo :-Este·
artigo envolve duas questões, ·a primeira e quem_'
ha de designat· os districtos. ou bairros ondede·
ii

_l

•

..

•

,

'

•

juizes de paz terá cada districto• . .
.
.
Emquanto á segunda, é ·bem claro que .sem se
determinar quaes são a; .at.tribuições., que se
devem .dar a esses .juizes, não se podel'li regular
o seu numet·o: porque se· forem tllntas as.attl'ibui<;ões que um só. homem. não possa encarregar-se dellas, necessariamente .l1a· de haver maisde um juiz;. mas est.a questão set·á paro1 o depois; e
eu reservo-me para .a tet·ceira ·.discussão, . que· é·
qliando .se poder•\ .melhor tl:ata\·· di::;so .. Rel'ta pois. a primeira· questão, isto é, quem l1a de designar·
o.; · districtos ? •" ' , . ; •·
. ,.
. .· . Eu tenho ouvido, muit~s- a1·gumentos, e muitasrazões; mas só. me, pa1·eee .attendi'fel. a ·do Sr~.
Vasconcellos, por sêr~·tirada .da letra da consti.:
tuiçiio, que diz assim- At1:; 162. Para este fim.
(o, meio di! reconciliação).. haverá juizes. de paz,.
os quaes serão ele.:tivos pelo mesmo 1empo .: e
maneira porque se elegem .os .vereadores das camat·as. Suas attribuiçõcs e districtos serão régu- ·
.

. ,

.

~

e.

.

lei, que os distrietos· sejão. :aquelles •que as cÍI.maJ"ns designarem~ . está satisfeito- o detenniJiado. na.
constituiçãó. .' • ·:' . · : . · ' -:-·~:, . ...L : " ' . . < ·: : :·.·
. ·Nem. pareça· ilovo es~ · methodo ·de detenninar
aquillo que a. lei.. quer q"!le. ·seja ..cérto,.e permit:.
ta-se-me qué • ·cu•tr•tga ·par•i 'eiiímplo o eontra"
.cto de. compra e vendi).: a, lei exige, como parte
.~essencial do contracto;--·ã·'ce•teza do preç'; en-·
tretauto este }lreço póde deixar de ir designado-no. eontracto .• mas-i detenninimdo-se ,,'depois; ou.
l~uzin_dn•se 1\ l'cer.,teza'!'~9i ~ta red!l~o·' ~: quàvat .satisfazer· a' -determma~q.eda-:let~ . ~ ,... '-: ~ '' · •
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O mesmo pôde verificar-se no nosso easo: a
que as c:amaras fizerem dos distrietos para os juizes de :paz, em virtude da lei,
bem se ~pôde dizer que e feita pela mesma lei.
~.:1!1-~e questi~na~o sob!e a eonyenieneia das
demarcação,~

ellas estão mai:5 ao .facto de .todas as suas precisões, e de todas ·as circumstancias . locaes, do
que alguem, e por consequencia ella~ siio as que
mais convenient9mente p(>deráõ fazer as divisões.
Tem-se~ objeetado que em muitos lugares h a
falta de pessoas babeis, e que ,vereadores ha em
muitas partes que não conhecem as primeiras
letras ; mas eu creio que esses mesmos que não
sabem ler, nem escrever, hão de ter Çl senso
con1mum necessario para o que se pretende ;
mas ainda mesmo que em uma, ou outra parte
não se fação us cousas com a regularidade que
s
e 1no, à
o s gu
u ' e pr1ve
c maras . da maior parte du provinc1as do imperio
de fazer aquillo quo podem fazer melhor que
'?:!guem : quanto mais_que as divisões feitas por
.

,

,

137

província, c ou villas ou eamaras

....;.. Costa Villa!•, ,,

competentes •

Sendo apoiada, entrou em discussão : mas não,
havendo ninguem pedido mais a palavra, o Sr.·
residente de ois de sab r ue a
· •
a mater!_a su . c!entemente discutida! propoz a
a votaçao o art1go ,2Q tal e qual, e fo1 approvado. ·
· E passando depois a tomar a votação sobre a
emenda additiva do Sr. FP.ijó, re uereu o· Sr.
•arreara rança seu o gera men apohdo, que
fosso a emenda p•Jsta por partes á votação, e
foi com effeito pela maneira seguinte:
Serão os juizes de paz moradores no distriéto?
s;.u. Poderão residir nas immediações dos districtos? Não. D111'aráõ o mesmo tempo qu3 ~"S
vereadores ? Sim. .
Deixou-se de propõr a parte da emenda relativa á eleição dos juizes de paz, por ser isso
expresso na constituição.
Fi.carão rejeitadas todas as outras emendas..

o:n·JcJo

bem nii.o ~ podert\o deixar de ter algumas irregularidades em algumas partes.
Por todas. estas razões eu. digo que o artigo

cc Illm. e Ex. Sr.- Sua Magestade o Imperador
me Ol'd!lnou que l10uvesse _de pedir á.· cama1a.
U;)S deputados uma sessão secreta, para lhe Dro-

por elle.
isso voto
.

convém que ao menos no prmcipio l1ajà o maior
segredo até que depois a mesma camara delibere o que julgar mais acertado. Tenho pois a.
IJoma de roga1· a V. Ex. queira fazel-o assim
presetrte na referida camara afim de que se me
designe o dia e a hora, em que devo apresen. tar-me.
cc Deos guarde a V. Ex. Paço, em 19 de 1\laiode 18'~7. - Mm·que:·· de Qtlelwr.- Sr. José Ali'-o
tonio da Silva Maia. n
Considerando a can~ara o objec~ deste offi_cio~

o

O Sr. ·vusçoncóllo• :-Sr. presidente, os

juizes de paz, · sfio magistrados de n1uita imvortancia: em Inglaterra estes lugares siio amb1cio·
nados pelos grandes do reino, e pelos mesmos
principes de sangue, e se n6:'1 nã~o procurarmos
ilar grande cons1deração este novo emprego,
1lcará elle reduzido aos nosso.il juizt!s de vintena.
Ora, Sr. presidente, se até agora · é mister
uma lei paro. S<J crear um julgado, po1·que se
ten1 col!siderado _d~ ~rande. i!Dportancia a creaçiio
dar. uma tão grande autoridade ás camaras?
Considere-se bem que da muUiplicidnde destes
juizes, e do· seu estabel..cimento em lugares em
ue os não deve haver se se uirã necessariamente a deeressiio desta autori adé, e ·po1· conseguinte nao colheremos desta instituitão os
fructos que tem dado em . outros paizes, e que
nos resolverão a sanccionm· e&l'!a magistratura
na constituição de imperio.
Fi~almente·, senhores, attendn-se ás expressões
da ·constituição - os seus districtos serào mnt·ead~s por lei.
· .

ÕI' De"O •

•

·-

'.

ARTIGO 21
cc Suas attribuições . são:

l.n Conciliar as contendas de que possão resul-

tar demandas em juizo.
2.o Prevenir delictos.
3.o Julgar as pe~enas contendas, e cOJ-reccioo .Sr.· AJ:m.eldu. e Albúqucrquc:nalmento as infracc.;oes.
~
·
Acbo muita difficuldnde em ad.:;ptar o. methodo
4. 0 Indagar a existencin. dos delicto~.
de· que ãs camaras ·próponhão ·os· districtos: as
5. 0 Prender os cl'iminosos, e desconhecidos ;,us"'
camas-as hão de propor a. alguem que o ha .de
peitos.
·
~
~ .
·
·
.
apprOVa[': logo, e ·pre~;isa,'esta approvaÇão. l\[as
G.o Dar cont.'\ á- aútoridade competente da~ .
que demora não~ 1iaverá para que as camams
mais. remotas v'en~iioeom estas" propostas, e sejão- pessoas e bens, que p1·ecisãó administração. · .
deJlois approvadas ?
. . ·.
.·
.. · · ·
'J,o Executar as. ordens do intendente, .e darEu não .concebo a impossib.i~id,ade d~ que as · lhe conta de · tudo · o que pertence a•:i exerci-ciomesmas~ camaras ~demarquem ~os ·seus distríctos~:
do seu cargo,
estou persuadido que as camaras. sabendo que
PRESJDE:O.TE : - Esta\; em' discussão O•
os~juiz~ de paz ~ão· para fazer: aquella policia
nrt. 21.
O Sa. ~ BAP-rrsT~\. PEREIF<A :..:..Eu acho, Sr. pr,esil. '~
c)_ Sr~ 'c~~~a, Vl:Pll.X.:: '":'·sr:·. preside~te,
dente,.
que· primeiramente· uevemos trata1· ~das..
. apesar da~ matena est:u,: bem d1scuhda ;por. tão.
s:~s~ft~n?J\~õ!!~oC}~~~Vd{~~~~~
-~=pois _t:.~t~,~~?S·
~illüs~!.:es....S.rs.. dí).p·u·ta·li·o.ii,, comtu. d.9A.ulgo. da min.ha c
ob~igaçã<i. dizer o .9'ue' m~. Píli·ec~ me~hor, e para
eso~e· fim manda1·e1 uma.
. .
o SR. SECIÚi.TA.lÚO offereceu a seguinte
f·
'

o sa:

'

' . !''

. ~~DA~

• .~ ÉllE.'lllA. .

são

e'legiveis ..piirá júiz:..
«Haver~o juizeS de ~paz nas cidádes, villas, ' · ... Art. 21. Tém, votO•.'e·
freguezias' e· em t<idos ·os lugares, em que forem · de paz as .. pessoas . designadaS ~na oonstituição-.
proposto.;; pelos eonselbos de governo, ou de~ "'\t. ~-1 cap; 6~ art. 91, 9'2 e ro.
·
TOMO 1.
18

CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 05/01/2015 16:22 - PÃ¡gina 8 de 11

SESSÃO EM 19 OE l\IAIO OE 1827

138

« Art. 22. Exceptuiio-sc os . ecelcsia;;ticos , os
militat·c=- de 1• lmha, os que estiYercm em actunl
cxercicio de alguma outra· autoridàde ·electh•a c
?S ~~tP. senh·em algum ·emprego; ou officio de
« At-t. 23. Nenhuma das· pessoas, não exccptul\·

~as, se

poderá escusar de l>er.vir o ~"~/?rego de
JUiz de paz, sem. cau1>a que o 1mposstb1 1te, {ll'O·
vada et·aute a camara ex.ce to a uelle ue twer
serYido um annr,, que poderá escusar-se nos dons
seguintes.-.3/aia·.,
l;endo apoiada, entrou em discussão com o ar·
tigo , tendo immediatamente a palavra
O Sr. Luiz Ca."ulcu:n'te :-P.arc<.e-me que
.está em discussão a emenda additiva sobre a
-eleição dos juizes. ·
A constituiçiio diz, que os juizes dé paz serão
.;leitos pela maneira, que o fórem os vereadores
das camaras ; e tratando nós agot·a só dos juizes de paz, par~c_e·me que não devemos aqui tra<las camaras ; porq~e para segnit·mos a . ordem
da constituição, devemos .cregular a eleição dos
juizes de p11z, quando trátarmos da lei á res•

•

•

I'

objecto desta emenda ad itiva, que penso n;io ser
.agora occasiiio de ser discutida.
.
O SR. Cu.sTODio Dx:\s ;-Se !> illustre autor da

exame para a sua decisão; que muitas vezes:tem
de ser éxecutada oom certas aelongils de neens-.
sidad!l: é melhor, que se estabeleça a boa fé, que
se intente a conciliaç.iip; e mes1110 que não .haja quem
d .
- '
der-se uma eetsão coactiva, que .vem a ser mais
· cara, complicada e incommoâa do que o valor·
contendido. · .
que podendo as partes reeon·cr em qualquer
questao aos juizes íle dire:to, e jurados, não me ·
parece que em cada pequeno districto deva haver·
um juiz para pequanas contendas : o ·que ·seria
uma multiplicidade de julgadores, em detrimento
dos povos.
'
O numero 4 o está conforme com o 2. 0 , e tambem
o 5.o menos quando falla .em - desconhecidos
s_uspeitus.
.
· , ·
·
·
.
Com o 6.0 numero estou conforme.
O nur~ero 7.o se refere a U!Dl!- autoridade. que .
distrietotl ain~a menorés ~. g_ue ?S das ,cama!as,
e sendo offie1aes de pol1c1a nao podem deixar
de :>e.r subo~dinados a _alguma ~essoa que estej.t

p_qlmotot· da justiça, sendo o agel!te do governo
perante . o tribunal, e tendo _por 1ss~ de ~pre;
sentar-lhe o processo, e segu1r a accusaçno, e
ro ria
m uem. os ·uizes de az se
·
uc\·em entendet·, remettendo-lhe os processos, e
O Sn. PnESIDE~TE, propôz, se ficava adiada a
os prezos, e receben•lo as ordens a esse respeito .
.emenda do Sr. :M:aia, P!lra depois da discussão
E talvez essa autoridade, que eu dou no pro-do: projecto, e yenceu-se pela affirmnti va.
motor a mesma que ·o nobre autor do projecto ..
·
.·
·
. quiz dar ao intendente.
O Sr. Luiz Ou,·alcan.t:c: -Este artigo,
·Mas este objecto é mais proprio da lei, que
tendo tantos numeros que contém ditrercntes atregular o processo criminal, do· que desta lei,
tribui4:ões dos juizes de paz, me parecia mclho1·
oní:le se trata sõmente dos juizes de paz.
.
.que Y. Ex. puzesso em discussão numero pot·
numero para melhor ordem .dos trabalhos, mas
o Sr. -va.sco:n.ceJ.ios :...:... Neste numero 2.~
- eomo o uo~so regimento man.Ja discutir por ar(leu) queria eu que se dissesse- prevenir os
tigos, irei com elle. O primeiro numero é constidelietos na fôrma da lei ; porque alias Tai-se dar ·
tucional e nin ucm se lhe pódt~ oppôr, salvo
· · i ·-o
i a 1 · a s ·uizes de az ·
re acçao. ·
·
u n
~.eu tendo muito. medo. de policia, queria este·
Da attribuição d~ segundo numero não falia a
accrescentamento, pot·que se não podem consi-=
-constituição , c posto que o juiz de paz , conciderar delictos acções absolutan1ente indift'erentes.
l!ando as partes, de nl.rrn~ _modo I?r•lvine os deDisse um· illustre de utado · ue niio deve er·
v
•
o
tencer .aos-Juizes e paz JU gar pequenas con·
numero - J?revenir. delictos- parece estar com 1t
tendas, e .por . isso mesmo· que era contri!- a conpoliciíl judtcial ou justiça crimmal administrativa,
stituição ; e que estes caso::~, devem sel' Julgados
.e então compete :i pessoa que tem ás suas ordens
pelos juizes ile direito: a constituição é muito
a força municip11l; pois e com ella, que póde
expressa sob:e. os casos. q~e não hão de ser jtil·
prender 6s dolmquentes e pt'eYenit· os dclictos.
gados pelos JUtzes de dll'eito.
·
·
·
Esta attribuição do official de policia póde perDeYe-se attender á· gr.ande distancia em que
tencer ou deixar de pertencer ao juiz de paz.
se achiio os juizes de direito, e á diffieuldade
O 3.0 numero niio me parece . muito conforme
da convocação dos jurados, e ao pouco t.empo
-com a constituição. O poder judicial, diz ella,
que .devem existir unidos, por causa dos _prejui·
·é independente, e serà composto de juizes e juzos que· resultão: portanto nestes casos ae pe·
rados, etc.
.
quenas contendas .deve necessariamente pertencer
Os juizes de que falla o art. 15'1 são. juizes
aos juizes de paz.
..
.·
-de direito, segundo a explicação do art. 152: se
O ill)lstre · deputado disse que não era nece.;pois os juizes de paz não sãojurados (q_ue e'ntão
sario decidir contendas insignificantes.: Mas g,ue..
.aeverião sõ conhecercdo facto) nem são JUizes de
necessidade ha de não serem decididas,·:..e· de
-direito; pois que s.;ndo electivos; não se exige
ficarem impunes as ·pequenas violações,. e is!::l
serem letrados ; pareée que não pódem exercer
emquanto' o codigo não declarar expressamente
acto judicial.
·
suas attribuições1 Diz a outra. parte deste nu·
Demais é de innega.vel vantagem para a segumero 3.o, e - c()rrecionalmente, etc; -Eu. Sr;
i'ldividual
ue o oft:cial de olicia encari
!
o
ii-.
i
rr-ga o e prender, fazer corpo de elicto, e pro·
r~nce.za: esta pala't'ra- cbeira~me. a co.digo' de·
nunciar;. não tenha . voto no julgamento· desse
Napoleão ; e p()r ~s~9 queria: 1 q~e, ~e .t:isc_~l!~e a_
individuo por elle pronunciado.~ prezo: portanto. phrase- e · cotTeclonalmente.· .!IS- mfracçoes-;
~e os outros nu meros <leste. artigo dão aos juizes
porque até esta lei nãó-decl!'ra bem·- o· que -~
de paz attribuições executivas de justiça criminal,
co!J:eccioualmente ...:...; _.e ,nent~ru>~só enté~d~r ·'que·
pen~o que será perigoso ajuntar-lhe attribúiçõesllaJiCamda q_uem goste' do. codtgo francez :·.ao ,
JUdicines no mesmo objeeto ·
menos eu nao sou amante··delle. ·
·· · ·
Isto é quanto ao poder correcional, de que falla
Convenho em que se indague a existencia dos
-o artigo ; mas agora quanto a decidir as pequenas delictos e se prenda os criminosos ; .Ma<; é precontendas, tarubem .me não parece util, pois por
c1So retlectir; creio eu, que se não _pôde-prender,,
pequena·· que seja a valia · do objecto de uma
aos criminosos ·. seil.ão deP<>is de. JUlgados por
questão, neni por isso de~xa de exigir um maduro
sen,tença.
·
.. ,
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outra parte do numero ·s n'um carcere? prevenir delictos

Pelo que· 1·espeita. á
- e os desconhecidos · suspeitos - me opponbo
tambem, pois não· posso. entender o que sejadesconbec1do:> · Stlspeitos-: se dermos uma· tal
autoridade e poder, niio posso e<lncebet' ue deixe
;'u1z e paz· e commet er ar ttrarae ·a es, porque _qualquer cidad:io pôde-lhe ser susp·:i~; q}l~r
o nao conheça, quer lhe tenha desatreu;ao, mtrnizade, ou· odio. . . ·· ·
··n
ai·
e
individuat,. e tão arbitraria, que pôde destruir
a ·segurança •!f' todos os cidadãos, visto que
póde-se sempre ou quando se tenha vontade julgai-os suspeitos. ·
.
Do numero 7 não se pôde tratal' mesmo, porque já está comprehendrdo no·numet·o 6; quanto
mais que vai metter-nos na.grande questão de
resolvermos se ha de ou não haver intendentes
de policia; o que não é· proprio deste lu·gar.
. O Sr. Cuuh.a. l\1a"tt;os:-Bem que vá metter
1!-, .~ão em s~ál'!& alheia, _porque ~iW tenho conhe-

139

ê affastar os cidadãos de os commctterem : e existem muitos meios
de pi'e\•enír delícto$ sem. taes arl>itrat·iedad.,s:
se ba uma denuncia que um homem quct= assassina•· outro o 'uiz de a
·
·o
•
gua.r as, de .J?Ór ei!Jliôes para que o delictu não
se faça; para asso na•t é mister que vá logo pt·euder
o cidadàu, sem haver conunf::ttrdo o crime, e :sem.
hãver culpa formada.
·
··
a ou-se aqur em ms rumen s mortifero.s, CllL
troncos;, poléd, glllilltas, correntes, ete. e outros:
instrumentus propt·ios da ollicina do santo officio:
ma.., Sr. presidente, se assim é o juiz de paz,
então é um juiz de guerra, c um juiz do cliabo ;.
porém esta attribuição que se lhe dá não é para.
commc!tter arbitral'iedades contra a seguranta e·
liberdade. dos cidadãos, e sim para os livl'at· <)o
perigo do crime. Supponbamos, torno 11 dizer, quella. un1a denuncia, que se quer fazer um roubo;
este jniz de paz manda· avtsar o cidadão, manda
põr guarJas, e espiar .. a casa do. cidadão para
u'

~

-..

.

'

chamt\ prevenir delictos.
. .
Passémos á 3.• attribuição.- (leu) Nada ha. mais
justo, e neccssario do. que isto, porque se1·ve para
affastnr c cortar li rand chica
· i·
e
proc<Jssos
ct·iminaea
civis:
muitas
vezes de pcq~~:e . outra quer mat.ar a· fuão,'-o juiz manda
tjUcma.; cousas se fazem· gt·andes questões; e cu
preodet·, o mette · .r~·pobre hómém na cadê!\ ·uns
fallo como experimentado.
poucos ele dias; em -que niogt~em o possa liHat·;
A primeira demanda que tive ne::ite munrlo fvi
e em uanto não the a a
·t
·
·
··
curca
c um t·us e que man et azet· na ..tbia
da .autoridade maior,· o homem vai jazendo no
tronc<J.
. por eucommeuda de uma pessoa desta cõrte do
Rio de Janeirv : eu dei o meu dinheiro, e. de. Os Srs. magistrados, _que têm conhecimento da
pois do tl'<lsLe feito, não o podendo mandar,
mat~:a·ia verão q.uc para o futuro se biio de fazer
fi~.at· em casa do at·tista.
. :
.
as maiores arbatrat·iedades pelos jnizes de paz, ileixe:-o
Este
homem·
vetial,
vendeu
o
referi,Jo
mo,•el,
assim como agora pratieão os commandantes dos
c vindo eu a saber que elle se achava u'outras
districtos. Demais lá pm· fóra niio se encontrão
mãos para o fim tambcm de ser l'emetti•lo para
homens de muitos conhecimentos de jurispruo Rio de Janeiro,· o pedi ao ar,ista . pot' meios
dencia, e quasi sempre são inimigos uns dos
:tmigaveis: mas sendo-me 1·ecusado, entrei na
outros. Ellcs pod(•m entender esta parte correcquestão, ·provando collt .o mesmo artista que o-cionalmellte do a. o artigo pela maneira que já
traste era meu, que lh'o tinhk. pago, e qu~ lho· ·
se disse, c. por. consequencia ahi temos mais
.
'
.
.~
que nclle l1avia trabalhado, . e que o conlwcia;
e beut as5im cotl\ um doutoP que morava por
cima da officina : apesar de tu lo isto levou eata
uestão mais de oito mezcs e ae ter i
mente, porque . a parte contraria não podendo
lia póde ser taxado de suspeito, e mettido . n~
levar a sua avante· cedeu da sua· parte; e. isto.
cadêa..
.
·
eu quasi todos os magistrados a meu favor, .
tendo
. Estou. pelo que acaba de dizer o St·. Vasconpo1·quc csta,•ão ao ·facto do negocio: alias a
cellos, pois tenho muito conhecimento das terras
cousà serin mais complicada.
pequenas, e sei o que nellas se pratica.
Eis a.•1ui como siio muitas pequenas contendas;
· O SR- VERGUEIRO : - Talvez fosse mais con- c é portanto precisa esta att-ribuição aos juiles·
veniente, que se tratasse da mr&teria que corresde paz, afim de ser a justiça para os pobre; ·
ponde a cada um de:~tes numeros para maior muito mais pt·ompta, poia que elles não podetil
clat·eza.
·
.
sustenta•· ·as contendas judiciaes · assãs dispenc
'o Sr •. Llno Coutinho:- E' pa·eciso con- diosas, e longas. E' preciso, que o juiz de paztome conhecimento de tue:;~ contendas verbalmente,.
cpl'dar ·no numero ~essus attribuiç(!es dos juiztls
de paz, para depots tratat·mos da extensão de
e. decidiio questões desta natm·eza. ·
Quando ,;e tt·atat• da extens.ão deste numero· cada uma das . attrib•rições; nada é m~tis obvio,
e· mais direito.·
.
.
·
mandarei uma emenda para ·que seja decidida a
questiio verbalmente, moatrado que Sl•ja que tal,
.l!'aUarei sobre ·õ· 2.u .numero que trata de ~re
ou tal cousa pertence o Pedro ; neste ca::iO não
veuir delictos: este nu.mero não se pôde SUJlprimir, po1·que a constituição manda prevemr os · lm ·mais nada a fazer do que entregai-a: ·é o
delictos, · e não · ha nada mais justo~ porque a
senso commum, é o senso pnter.tal que aqui deve
entrar, e nunca a rabulice dos letrados e escrivães:.
legislação que previne os delictos é. melhor do
O onho-me orém ue se rendão os desc -·
que aquella· que os· easti
.
nbecic.los suspeitos. Pvi.s pvl'que o. juiz de. p~
- . ot· consequencJa' e a1xo es e principio phinão conhece um homem ha de logo pt·eudel-o1.
losophico, que é melh.or prevenir os delictos do
Onde esta aqui a paz e lJarmonia que S.! pt·cque castigai-os, .o juiz deve ·ter essa· attribuição,
que é· muitO essencial.:' · •·
· · · ··
· · · .
tende conset·var? Pvis· eu sõ· porque não sou conhe- .
cido do juiz de paz, hei de ser prezo 't !:>to não
·Disse uni illustrci ·deputado que er·a abrir as
portas aos despotismos e arbitrariedades, porque
põde ser.-· E' preciso .que um.· descon!leci~~. _p.ra~·
tique esta ou aquella acçiio má; porem e nease
por uma simples ·denuncia .prende-se então um
cidadão, .e :.se o tem. por longos dias na éadê<!.
caso obrigação d() juiz de paz vigiar, e t~~~
·Eu não, posso .conceber como prevenir delictOs
pesquizas . sobre elle, - para conhecer se nao e
s~a. ·O mesm? que· )lrl}nder o cidai:lão, quando ~Uê''• ddadiio pacifico, e se procnra perturbar o ao· · ·
·
·
nao. tenha . srdo· crJmtnoso.. Como é que· o Juiz \ cego.
:5obre· o 7.o numero (leu) nincla não sabemos·
de paz. lla de .prender um cidadão, e nlettel-o ·•

.
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como isto l1a de ficar; e por ronsequencia esta
pala\'"ra intendente deve ser tii·ada, e dizer-seautoridade competcnte.Tenllo. m~is qu_e accrescentar Ull}a. attribuiçiio

parte não quizer cumprir a sentença, ella se ha
de executar, e para isso ha de haver um sequestro
e uma arrematação, o que se não póde fazer com
tanta; presteza sem ·uma violencia ao .. direito de

conhecerem os homens domiciliados no seu distric!o; o ·que acontecerá, se este11 não se lhG
apresentarem.
.·
O mesmo St·. deputado mandou á mesa a seguinte
E)IENOA

<• Indico que se accrescente que só ao juiz de
paz pertença tambem a inspecção, ·rubrica dos
passaportes dos que -vêm res1dil· no seu districto,
vindo de fóra, e do:;; que sabem delle pam fõra
de s• cidade vill lu ar etc. ue no n. 5 s
diga vigiar os desconhecidos suspeitos.
"' Qne no art. 7 em lugar de intendente
diga autoridade.-Lino Coutinho.,

que o 1 us re epn a o que aca a e exp r ao
philantropicas idéas, esteja possuído de sentio Sr. Vcrguelro :-Parece-me que a quesmento do bem publico; mas o illustre orador
tão é sómente saber se com etreito deve-se crear
está esquecido daquillo que ha dois dias su;;esta autoridade com estas attribuições enunciadas
tentou a respeito de outros desgraçados.
na sua generalidade.
Nós vemos, Sr. presidente, que não só ha
Emquanto â primeira attribuição, não ha dutroncos e viramundos ennamorados e anjinhos ;
vida, porque a constituição manda fazer as con-e
mas grilhões, machos, algemas e outros tormentos
ciliações.
· ·
praticados contra o disposto pelas leis e contra
No que respeita a segunda-prevenir os delictos
<>s sentimentos do homem honrado.
· -talvez se queira suppôr que este projecto quer
Vemos ·prender a innumeraveis cidadãos e mctdar aos juizes de paz um poder aosoluto. Mas
tel-os
no fundo de. um medonho porão~ ou ens~ se refleetissfl ~lo . q.!_le. vai ad~ant.e, te~-5e-hif!.
....
;

Portanto, Sr. presidente, aquelles que fazem
destas são muito cnpazes de fazer outras peiores.
:\fuitos l1omens d~ sertão, ~r. presidente, são
essoas de bem mas não têm todos os onh cimentos que adornão aos magistrados.
Não duYido que os juizes de paz sejão homens
de bons princípios, mas quasi sempre hão de
ultrapassar os limites da sua jurisdicçào, e quem
lut de softrel-os tem de ser muito desgraçado.
o Sr. LJJ.:ao couÜ:nJ~oo: -0 illustre de:putado que acabou de declamar contra a atlribuição
qne se quer dar aos juizes de paz, tah,ez . não
reparasse que em geral se enuncião as attribuições
dos juizes de paz e que depois se h a de tratat·
da extensão e modo dessas attl"ibuições.
.
:i:'orque um capitão-mór ou um guardião tenh"i:o
abusado da sua autoridade e poder, se lhes não
ha de mais conceder o necessario?
Se as leis de hoje não hão de pô1· a coberto os
cidadãos destas arbitrariedades, sr: daqui em
diante o ínfractor da lei não ha de ser restricta
e severamente castigado, então deixemo-nos disto.
Sr. presidente, ou nós não havemos de ser
constitucionaes ou o des otismo e tyrannia hão
e
apparecer o so o o rast e e en re n s.
O
Sr. Luiz Cavalcante: -·E' muito
bom dizer-se que o juiz de paz ha de julg.:.r
depressa, só porque é juiz de paz e não juiz de
direito.
Supponhamos que o juiz de paz julga um caso
com toda a promptidão, mas a. parte não quer
pa~ar, irá 11ara a cadêa? Pois seria talvez o
ümco moio de acabar as· contendas com essa
promptidão, que se imagina. Mas será ,.conveniente que assim se prive o cidadão da sua liberdade por uma pequena demanda? Não. Se a

limita a: como porém .se não tenha negado que
deva competit· esta attribuição aos juizes de paz,.
está ella em pé, e não'· .ha . duvida ue deve
·
·
d
oi i
e·
ventiva.
Qnanto á extensão .qne esta autoridade tem, não
pôde agora entrar em questão, e quando entrar se
empregaráõ todas as cautelas necessarias , e as
previas limitações.
Combateu-se esta attribuições do art. 3° (leu)
no todo, e em parte, dizendo-se que o poder judicial é independente; mas nem todc.s os casos
podem ser exercitados por todas as autoridaJes
JUdiciaes: á lei designa a parte que cada uma.
ter, entretanto que a constituição determina todos
os casos para serem julgados pelos jurados •> que
não se J!Õde entender deste modo, pois ao menos
haveria grando inconveniente. ·. ·
,. .
Emquanto á segnnda parte do n. 8 o que. se
quer por este meio é desviar a mnltidão de negocios; pot·que incumbe a esta autoridade o corrigir.
pequenas cousas.
:Bem que a expressão não seja muito exacta
para designar o que se quer,.mas el!-tende-se ser
ptamente. Por e~emplo, o juiz manda chamar testemunhas, e ellas não obedecem, e ahi .temos
já necessidade de umà ooacção para _proceder
contra esta falta, e outros · casos semelhantes :
por isso entendo que esta ·. attribuição deve· pas-

sar"

.

,

.

.

·Pelo que respeita ao n.-~. parece IJ'le nã:o
foi,.combatido, por iss.o q!le a. sua materia nao p.)de.
se~, contestada•. No n. 5 (leu) convém que .Se' suppr1ma. esta segunda parte. porque ;se acha com- ·
prehendida na attribuição . de . prevenir. os delictos : .
.,o n. 6 não foi contestado; mas no 7o (leu). como
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este parte do _projecto,estava lig~!l com as outras,
fa1loti-se por 1sso · naquella autoridade, que se julga·
ria a &J1resentass_e_C) projt)ct.Q~-· ·· ~. . ·- .
••
· Mas aev&Se dizer executar as .ordens da

deput~d~ mandou á mesa a se-

·ve,·gueil·o.
« Supprima-se-e
»

os desconhecidos suspeitos.-

. SeridÓ.apoiada, continuou com .ella a discussão,
tendo immediatamente a palavra
O Sr.' Sou:r.a FJ<•an.-..a: -Eite systema de
juizes de paz é connexo com o systema judicial,
mandado estabelecer na constituição : e neste sentido é ~ue se póde arranjar as attribuições, que
este magtstmdo popular deye ter: .o. qual não t~m.
nada. com o_ poder_ executlvo1 pots é .u1_11 magts-

ts:á

Ul

castigai-os: prevenir o delicto, isto é, fazer não
effectuar o delicto, e nem. seguir-se o castigo o
mal da pena; isto·é muito bom e sé demonstra
por si mesmo, sem ser reciso trazer lu
communs c azer. grandes e~palhafatos.
.
Eu digo o quil disse o St·. Vet·gueiro, que a
lei não podia examinar-se sem que primeiramente
se conheça o arti o ue lhe corres onde mas
como nao
posst\;e eontmuarei.
Esta parte do at·t. 3•-julgar as pequenas contentas-unida a esta outl"a-e correccionalmente
as infracções ;-são partes essenciaes,. mas. deve
ser na fórma das leis.
. ·· Já o illuslre autor do projeeto disse, que não
se podia autorisar aos juizes de paz p•lra prenderem os desconhecidos suspeitos; entretanto appareeeu outm "emenda para vigiar os desconhecidos
suspeitos e ahi terllmos um exercito de espiões,
isto parece-me uma policia de· Fouché. Que quer
.Jiz~r vi_giar _os suspeitps ?. Quer d~zer-des ezas

constitucional do que prevenir os delictos : talvez
que desta falta tenhiio resultado pela maior parte
os males da sociedade.
·
·
Pois, Sr; residente não se ha de revenir
~- g., que o visinho tenlta um cão máo, que
incommode os passageiros ? Não ss ha de prevenir que o mora1or, que assiste por cima ae um
mercador lhe dette agua de· proposito, para lhe
molhar as suas mercadorias? Póde dizer-se a este
mercador, que use do seu direito, que metta-se
n·uma questão judicial,.sendo. que entretanto que
vai continuando a causa; vae-se arruinando a
mercadoria, e fortuna do cidadão? E então não se
deve prevenir delictos?
·
· Demais. pelo desenvolvimento ~deste projecto em
d,iante, · li ~!li ta-se este poder,· .e: por isso mio· pó de
·Fallou-se contra o n.. a (leu), e assentou-se que
o póder judicial se não conferisse :aos juizes de
paz .: ·J!O!.:ém- um.a . vez · que. d!Jvão · ficar todl!-s. as
de paz, que são juizes de direito_ de pequenos cit·culos, devem ter as suas, sem que comtudo seja necessario passar além do competente circulo que a
cada um tocar. ·
... : . .
. .
Muitas Yezes succede haver uma duvida, .ou
desavença por duas, .óu tres-patacas; e se se póde
sanar a rixa sem grande despeza, e demora, porque
se não ha de fazet· isso por via de um conselho, ou
de um bom·varão? Eu não acho inconveninte: em
theoria é simples, e muito mais na pratica, porque
ha de ser bom•. Sem. taes· providencias o liomem
mão se irá servindo do suor alheio, de um pobre
homem que fica sem outro recurso, que.·o de soft"rer
com paciencia. .
·
Convenho no ri. 4, e nada digo ácerca do n. 5,
p_orque já se disse SQbre este o que era suffiClente.
·
Por consequen.,.cia acho que a divisão está plena'mente boa, salva a redacção. .
..
.
o. Sr•. V;a.sco:n.ceuo,.: -Sobre
'(>rimeiro
niunero, · nao a. uv1 a, ·mas quan o ao segun o,
tem;se divagado. mui, vagamente : mostra-se a
necessidade a e prevenir c o.s delictos, e o de que
se· .trata ,ê· das. attribuições ., dos juizes .de paz:
nem:· s~mpre. se .tem.ligado idéas. Ainda não se c
att.endeu tamhem ao que . é prevenir delictos, e
~~fic)l~s~ulgã;o · ~ue é e~~raça~ ~ue: se c~mmettão.
Eu· nunca disse que não se devião prevenir os.·
delictos, porque esta .é a principal, parte da.le·
gislação · criminal; m.as fallo . de .um · legislador
que che!{&r· a formar. um · ·CQdtl{O ·capaz. de .pre· .
venir •delictos, 'po>rque isto é mwtO 1Delhor-do que

o

o Sr. Lln.ó coutln.ho: -Depois que o
honrado membro acabou de · fallar, avançando a
essa velha Europa, nada màis teria eu· a ·dizer
se não assentasse que estando nós nas faxas· infantis, não devemos tratar nações immel!sas de
· goticas e cadavericas? Na Inglaterra, que e velha,.
mas que o honrado deputado tem chamado .·a terra
classica da liberdade, quem é que 'marcha'ria sein
passaporte? E' preciso·. quando se desembarca
levar passaporte livre e rubricado.
.
O que se quer conhecer· ó os cidadãos pacíficos que existem dentro de uma povoação.
Disse o honrado membro que não servemos
passaportes de causa neE-huma, porque sã? P,a~
sados por gente que nao· conhece aos mdtvtduos. Pois o juiz de paz que tem debaixo de
sua inspecção mil homens, e que os conhece,
nao
e a. e passar passapor e
. cnmmo_so
não ha de ter passaporte, e se qUizer · sah1r,
ha de sahir sem elle> e nunca com passaporte
empre:~tado. ·
.
.
·
Disse o honrado membro quo eu quero um
exercito de espiões, mas pergunto eu: Nessas
instituições quo existem, não observão os cabos
das rondas . a conducta de certos individuas ; não
lhe -passeião · pelã'portã par.iver se fazem: ajinr.;· ··
tamentos ?
·.
..·
Apparecendo verbi gratia um estrangeiro desconnecido, não. ha de ·o juiz de paz vtgiar, e procurar saber em que se occupa, que é o que ella
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faz dia e noite ? Pois isto é o que se faz em
algumas ou muitas. nações.
o Sr. Feijó :-As grandes attribuições que
se querem dar aos juizes de paz, são incompativeis com o estado da nossa instrucção pu. bliea; nós vimos a inhabilidade com que servem os juizes ordinarios, os quaes não fazem
·
.
i -o,
i
vemos de entregar nas mãos dos juizes·de paz
certas consas do judicial, quando elles devem
merame!lt~ ~onciliar as partes. segundo manda
A. não poder se obter essa conciliação, que
reéó~rão as partes ao juiz competente.
o ·Sr. Cunha. 1\J:d.ttos :-Pelo que vejo
Sr. presidente julgo egtarmos quasi a tocar no
·optimismo, a chegar â. ultima petfeição.
Parece-iDe mui bem o que disse o Sr. Lino
-Coutinho a respeito dos passaportes; mas tenho
a fazer· esta observação.
Os juizes de paz Sr. presidente, hão de ser
escolhidos muitas vezes de entre os la:vrauores ;
ra a
estes homens hão de ir
podem ,estar retirados duas ou tres leguas das
Villas, como acontece com os juizes ordinarios.
Ora, supponhamos ue o juiz de az foi para
a sua fazen a e u
.
·
·
·
não póde 'passar? Como ha de ser este negocio
do_ passaporte ? Ha de estar o viandante á espera
do JUiz de paz, as3im como espera o pre:;o pelo
d
'
·
carcereiro ara · sahir da
haver alguma providencia; e que outra pessoa
faça as suas vezes, ou o seu escrivão rubrique
os passaportes ; faço estas observações porque
sei o que acontece no interior do imperio do Brazil.
Em todas as provincias os commandantes são
aquelles que no dia de hoje examinão os passaportes; mas a maior parte dos homens andão
sem elles, peln razão de não se encontrar~m
os commandantes ou os juizes em casa.
Desde o Rio de Janeiro até Mato Grosso,
vai-se sem passRporte.
. Eu observei um m · hão
na minha província; os homens transitavão de
uma á outra extremidade sem passaporte, e
quasi nunca encontravào os juizes em casa,
ois ue sem re estavão
O Sr.

~ei.da

A.lbuquerque.-Quant.o

ao 1° numero não se póue co:i::tstestar; mas não
posso deixar de contestar a. attribuição-julgar
pequenas contendas-porque não é attribuiçào
dos juizes de paz : nem mesmo sei o que quer
dizer pequenas conteudas. Por ventura ha de
prender ? Não. 2.1andarã busc81' uma palmatoria para castigar? Tambem não; ass1m como
não é da sua competencia fazer policia corree·
cional etc.
Do numel'o 5° (leu) convenho que se suppriml!, a :;egunda parte. (Nlio se ouvío mais se
nllo o seguinte •••• di; o tachigrapluJ Silva.) Emquanto aos passaporte[i, sou da opinião do -8r.
Vasconcellos : uão admittamos exemplos aa. Europa: dessa. instituição podem resultar males
incalculaveis, e taes institnições devem ser aban·
donadas.
O Sa. P.aESID~'Te adiou a diseus ã :
ver dadt) a hora, a deu para ordem do
a
continuação da mtsma discussão.
Levantou-se a sessão depois das duas horas da
.tarde.-osecretario, José .&'lltonio àa Silva Maia.

RESOLUÇÕES DA CAMA.RA
· Dlm. e Exm. Sr.-Fiz presente na camara dos

~eputados

o officio, que V. Ex. ·me diri!rlu em
data de 17 do corrente me.z, participandÕ a no-

meação, qu~ a eamara dos Srs. senadores :fizera para a eommissão do regimento eommum.
E. c~mpre-me informar a V. Ex. que esta commlssao procedeu immediatamente · á. nomeação
dos cinco membros, constaBtes da relação inclusa , os quaes formão a eommissão esper.ial,
.que por pa1'te della deve tratar com a do senado.

. e xm. r.- 01 presente
camara dos
depntados o o:fficio, que V. Ex. me dirigiu hoje
sobre a necessidade !le propõr á mesma camara
negocio, que na opinião do governo exige segredo ; querendo para esse fim saber o dia e hora,
em que haja de se apresei;ttar : e tenho a honra
de participar em resposta a V. Ex. que a comm1ssão tem designado o dia 21 do corrente ..á
hora, que V. Ex escolher durante a sessão.
Deus guarde a V. Ex. Paço da camara dos deputados em 19 de Maio de 1827.- Sr. Marquez
de Queluz:-José Antonio àa Silva Maia.
Illm. e Exm. Sr . ..:..Passo ás mãos de V. Ex. o
requerimento incluso de Fr. Thomaz de Santa Ff.,
que . por inadvartencia não a~ompanhou ó_ meu

Redaetor, Jollo Baptista àe Quei,·oz.
Se~s:lo

em 2-1 de Maio

VICE·PR.ESIDENCll

DO

SR. COSiA. CARVA.LHO

Reunidos os Srs. deputados â.s dez horas, fezse a .chamada e acharão-se presentes 89, faltando
com causa os Srs. Paula e Souza, bispo do Ma-

-

-

Garcia de Almeida, Fa~ia :Barbosa, M.a~iel Mon~
.teiro e Castro Vianna. ·
O SR. VrcE-PRESIDEN'I'E declarou ·
d"
men e secreta a sessão ; e em consequencia .fecharão-se as portas e retirarão-se das galerias os
cidadãos brazileiros e toda a mais gente que
alli se achava.
·
A's onze horas e meia declarou o Sr. presidente aberta a sessão, e Jorão abertas as portas·
e francas as galerias como ao ordinano.
O Sr. secretario Galvão estava a este tempo
na mesa, e o Sr. secretario Calmon-leu a acta
da antecedente, que foi approvada.
O Sr. 1• secretario, dando conta do expediente,
leu os seguintes
OFFICIOS

cc Illm. e Exm. Sr.- Accusando a récepção do
officio de V. Ex. na data de bontem, n~:~ qual ·
me partitipa. que a camara dos deputados precisa ~ver cópias aut~enticas de to~os os decreto_s

neração neste · impelio, e das condições com qne
ellas forão concedidas, remetto a V. Ex.. para
serem presentes á refel'ida camara seis cópias
que vão assi~adas pelo conselheiro Theodoro
José Biancard1. o:fficial-maior desta secretaria de
. estado dos negocios do imperio. Deos guarde a
v. Ex. Paço,. em 19 de Ma1o de 1827.- Visconde
de S. Leopoldo.- Sr. José Antonio da Silva
Maia.»
.
. cc Dlm. e Exm. Sr. - Accusando a recepção do
officio de V. Ex. na data de 17 do corrente, em
em que participa ter a eamara dos deputados
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lgua_lmente deve competir ao juiz de paz 0 inventanar e sellar os oens dos ausentes etc.
Pelo numer? em q~estão exige-se participação
á outra autoridade, de1xando-se nes~e 1nterim taes
bens entregues á providencia ; mas isto não póde
ter lugar.
·

um norte particular,
instituição.

o Sr. '\--ascon.ceU.os : - Sr. presidente a
magistratura dos juizes de paz é nova entre ~ós
e adoptamol-a de paizes estranhos pelos bons
result•ldos que tem nelles produzidv : não lhe
havemos portanto de dar um regimento á maneira da nossa ordenação.
o 'sr. Baptista Pereira:- Sr. presiOs juizes de paz nem são juizes ordinarios,
dente, pelo g,_ue tenho concluído da discussão sobre
nem juizes ventenarios,_ e por isso nada de oras att.ribuiçoes d~vidas ao. juiz de paz, posso
dena ão hili ína · comtudo a
pretende organisar um metbodo novo e singular : · se proponha reduzil-os a ju1zes ventenarios, ou
ainda a menos, pois não se lhes quer dar aunão duvido que o possamos fazer, mas sou tentc.ridade sobre pequenas causas. Mas deTemos
tado a crer que se nos desviarmos de que. sobre
ter or certo ue os ·uizes de az nã
si eração nem nos farão bem algum uma vez
aquellas modificações qne nos forem analogas
que não tenbão ampla jurisdicção, assim como
succeder-nos-ha o mesmo que á França.
têm nos paizes em que esta instituiçS:o tem floEu
vou
por
partes
:
diz
o
art.
21
suas
at. .
- .
..
rescido.
m ng a erra os Juizes de paz têm muito
possão resultar demandas em juizo. Eis a mais
poder; elles julgão até com os jurados, e é cargo
doce e nobre funcçào de tal magistratura, e na
tão grande que até entrão nelles principes de
verdade eu considero um ·juiz de paz como um
sangue. Como ba de esta instituição ser-uos propai de família entre os seus filhos ; persuade e veitosa
se a reduzirmos a. menos que vintenas?
concilia, e faz assim desapparecer as contendas;
Quem
ha
que appeteça hoje este emprego? Eu
portanto nada tenho a ponaerar sobre este lo pa- jul~o que devemos
dar aos juizes de paz toda a
ragrapho que inteiramente approvo.
jun;;dicção que elles possão exercer, e isto afim
Prevenir os delictos é mataria do 2o numero ;
de que recaia o cargo em pessoas dignas delle.
para o approvar basta-no.s lembrarmos que tal
Eu não posso ser suspeito nesta materia porpreferenc1a é su~erior á imposição da pena.
que sou magistrado; não deixo de reconhecer
A doutrina do Si 3o é concebida a~;;im : -julgar
ue este juizado é uma usur ação ãa ma istratura, mas gos oso ce o es e egado de meus
infracções.
antQpassados, uma vez que desta cessão pende a
Vamos á ta parte. Sr. presidente, as theorias
felicidade de minha patria.
as mais bellas, os principias os mais naturaes
Portanto eu sou de o inião ue os ·uiz
ic
, e in resse; pe as ri- paz conheção daquelles crimes que são como envalidades, etc.; daqui a indispensavel necessicaminhamento a outros, ou dos actos que t~::ndem
dade das formulas e dos processos, e o pai de
a prevenir delictos. ·
famílias obrigado a ju!gar e a fazer executar.
Quando se tratou aqui neste numero de preA 2a parte do paragrapho tem s·offrido sua venir delictos, eu fui de opinião que elles devem
opposição ; eu vou com alguma, porque doU: esta prevenir delictos na fõrma da lei.
.
attribuição á policia administrativa,. como de
Grand~ interesse nos resultará desta attribuição
fazer limpar as ruas, etc., e a eorrecção é peporque os juizes de paz estão espalhados por
cun!aria; é esta uma parte das attribuições que
todo o imperio e prevenirãõ muitos delictos que
pertencião aos almotacés.
quotidianamente se !lommettem. por fal.ta desta
Prender os criminosos e os desconhecidos susmagistratura. Prevenmdo os dehctos evita-se um
peitos, é a 5a attribuíção ; aqui julgo melhor mal demais que é o do delicto, pois neste ha o
ilizer-se, prender em flagrante aos suspeitos de
mal do delicto e o mal da pena, e a prevenção
crimes e aos criminosos, ou declarados taes por
do delicto sõ nos traz o da pena.
sentença.
Passe portanto esta attribuição como se acha,
Emquanto aos desconhecidos suspeitos, inteiposto que a não repute ainda com a devida exramente reprovo tal doutrina, e as razões expan- tensão, mas para evitar rl;iscussões largas, deididas por outros honrados oradores me dispensão , xarei de fazer as necessar1as emendas ou as que
de repetil-as ; direi unicamente que ba engano
como taes reputo. Repito que se devem suppriem um illustre membro
ue avan ou exi r-se
alavras - render aos sus eitos - or.
em Inglaterra passaportes e quem viajava pelo
que isto abre a_ p_orta á arbit:ariedade. .
paiz ; quem. alli se acha tem inteira liberdaae a
Substitua-se vigtar os suspeitos etc., diz uma
tal respeito.
.
emenda. En já disse que ella ia estabelecer a.
Dar conta á autoridade competente das pessoas mais horrorosa policia, porque tinha o iuiz de
e bens que precisão administração, é o que diz
paz de examinar a vida privada e publica dos
o n. 6 que eu reprovo inteiramente, porquanto
cidadãos, e fazia-se-lhe necêssario um exercito de
o juiz do paz é quem, ajudado do conselho de
espiões. E neste estado o que será da liber.J.ada
familia, deve nomear· tutor aos menores e proe segurança? E o qa.e é vigiar suspoitos? Que
é da lei que determina a marcha e processo a.
digas, etc. Esta ê a legislação em França, e mnito
este respe1to? E qual será o 1im desta emenda?
digna de. adoptar-se, e a ninguem melhor que
aos parentes cu:,t:,e interessar-se pelos membros Senhores, eu prefiro a impunidade dos pequenos
de sua familia.
lugar proprio expenderei os · delictos a _estas inspecções policiaes, dignas dos
meus sentimentos sobre tal o~jacto.
Fouchés e Pombais.

-
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Diz mais a
)Utzes de ·paz
entrão no seu
a isto> porque

. emenda que se encarregue aos
o vigiar os ·passaportes dos· que
districto; eu me opponho tambem
este methodo não ~erve para ·em.· ·
· · ransttem
r onde
lhes aprouver, servind() sõ_ para privar da.- liberdade- n•>S JlBCificos · cidndiios.
Demais, Sr. presidente, eu produzo o exemplo
dos Estados-Unidos onde é desconhecida esta
instituição oppressiv~l.
u 1sse que . a nropa .
foi. quem inventou o methoào .de _exam!n~r a co~
ducta pat·t.iculat· dos cidadãos; ~sto e mvençao
eÚTOpêa e bem se vê que o mmtstro que a mtroduzio' em Portugal foi o ministro mais despota
que houve.
"
.
Eu niio quero, Sr. presidente, quando vter do
bairro de Santa Rita para esta casa, vir a_presentur-me no juiz do bairro. ,cJ,e S. José, pots a
emenda diz que - examinará.: ~os pt~.ssaportes dos
qne sahem c entrão. - Eu desejo que V. Ex.
mande
.. ·•let· a emenda.
. . (Leu-se.)
.
de' Santa Rita vou ao juiz do bah·ro de S. Jvsé
dizer : eu me mudo agora para o seu bairro.
Estranhou-se muito que eu fallasse na velha
tr ux · um Yerso do oeta
Bocage.; 'mas não ê assim : eu reRpondo a tudo
isto· com . o que diz o mais celebre jul'isconsulto
inglez na sua ultima carta ao conde de Toreno
sobre o codi o· criminal das curtes de Hespanha:
a embrai-vos que so re a vossa parta es ao
fitos os olhos da Em·opa culta e da America,
ainda mais .:ulta. n
Passe portanto a lei, mas que ? juiz de .paz·
não vigie os suspeitos, nem examme os passaportes.· A respeito destes devo advet·tir que não
é exacto o que aqui disserão da Inglaterra: alli
só se examiniio passaportes em tempo de guerra,
e o dos estrangeiros sõmente a pl'imeira vez
quando entrão, ou dahi a s.~is mezes.
Torno a dizer, Sr. presidente, nada de passaportes.
o Sr.

!'I: ala

:-

EMENDA
ct Proponho que o juiz de paz não julgue correccionalmente as infracções nem as pequenas
contendas. - Paula Cavalcante. »
. ,
Sendo apoiada, continuou com ella a discussão,
tendo tmmediatamente a. palavra
. .
.
o Sr•. ~·llyolro. Snl~o.cJ.~:- Conv~nc~do

inteiramente para prover n tranquillidade publica,
parece-me que é excessiTo dar-lhe todas estas
attribuições, porque então virá cad~ u~ d•lles
isso entendo que o juiz de paz só de\·e ter estas
duas attribuições- conciliar as partes e prevenir
os .delict?~ - , pois as ou~ras attribuições deYem

Ell:ENDA.

« Pt·oponho que aos juizes do paz se dêm uni- ·
camente as attribuições 'seguintes:
« 1.• Conciliar as partes que se propoem a pélr
demandas.
· ·
··
· ·
(( 2.o Prevenir os delictos.-OZieeil·a Salgado. >)
Sendo apoiada, continuou com ella a .dis-'
cussão orando incontinenti. da maneira llll. se
segue
O Sr. Cunlul, l\S:n1;tos: -Sr. presidente,
torno outra vez ·a pedir uma explicação. Assên~

!Não ouvi... ài:r o tachy·

g,·apho Gonçal13es.)
9 Ínesmo Sr. deputado mandou á mesa a se-

·.

EMENDA..
a Terà inspecçiio tb policia rural. -::\faia.»
Sendo ·apoiada, cnntinuou com clla a discussão,
tendo· em seguida a palavra
o · Sr. Souza. Fru.npa .. - Sr. presidente,
eu· voto conti·a a em•mda 'porque esse artigo de
passapm-tes é mais C•)mplicado' do que parece á
primcua vista; nada parece mais facil certamente
do · qué ir um homem ã casa de qualquer autoridade receber o seu passaporte e ·á casa de
outra apresentar-se com elle, mas o que acontece na pratica é estar á espera muitas vezes,
tanto na casa de uma como de ontra;' e _por véntura conf perda de viageri1 e outros ulconvenientes. Além disto pôde-se perder o passaporte
em -caminho, e eis o miseravel pt·esumido vaga~
bundo de m:\ fé, 1·ecrescendo outros .tantos incc.nvenientes
eu . me.. .·opponbo ·a
..
.... no caso; pot'tanto··
'
que não se conhecen.do o sujeitO, qualquet· se
pôde cobrir com um passap01'te de. out-rem. Mesmo
os passaportes de mar qn~ se dão na côrte· por
SSWO a um passageiro que talvez não tem quatro
vintens para comer, podem entrar nesta ·classe:
não aggrav~mos o mal. ·
·
.
·
~
~
. · .
· .,
o Sr-. Aug~s1;o Xn-vle~: -:-. (1\oo t&1iha l -.
gl!ç~o~nem sent&d<i algum a t~ca{,açilo qrte deste_.
dtScUl'SQ apresentou o . tachyg_Jap~o- Gonçal.,;es ~)
o Sr- Paula ca,·nlcont:e: ~Jã tem-se·
dito· muito sobre a materia, l'orém ha um caso a

-

..

-

!

materia e sobre ~s emendas mais de tres vezes·;·
ora, supponhamos que· se; apresenta ·um négoi:io··
de grande ponderação, e que apezar dos melllores ot'8dores terem· fallado sobre a mnteria:; 'ap~
pat·ece de repente um Sr. deputado quo por mera
phantasia, perdõe-se-me ~ · e~~.ressao, faz uma.
emenda que .pôde ser preJUdicial; pergnnto 'eu·,,·
pois neste caso os Srs. deputados niio·'poderAõ·· ·
fazer as ·suas reflexões ·a essa ultima ·emenda?
Des.java saber como isto é.
O Sn. · PBEsrriENTE: ~ Eu observo a decisão da
. eatnara. (APOiado.)'
·
O Sr~ scerétari~· leu .a segui~ te
o

•

·'

••

EllENDA
" Julgar as pequenás c,>ntenda'!_ uma vez .. que
as :e_ar_tes a' i~so. se .co'!lpromettão.' Salva a redacçao, - Pe1·ep:a .de B'<1-tO.• » ·.. ·
·

'

en o apota a en rou em tscussao.
O !la· PREsin~!frk': -Visto '~ã~ h~ ver quem
~ais, peça a palav~,.JP;lgo. e~ta~,a,materia s~~;
cientemente discut1d&; c. podermos passar. á :v:o".
t..'lção. · ·' · · · '.· ... ;.·::,::,,: ,·, . '.'.. .; · ., · ., · :,.·, .. ,. . ,
Resol~i~o q~e , s!m P.ela: ;ea!l;Jara, pôz o ~r. ,pre-: .
dente a. votos-u··n, 1,0 -que· fo1 appl'(~vado e mais..
o 2ó; o 3•, própo~t~, _diyid~d~me!}~. {oi .rejeita~o,
send(> -em set1 JJiga.r approva~l!·-$~h,stitutiva.a
emenda supra, , bem COIJ!O·i a .. Pn!l/eira :parte;. da
.·do Sr. Paula Cavalcante ao ,ultimo ·membro:do
n~ 3"; o 4o numero· foi 'approvado. ·assim ··como

·I,.
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. SESSÃO EM· ' l DE }lAtO DE 1827a pritrieirA. JlO.t:te do_ lJO e tod~ o Uo, ~ m·•is o _
7°. supprimmdo-se ·neste ·a palavra- Intendente·
-que foi- substituída 'pela de--. autot:ídade-com-

petente.

---

cneommoda·1o

·

EMENDÁ

" Proponho .que· se supprimão os artigQs desde
até .12 inclusive, . suostituindo·se t •dos por
este:·
·
.
.

2'~

-

,

assim o juiz de paz a uma .. cousa _que talvez
lhe seja iiispcndiosa sob_ re i~uUI :· por issé:l creio
que não pôde passar o . art1go dcssn fôrma ; e
ate mesmo porque· se· niio deve encommodar aos
"izínhos pnra lt!varem ·cartas.·
__
O juiz de paz deve ter uma Corta qtt'alquer,
o escrivfio deve passar a ordem e o alcaide levai-a,
mas- -nunca tirar-se · os moradores- de. suas casas
e lavouras para levarem c:artas.
·
Portanto proporih.:i esta
L.

•

..

'' Art. ·(i.n Pertence aos juizes de paz procura••
po1· meio de exhm"tações reconciliar as part~s.
qne preten em demnndar; propôt·-lhes as decisõesde suas controve• sins po1· meio · de arbitros livremente nomeados_ por-_ cllas; assistir ás vistol·ias, qul\ndo- tenhão: lugar, -afim de termina. l'Cm-se amig.welmente as ditas eontrover.;ias;
reduzit· tudo 1\. lllrmu _ass ignado p<!las .. partes e·
cluas testemunhas c arbitras, havendo-os, c jul-:
ga l·o po1· sentença. »
·

Sendo. apoiada; continuou com ella a discussão,
pedindo. logo a palavra-,- .
.
..
u Sr. ~ou:>.a Fron•;a:-:"" Ou os' juizes de
paz tenhão esses· o.fficiaes' como devem ter; oü
os não' tenliiio~ ·-nadã ih aplica· isso c(Jm · a •dou-·
t1·inll _do 11r~igv; .fiev~nc:lo_. exercitàr o juiz de paz·
n · sua-· autor~da~e _- pacdic9:~ente, · q11e mal .faz_ q n e
P.lle escreva uma carta· aquella· pes,;oa 'que ·eue
deve julgat·? Não 'é istQ' uni acto tão civil e· attencioso? Talvez com· isto fiquem ·as partes mais
satisfeitas ·do que· com" a> ida -desses: Dleirinhos;
por consequeueia -o· artigo· é -conforme·-·- com o
... ·
systema de ·paz e batmonia•da soet~dade, quanto. .~:::na:::snA._
mais-que ·no· immediato :artigo sc''.diz-·e não
comparecendo· será' notitic;\do; etc; -Só então é .. ;, Proponho que s•.{suppt;ifilão as palavt·~s 7 e-·
que -deve •ter lugar--a nótificaçiio coactiva, digaJUlHfal'o. por·.sentença-:-:, c. fique o_ final do, art•go-._
moi-o 'aSsim · · . · ·
· -· · · ·
·
. red1gido a;;s,m·;... reduzu· tudo ·a ~ermo assagnado-.
• por elle, pelas pa•:tes e pelo ,tabellião que oespelo artigo.
Voto
. ' ,,
el·~ver.-

Acho muitas_ difticuldades' na·'obs'ervancia 'dJsté
nrligo:- em•·primeiro·lugar• o juiz ·de :paz c:tia de
gastar•.•'lltuito' papel'- é'' tempo·: com' essns ,. cartas,·
entreta~t!> que~as,_s:úas< attribílições·- não• pó<lem·
deixar-lbP-:'tempo i·de:isobra··-•para·- .essas 'cóusàs"·
sem·!prejuizo·--.•das 'P"rlesi•,podendo ·de -mais-a
lDais•T~COntecerl:qUB' 'O 'jniz: ''cie•l paz'" não ·saiba'es;•,
erever~1.t'·"<i-::: 1 ·L-i·~·-~_:_
_.._; .. -<--.,~~-':-.f·"-· ;-:-~--"-~ - ·_: ,.~.~_.-.~-.--,:·i~ .:·.;,
•·Qu«nto<ati~·mtt.n<lai' : .elle;;, elíámu•·os' 'cidlldiicis'
por 'Utii'~Yisinlib,; acf!!dUàdô'=ê 'l eoUsll. . ·que· 'eu''niit>"'
sei•d•:quc·.quer ídizer.•··-·,Eu· :Certamente;'"' à·· pas~r:
isto,-jã ,não quereria. ser· vizinho acreditado'aftm"
TO.III:O I.
4

•

}Jaula ,Cavalcante. ,,

.

·

. 'en o.apola à,. conti~~ou com· ella a discussão,.
tenJo lvgo_. a palavra.•..
, · •. -· - .,---.•
·- · ·
_ ·O Sa. \iAlA':-A sentença:' não 'tem IÍ'ld:l ,de'
: fl<Jntrario; ·logo 't>.stã' decidido:, • - _ _ ·- _ ·· : ' · _ •
· o'sc.<''so'•i',I;O. -Fr:a.'~<;a:: ~Não .1la_ duviila:.
que. as_.partês fàie~_jíín. c<intr~cj;Q___;~Il!.i tool<}·"
;--esse acro: d~v~
uma,~ c;oa~~o. pela qu~l_ !flS:
• ~rt_es ·de~~ni '· ~~eçut~r; ·aquJ~lo ,qu~, CQDV~n~ona- .
; 1·em; P:;'"['COtll;eg~e1lc}t1,'t.l;llye:li que,~ ~xp_~essao j}d;
'~sentença:...;., nao SOJa DIUJtlj e~p~9t1va;s~ a~~
, ltouver' outra redaeçào _melh-Ji'; que: p<~ssa. \IXprnnn-:".
'a·''idt:à., 'ronvêiil!o·:e;; - . . . ' . .. . • ' . . . '
l:l

w·
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SESSÃO _Kl\1 .21 UE

~l.t\10

DE .1S27

o s~·. VaHcouc.:elloto: -1'ambem ~011 da
~J>íni.io do Sr. Panh~ Cn..-aicantc.; basta ·mn!'
lilllllpl<!S assignatura do juiz O das partes, C c.l_,l•
. ~cmo,; os termos de- confusão, que s<) serv~m ~e

'
algumat~
eousas•
.Fallareí sobre a emenda suppr.!ssivn, que apoei:
<}.art. 2a nàtl potlet•á ~er supprimido, porque é
..
·,
t·ecerem as partes, que póde ser n:io queil·lio
-comparecer, e tambem sab~r-se se dava-se admít·
tir a p:·ocuração das partes.
~
·
Ha nm decreto a~sígnado pelo ministro da jns·
-tiça, que manda põr em pratica este arti~Co da
.constituição tem-se suscitado ga·andes duvidas;
uns têm-se julgado autorísados a prl!nderem as
partes e outros querem obrigai-a~ a que compa·
t'eção ; pot· conseq uencia, purecendo-me justa n
:Suppressão do,; artigos, acho· .que se d<lvin tomar
.;m consideração o art. ~ para. se da1·em t•ro'\'Íuencias com clareza. ,
E11 jtllg•> não set· necessai'in a coacç:io, por!'(ue
todas as vezes que as partes não podem ser for·
.. ~adas a concíliar-se, não se póde eanpregrn· cooe-Ç:io; lo o ue ha"a uma certidão de ue o homem
01 no 1 ca o e nao comP.areecu, está subentendido que niio quer eonctliação.
o Sr. Allnelda o -"-lbuquerquc : - En
aclJO reciso ue o ·ui
'
-4ls metos de f<tzer effcctí..-a a conciliação, p•>rque
ali:ls ninguem comparecerá: a lei o que quea·,
.é obviar estes males da íalta de conciliações e
deilmr-se ao arbítrio das _partes o comparecer, é o
mesmo que dizet·, que nno haverá decisão alguma
dos juizes de paz ; ninguem irá lá.
Por · consequencin n desobediencia no cbama~nento do ju1z de paz deve ser punida com alguma cousa: isto é muito vellio, pois que a
nossa ot·denaçiio manda que os juizes chamem
as· partes á conciliação.
Concluo portanto, que deve haver um meio de
eoacçao para. as llZer comparecer.
-e mnis

.

-

:acção alguma, sem que se tenl1a tentado a
-eiliaçiio, por isso não comparecendo elle,
·
:Sabido que n:io que•· conciliação.
o Sr. Dl.ns:-A experiencia tem mostrado
~1ue pes,;oas de genío litigiQso, por falta de con- ·
ciliaçno promovem demandas, e como esta lei·
·e, para p1·evenir n multiplicidade das demanda:;:.
,é e\·idente a necessidade"de fazer chamat· as· partes
para . se verificar a conciliação e para se mostrar
-qu<. ella foi ·intentada.
o Sr. Souza Fran.~a:- Approvn1·ei a
idéa que se acaba de exprimir, '\"ÍSto ·que este
svstema é para evitar a c.;,ntenda de homens ri·
xõsos; se uma parte diz-'- eu não quero conferencia- ó talvez pot·que não queira pôr limite
:n uma disputa que tenha com o seu :"~>izmllo; por-tanto deve ser obrigado, e· mui obrigado a comparecer. ·
·
· ·
· ·
. :
_ · Sr. pre,;idente, uma conferencia com o· jui;" _de'

Portanto e oc1óso o
JU ga o
· os r. Baptl~ta. Pereira.:- Estamos enl
tempo de inventar p•llavras nov:as e ficar -e~·.
lugar de sentença, termo; o certo e qu~. depo1s
de todo o proi:e~sci. ha: de collst_l;'r do seu resultado · emb01·a seJa JUlgado. por,_ u!Ra sentença O\\
sõ haja um termo. · ·
_·. :· _
_ ~- ;
_o_ Sr. deputado,__ q~e fa__ ll~]i:_iJ_ob_re _~~~o__oje_cto,
vai· sempre cbama.n~_o f!-' cljtcana, ant1ga, sem se
lembrar que· _isto. e um, P.t:ocesso n?vo..:~ ,_. ·. . .
Gonvenho. que o acto da reconcihaçao SCJ~ concluído por, um .tabellião, , mas. este. acto nao • ha .
· de ter assignatura. de -!_0(} .réis, ,etc. ?-·E esta de:
claração. não. :vem ser tao eert~ .como se pensa.
é praciso.que _haja um a!lto que hgll! aos ho!nens ;
toi:los estamo3. conveuc1dos;-:que; nao basta , ~ó a
religião, ê neces,ario que haja m~~:is _algum:' c:o~sa: .
senao erão desnecessarias as lets, desde;que hotk ,
vesse a religiãp.

. as ·partes mais rixosas, porque• estes homens de-

mandistas têm repugnancia em se avistarem e.
logo que compareção, talvez se lhes .tire esta
, :antipathia, este odi.o que os faz. separar ·muitas.
YeZel!_; a e.xperiencia mostra, que qu!!n!1~,11m homem
propoe uma demanda está .como delirante,. teín
perdido' o uso da razão e depois se. arxepende.
. · ,.luitas vezes ·não compareceráõ .. por,: pensarem,
qu~ é um_· acto de cobardia, e nõs vemos· que
nenhum· resultado tem. tido e8se decreto, que' sahio.
par)\ este effeito ; . por consequencia; çoiicluo, que
a. coacção é. indispensavel e que ,nil)g!Jém. possa

ouvio, di:.'! tacTL!Jg1·apho.. Sil:oa,J

·

O '3a. ·PRESIDENTE, depois·de consultar a camara
p_at·a, .sa:her se julgáv>&.. a 1 p~ateria :Sl'ffieientem~ntH
aiseutida,. póz. a. votos 'a-.Jsuppressao' dos' artigos .
, cada·. uin por: sua. :ve,z,-1SCf!Ut1do ...a, emenda.· do
i Sr•. Maia; :e foi·B',i8Ul>Pl'~sa.o approvad~;1não o
. sendo--=tal· e: _quaL, a re'fer1da ··em!lnda;-, porque· ·o
, foi juntamente-com a do Sr.-. Paula-. Cavalcante;:na. part;e ·suppr~siya .., desta; ;P.Osta.d~pois.a,,votos
; em ,.se_parado -a ..sua pa~ at:lditl va, ,fol. :appr()vada.
:ficando· prejuQ.içalia a eme1_1!la .~o "S,r. ,BI,'p\ista
·1•
::,: ,:,·• . ,· ·'''l"t,-::; ,
, ~e'!"~!i'a.,o.', . , ·: , '
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Depois. désta ~o~, . pedio a t)alavra e disSe
O

Sr.

A.i.u"~td~ ~ A'lb~qu_;t•qu~ :-Áp·

·; pat·eceu oll discussão a idéa de' poder.· a. parte
comparecer por seu procu1-ador e !Jie pa!eee, ·q11e

p·1ra .ordem do di<\ a: continu~ãÓ d1. mcsm~t.
mate na.
J... ~vu1to~-se a sessiio ás dulS l1oras da tm·de.
-0 sect·etario, José· .Antonio da- f$ilva .llaia.

RESOLUÇÕE:; DA CA!IfAnA

.EMEN.QA

caso de impedimento as partes poderáõ

u~~o
compareC~<r

pó r seus

procura•Jorc:~.-

.Albuquerctue. "

Almeida e
·

-Sendo· apoiada, entrou em· discussão, tendo logo
~ Sr. Crnz I•'crl"clr~:- E' 1·egra ·de d_i·

a palavra ""·

parte, mas a experiencia tem mostrado, q1,1equaudo
se admitte procut·ação, nunca se fazem as conci·
liações ; ··é p-1is no:cessario obrigar as partes e no
caso de não coni arecerem no termo
·
se ent.en a que niio querem conciliar-se.
O Sn. ALlUUDA E ALBUQUERQUE:- Nã·> s~i que
h;tj 1 outro !mnedio,- qua11do a pute .es~j'l i~pe·
hs que só que1·em desordem, f'lllo de procur.'l·
dores til"<tdo:~ d"l. popuhçiio e egeolhidos.
O Sn. Cnuz ·FERttElRA: ~ Nes:;c ·e 1so é então
um defensor ou cundor, m 1s qu·tudo fllh-se
em procurador, é necessario d:u-se-Ille o nome pt·oprio.
o Sr. Vasconcellos: -Eu hmbem ·acho
Dlais hcil n reconciliação fci tg, pelo procu rll.dOI",
J>riucipaJment.e quan•lo ns putes estiverem muito
inimiz'ldas; uesw caso um. dito qualquet· ns ii·ri·
hrá e eu tão é imposs•vel que. se concUiem, com·
-

·-

c

111m. e Exm. Sr.-Fui presente á camara dos.
deputados o officio que V. Ex. me dirigio em
data de 17 do corrente e a. consulta, qu~ o ucom·
paahou d'l junh do commcrcio, com a qual aquelle
tl"ibumtl. rcsp<.ndeu ao... quc;itos pi"O}Jostos .P~la
m•~sm 1 camara ·a respeito d 1 estrada dn scr1·a do
Titíguá. O que me cumpre puticipat· a V. Ex~·
para sua inlelligencia.·DJos gt~arde a·v. Ex. Pac;o
i.ia camat·n dos deputados, em~~~ de l\faio da 1827.
-Sr. Vise"ndc de S. L1upoldo......;José .Antonio da:
Silva Maia.
Illm. e Exm. Sr. - A camàra d3s de
,
a m c e 1 crar com acet·to sobre o negocio da.
separação da comarca de S. Francisco aa província de Pernambuco, de que tratou o meu
officio de 7, ·e o de V. Ex. de 10 du cot·t·ente
, ,
•
.
a
1c mm1s r2 um exemp1ar
do muppa chorographico da sobrêdita comarca, edos territorios limitt·ophes, o mais exacto, e em
maio1· c:;cala que possa cxisth- em algum do~;
.. .. ..
. :li
•
•
c
"
que pelo intermctlio de V. x. se solicitassem
a.; orden.; a este fim neccssario.s. O que parti·
cipo a V. Ex. para que suba ao conhceimentode Sua l\lugo:Sta(ie o I1uperador. Deos guarde a
V. Ex. Paço da camara dos deputados , em 21
de l\laio de l~~í.-Sr. visconde de S. Lcop·)ldo-José Antonio da Silva ..Vaia.
·

-

Sessdo em 22 de llnlo
l'RESJD~!'i:CIA

DO

;;n.

COST.\

C.\R~"ALHO

Feita n cl1amada ãs 10 horas, achár.'io-se presrntes Aí Srs. dcputad.-.s, faltandn com causa os
• .
a, • e o e ouza e •spo o
sn vo se ns p<tr ~; o couv<lncionm·em ; é necess·t·
1\laranbão;
e
sem
ella os S1·s. Rncha Franco,.
l'io que os juizes de paz tenhào algum~ imporSouza França, Garcill. de Almeida , Faria Bart:luci:\ c que as p u·tes sejão -obriga-h:; n · comparecer-· P•lrante -os juizes de p!tz, aliás nunc:1. . bosa, Maciel :Monteiro, Castro 'Vianna e Lobo.
O Sn. VICE·PRESJDEXTE declar..,u aberta a se;;:;ão •.
h<tvm'á t'll reconciliação, porq 11e os procur.tdor.ls ·
nellas não illteressão.
e o ::)r. sect·etario Galvão leu a acta da ante·ccdentl!, que fui approvatla.
Voto· pl.lr consr.quencia contra a emenda, salvo
_se amb~& ns p u·tes disserem que só convh·áõ n~
O Sa. lo SECRETARIO, dando conta· do expeconciliação sendo elll feito\ por meio de procudiente, leu o seguinte
radores.
·
·
OFFJCIO
o s.a·. A.hn.cld.a c ·.Albuquerque : ..,..
Eu TE>jo gra:1des cas1s de commerció fazendo
« 111m. e Exm. St·.-Ficão expedidos os dcspacboscomp.JSiçõas por _vi-l de seus procundôres, os
nece:;sal·ios para· cinnpriiile1ito áos · officio;;, qne
qu•tes · conciliat·-se-bão mais d.:press<t pot· estarem
de S'lngue frio; que é .o qu.:.nao acontece com ns V. Ex. de ordem da .camara dcs deputados. me
dit·igio em li e 1!:1 do conente; o primeiro ácc1·ca.
pr~p.ri 1s parte~ rixos_-1s. D.lmais est 1s podem est·tr
da pretenção que têm os negociantes desta .pt"<l~.a.
leg1tmnmente Impedld'lS. .
de pagarem direitos de baldeação pelas fazendas
s:r. Bastos :..:.... Como pratico no fõl·~~: tenho que de,-tinão ao commercio d'A.fdca; o segundo
a fazer uma ·observação; desde que appareceu 9
so)>re c>~jectos. concernentes ·ás companhias d(l·
decreto . nun
- ·
·
ciliação ~e~.~~ .m~mo p~r, procti~\dores ... , ,
levará ao conhcehncnto do. ~nesma -camara. Deos.
guarde a V_ Ex. Paç.-., em 19 de :Maio de 18'~7•.
Supponhamos ·porém: qué são elles .. admittidos,
-Má1·que.: de Quelu.:.-:-~t·. José Aut •nio da Sih·a.
e :que v. g .. uml:parte,-.que :é devedora decert.ll
quantia, :manda_ por seu .procurador dizer, que 1\Iaia. ~>-F:iéoú. a camara inteirada. .. . , . .
O mesíuo~;Sr. -tõ secrêtario leu ·t;,imb_em úm11
uão póde pagar já e que, a pagar quando. puder,
està p1·ompta para _a, reconciliação; não. vem isto
memol'ia, ou plano otrerecido pot· João Bapt_!.:;t!l.
a· fazer; .que em realidade os juizes .fiquem inulfidosi, para au..,m·entar as. J"cudas da nação ,e,tilis<tdos ou como . se 11ão _existissem! Portant~,
extinguir a divida nacional, etc.- Foi recebida
com agrado .e remettida ã cmnmissão priucipalsem. que haj<t i~pe4imonto .legitimo,.dev~m éom. de fazenda.
_ .
·
,
· ' :·-:
p&recer as proprias partes. . ... :
.. , ,
.
O ·sn; LJNO CouTr:o;nQ ·mandon ã mesa um re-O Sn. PRESIDENTE, por haver dado a bom, deu

o
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<!UCrimento dos empregados das diversas repartí...:ões da junta da fazenda publ:c,. da pro\·iucia
•la Bahia, sobre augmento i:le ordenados - Foi
t·emettidu á commís>iíio de petições. ·

.

. .

.do dia, qne é a discussiio do artigo additivo do
~r. Alme1<1a Albnquerqua, adiado na sessão antecedente por. haver dado li. hora.

· • s JUIZO e paz conhecê as pessoas, .;, sabe
muito bem se estão realmente. iloentes; devemos pot·tanto deixat· isto á discrição dos juizes
de paz.
~s partes devem comparecer ambas porque um
só nunca tem razões, e e muito differ~nte,quando
apparecem ambas as partes em juizo, sendo o juiz
homem de luzes, capacidade c probidade ; porqn~ logo se conheee nquelle que não t~m razão,
·pots nas pergunhs perturba-se, tem diffieuldade
em lnll·ar: co.tht!CC·SC ftu·tlmente que não responde
como deve, aqu.!lle que não tem razão._
po lt. que u a ., procur11dores.
O Sr. Ahnelcta a AlbUquerquC!':-Ten-

du·f!C Rup.prímido o artigo d'l lei, qne, no ClSO
de 1m edlmento d
.
"
·
~u1z d~ p·tz fo;;se com n outr!\ pute no lugnr d'l
l'}lpe.:hd·t, neh'l-se ngora manca 11 lei: é pois prects<!_ d'\t' .re!ncdio: e est~ uiio póde ser outro
seuao adnutttr procur:1dores.
e não quizermos admittil-os, destruiremos o
-systema, m_uito velho, e muito antigo, estllbelecldo nas lers, por onde nos reguhrnos até ag••ra,
e pehs qu·lef J.lóde C'ld'l um fllzer por procurador
nquillo que pode fazer por si mesmo. Têm alguns
S.r~. ~eputlldoil ~Sentado que· se não hrão COII·
CJ1Jaçoes por mc1o de procur'ldore.;; e diz um
ltonrlldo membro, qu•J, selldo corregedor do civel
uão vi o uma uuic:~ · concilinção feit•\ por procu:
rtdor: mas eu tambem servi muito tempo de
intendente dos dinm 1ntes, e _posso nffian~;ar que,
dunnte o tempo· que serv1, desapp,uecêrão AS

pera) não terá a pnrtc a bem entendida liber-

ifade de mandar um procurador?

Eu já, disse muitas vezes nesta camara, que
se não podem decidir estes nego.:iQs-sem attende1·
ús localidades internas, e ter-se attenção ao que
se passa nos sertões. Se nós obrigarmos o juiz
• de paz a ir de casa em casa, o que seria mui
geral, porque cada uma das partes rarin ver
que estava impedida, elle faria cx·1ctament'l
o officio de coneio: por eonsequencia, approvando
a emenda, quando a parte esbver impedida de
tal sorte, que não possa com 11reeer; e quando
o negoc10 eXIJa promp a ecu;ao; nao posso el·
xar àe propô!', que quando o impediment, fõr
tempo1·ario, e o negocio de pouca consideração,
:;e espere que a partc se.. !estabeleça, e então

Pergunhrei ngora. Como é que umn. senhora,
VCZt!S não S'lbC quqJ é O' !.'CU braço
d_1r~1to,. e nem sabe . dar direCfà~ Aos seus nego-

"q~e. muitaS

.seu 'proeur.~dor, só_ porque ha qu~m peuse que
.estes negoctos se nao podem eonelu1r senão entre
pess~1s propri>~ !. Ha!_emos . de e:~bulbar a qu!l.lquer de um d1re1to. ta~grande,só porque se diz
q!le os procumdores uao podem fazer conciliaçoes?
.
:..En ncho,. Sr.: pre~idente, que os procuradores.
~ao os m·us propr10s para as ,concilhções, por
1sso , que ns podem hzer com mais sangue frio;
P•>rque nestes uegocios tudo quanto é effeito da
pr~deuch, c~rcumspecção e. sabedori<l, é sem. pre
m~1s_ bem fel to do que debaiXO da influencia·. aas
pa1xoes.
Se· se determinar que c·1da um· vá pessp~mente, _
far-se-h<~. em lu~ar de um beneficio aõs cidadãos
um m11l terribtlissimo, e se conhecerá muita~
vezes que a lei é inexequivel.
,. O .Sr. Souza l\l:cllo:-Eu t'\mbem sou do
p<trt!cer do nobre dcput'ldo quo ha pouco ·rallou,

. Por ~sso ~ou de Yoto que se faça difterença
__.entre tmpedtmento temporario e diuturno. C·•mo
- compat·ecerá aquelle que soffrcr molestias cbrouicas, e de que não se possa esperar restabelecimento?
·
Portanto approYo a emend11 com a differença
<Jxposta. Eu sei que onde existe este estahcle~imer.to de juizes de paz, nunca se admittem
procurações; e bem que não inventamos unt
processo novo, tendo de nos dirigir por aquelle
q~e s~ ~<:ha feito, filho da experiene1a das na·
.çoes CJVJhsadas; com tudo não estamos ligados
na parte da raz.iic., supposto o estejamos de alguma sorte na pa1 te da invenção : a razão nQs
dieta que uão ha motivo convincente para q"ue
U!? homem, que se acha legitimamente impedido,
nao possa delegar os seus poderes a outro que
faça as suas vezes.
Approvo pois a emenda_pela maneira que acabo
EMI!:ND.\.

« QUando o impedilnento não fór passa,.eiro
a p~rte n~meará procuradort precedendo ·lusti~
ficaçao da JUSta causa.-Bapttsta Pe~·ei1·a. » _
Sendo apoiada, continuou com ella a discussão
·
·'
tendo logo a palavra
O Sr. Cruz: FcrreJ:ra :-A experiencia tem
mostrado que sendQ admittidos procuradores
nunca se fazem conciliações. Eu set·vi a vara d~

.

'

'

...

-

prétendo re;;ervar plra . ·.a. terceira discu.,;são · o
P.reciso remedio, porque pela suppres;;ão dos ar~~~03 • que mareavão ·a ·jurisdicçào coactiva. dcs
JUizes de paz, · cahio. ; por.· terra.- todo . o .beneficio
d"~t~ instituição, .. segundo· o • espirito da consti__t~ lk="==" - . '" .
- . .
.
Fàllarei a favor da. emenda, que quer que-haja
procuradores, e· !espondendo a uma objecÇão• que
se tem P.rop_osto; · de· que estes não póderáõ f·1zer
- ns conclliaçoes como··~ :proprins- partes; devo
figurar uma hypotbesc; pela · quil se destróe
semelh'\nte opinião.
.~

l
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, ~ .Ni~goem _--póde, duvid!U'-~ que.c·um 'procurador
•muitas ..ve_zes. deverá. ::llSSlSbr _por. parte do·- au~r, .
.quando este por . morar em dsstaneia: de mo1tos
'dístlictos tiver de ajuizar ao réo no juízo do seu
.domicilio : . eis um caso em ue ·se lia de tratar
;.:-ooncsliat;iio com assisteneia do procurador :
-portant.• se nesta hypothese se. tratará por pro_cúrador da parte do au,or, -nenhuma duvida põ~e
_haver em que-. elle se admitta por. arte do reo
.
c o . e eg 1m0- 1mpe smen , como quer· a
.emendá,.· pel_, tJUal eu voto.
Q Sr. Luiz Covnlcan i;e: -A procuração
·nfo· póde deixar de admittír-se ; as pessoas qua
•têm ae ser conciliadas; podem morar em lugares
·mui distantes; ··mas a j ustific!!Çiio parece-me que
:se nio deTe admittir, por~ue vem fazer màis com_
·plicado O procéSSO do JUiZ de p:lZ.
' O ·sr. Ua(,tlst;a Pe~atra.:-Nem o 81J!'U.mento que se trouxe, nem ó que acaba de' dizer
.o i~lu.;tre preopinante, conclue para uó.-1 restabelecermos os rocuradores.
·
ão se. p ae procurar argumentos de anah•gia
'ou outro pretexto. para o que se acaba de dizer.
E' ·-esta a disposiçao da le1_, e não ha argumento
'que. n. destrua. · Tantu é disposição da lei, ue
· s casos e cnmes , . o quere a as partes viio
:no lugar onde têm de dal-a, a me.nos que não
. tenh;lo dispensa, embora o lugar seJa remoto.
· Quanto á reflexão sobre justificação, acho que
,
·
,
apoea
. uni depoimento; mas sim attestnção ti c medico,
porqu~ não se deve arbitrariamente dizes·-esto!l
impedido, cumpre attestal-o. Mas donde o certa.fic·1do? :;em duvid·\ d<1 professor, que sabe que
eu não posso comparecer.
·
Na admissão dos advogados, pouco eonsegui·r,•mos, absolutamente fallando, porque o interesse
:dos advo~'ldos é prolongar as questões, e por
isso não favoreceráõ as co,lciliaçõe;;: o advogado
não vive de meios concilintorios, sim de pro·varás: por. isso é clat·o e manifesto que a querermos concilia ões devemos ád i i ns o
·
.ções unicamente nos casos em que liaja tal
.impedimento, que a parte não possa comparecer,
.e. disto não se póde conhecer senão por meio de
attestação do professor.
.
neeessarto ar em a tençiio a 1sto, e não
.argumentar com o que se Acha disposto nos co_digos romanos, a que nã.o estamos ligados. Nós
.Vtlntos fazer uma instituição nova, do mlfdo o
mais positivo.
·
: . Eu acho<tnesmo, a certos respeitos, rnelindmsa
essa indistinct·::~. obrigação de compueeencia, como
v •. g. no sexo. feminino pouco ·affeito, maxime no
·campó, a taes actos, e que .. póde servir de pre.texto a crimes ; (lorém eu. não conheço iustituu;ão
:que não seja. sujeita ·a abusos. .
.No campo as mulheres conhecem pouco as
astucias e manejos, e podem ser victimf\S da
. :1W!4U:éçào de ·umj-uiz de pu; elh1 porém pó~e ser
.acompanhada de um parente, ou tomar as cautelas que julgar neeessarias. .
·(111: ,voto pois pelo que tenho dito.
O SR. PaEsrDENTE, . ~epois que . a c~mara jul·gou . a materia suffic1entemente dtscutsda, põz a
:'"otos o at-tigo ·additivo;'- que foi ap rov~do, não
·Jeira; decidio-se iguaÍmimte, á ;equêrimento do
Sr.· Vergueiro~· que' foss~ o artigo additivo ·re'Dlettid!> á· commissão· 'para melllor . redacção da
materia; e especificar~se a •'qualidade do irnpêdi'Jllento de que se trati,a · no artigo; _·
·.
_ Passando-s~ à' âiscutii o árt.,. 33 do; projecto,
mandou o Sl'. Maia -ã ~esa a seguinte . · ..
-' • Proponho que 'O art. 33 seja transferido para
~epois do art. -l7.- Maia. »

. Send() •o&poiáda e logo appronda, enirou
- dascussão· o seguinte

C lU

« AIITIGO 34

«Em virtude. da segunda attribuição (previnir os
delictos.)
·
« t.o Evita ou separa ujuntamentos, em que ha.
eri o de desord
vigia que nelles: se mantenha .a . urdem.
.. .
." 2, o Sepàra dos luliares pnbhcos as pessoas em. briagadas, éntreganao-as á cust9dia de alguem.
Tambem se entendem neste caso lugares publieos as casas de qualquer trafico ou officina de
:porta aberta.
.
_·
..
·
11 3... Intervem na,; raxas, procurando concslaal-as
e não o obtendo. f:~z assignar termo de bem
viver ao que mostra intenções fle fazer mal e
vigia sobre sua conducta. Se o rixoso continuar
a manifestar taes intenções, -pt·oeederá contra
elle,_ á prisão de 10 a 30 dias, ~mvíndo-o su_me execu~ão ;' e pela reincidcncia. o duplo-depoi~
· o triplo da pena.
,
«O effeito do t•!rmo de 1Jem viv~r ~o a ~ravato1nar

o

rixoso suspeito ddle, sem outra pro\·a.

" 4.o Vigiar ns pessoas suspeitas, entraudo nesta

classe os vadios, que· não têm meios de subsistencia e os ue fazem des zas a im
possibilidades.
' · ·
"ã.o Fazer prender as pe~soas desconhecidas que
sendo de fóra do mnnicipio se demorarem nelle
tres dias, sem. I~e a~res~nta~·em. passaporte e
remettel·os ao JUt:r. ordinarto."
·
O S1·. Maia offereceu ao. artigo a seguinte
EMENDA

« Proponho a suppt·essào do_ at·t. 3! c~m_.,,t•J-.,
dos os seus numeros, e que se substitua.o por
este.

public~, - Maia. >I
. Sendo apoiada entrou em . discussão com o
·artigo, ·e disse ·
o sr. Vcrguelro:-Eu julgaria ·admissivel
a emenda do illustre deputado, se nós tivessemos 'unaa. lei que puz~s.se a policia a~ministra
tiva ao· alcance dos· JUszes de paz, porem .como a
não temos, pilrj!ce-me ser bastante!nente mteressante que demos algumas regras, ·emquantC? se
não· fizer esta lei de policia admin~st_ratsv'!_;
porque estes juizes de paz se~uram_ente nno te~a!>_
luzes necessarias, nem merecxmPnto para desenvolver a regra do sua cr,nducta na grand~ massa
da legislação.
E' preciso marcar as ~egras, _e eu convne1
por isso , que se adnnttao estas ma1·eada.s · no
projecto. .
o s~· • .l\Xaia :.-:Cham~~~e policia administt·a.
s eli tos
affirmar' a tranquilhdade e segurança·. publica:
-e para este fim se conseguir na l.eis-_existe~tes,
que se podem observar como d1~o na· ·m~rrha
emenda.
·
·
.
Ha um·'regimento 'do intendente geral da~o
licia, que ainda pôde continuar a. ter ob~!V'anc1a
em muitos artigos ~ lia. o regimento dos JUIZes dos
bairros ; ·e ha o~tra8 muitas disp~s~çõ~ ·e pr~en_s,
que. cantem o que se cha!Jla poltcta ~miDJl!tl"l&
tiva, aquella que se . '!e~tma a pre_ve~ur d_~J!ctos
e a ·segurar a tranqutllidade pubbca~
' ·
Eu fiz esta emenda, porque tendo a eamà1-a
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admittíclÓ e approvado a emenda ao art. 22 . e
seguíntus, . era necessurio, para .con!erv~r a ~he·
rencra e boa ordc!m na orgaruzaçao aa lm que
so admittisst·, a r•!S~ito das attrib~ições do juiz

a emenda:; a ordem dos artigos tambem me nlio
parece conforme, Os L€-:!JIOS de - bem viverD)e- pareeet 9uo uiio seruo _bem. postos em pra·
tu~a pelOli JUizes de paz : nao so porque envolve
alguina cousa do judicial com porque esse tal
te1·mo de-b11m·viver- nenhuma ·utilidade produz.
Em lugar dist.o, eu substit'!iri~ _alguma ~O,!JSil
-que declarasse melhor ·as attt·lbUiçoes dos Jlllzcs
.de paz, e dirin que hou\·cssem de vigiar sobre
cousa certa e determinllcla, como mercados, ajuntamentos ·publicos, etc.
·
Pode á talvez oh' ectar-se ue i,;to ertence hoje
nos almotaces ; mas eu sou e parecer, que seJào
abolidos, ainda que nàn s<•ja objecto desta lei,
e só possa ter tuga1· quando tratar-se du' lei
das Mniaras.
O .mesmo Sr. deputado mandou íL mesa a se•
giÚnte

~·

permitta por. um. momento ·essa faeuldade,· visto
. que as discussões precedentes nos têm ·mostrado
a necessidade que ha, de fixar-se com alguma
exaclidão
o que seja um .juiz de paz
.
. ; .. todavia,
: '
~..

dir que me chamem á ordem.
.
Não se entenda; Sr. presidente, que um · juiz
de paz é, em razão de seu nome,· um magistrado
.•exclusivamente dedicado a r
r
monia entre as familias, como talvez alguem presuma, • u como talvez o , entendeu alguem ;Íia
asstlmbléa constituinte. de .França, onde o .juiz
de paz foi · enfaticamente dP.nominado - o altar
d:1 concordia,.;_ e comparado ao bom pai entre
seus filhos, a cuja voz dt!sapparecerliio injusti·
c;as, queixas e d1versões entre os cidadãos :um
juiz de paz, Sr. presidente, é um magistrado
na extcnc;ão da palavra •! sene para muito mais
do que conciliado•··
·
- • ·
E para pro,•ar, vejamo:~ o que St·ja um juiz
de .paz em lnglaterra, . quem ....o elege, que tempo
"

-

çõetJ, quaes suás attribuições e qual a raziio
do t'espeito e expl'endor de que· goza.
·
O. que é pois um _jniz de paz inglez.? E' um

ridlide sobre toda a superficie de um. condado
ou pt·ovincin de Inglaterra: autoridade que élle
exercita ou só, ou em concurrencia com os seuA
com anheiros. Oi o com anheiros
r ue em
<< De\'e o Juiz e paz vigia•· soht·e os açou· · cada um condado ha um numero de juizes de
gues, mcrcudos e ajuntamentos puhlicos.-P~ula
paz, numero que é hoje indefinido, bem q11e
Car;alcante. »
.,,r
antigamente fosse limitado a seis, c depois a
oito sómente, em cada um condado. Quem o
Sendo apoiada, continuou com ella n discussão,
elege ? O rei ; mas sobre proposta do grnnde
tendo imme.liatamente a pul:wra
chnuceller de lnglatena, ·o qual é obrigado a
o· Sr. CaHnon :-Sr. presidente, levanto-mo
tirar o l'roposto da lista dos membros dn- compara fnllar em globo sobre a materia do artigo
miss.io <1a paz do rei-, commissão que l1a em
c "eus numcros.
t..•dos os condados. Explicarei o que seja essa
~luit<:~ de proposit•> me abstivo até agora de
commissão.
tomar parte· na discussão, que tem havido sob•·e
.A jut·isprudencia ingleza denomina o rei por'este project~ d7 _lei:· porq.!le trnto~-~e até artui
fonte d~ honra,. da justiça e da paz-;- segund9

neste recinto, me parece (seja-me licito dezel-o)
perfeitamente illusuriu.
Com eft'eito; S.r. presidente, se depois que sahio
es,e dec•·eto, mantlnndu concili:n· as partes, ainda
os mn~is!rados {aliás homens sabios, iutegt'(;S e
revestidos de tanto poder, e até. mesmo .desse
prestigio que dá o longo habito de maudnr, e
" de set· obedecido) não putl.erão, como aqui se
~m dito, eonciliar duas partes ; como é do esperar que essa conciliac;ão seja . ·feita po1· juizes
de paz, os quaes, pelo que entendi do anda1·. das
discussões pt·ecedentes, .v:'io. a ser· reduzidos á
classe de juizes de :'l"intena, e a menos talvez
que ·(,s almotacés? · ·
·
Eis .aorazào porque não tenho fallado ou contribuído com· o meu fraco quinhão ·nos debates
a _que alludo.
·
Mas agum, Sr. presidente, agora que se vai
tratar de uma attl'ibuição importantíssima dos
juizes de paz, qual a da policia preventh'a de
ddictos · devo em 1 inha
n i ·
con;;idernção da camara ulgumas idéas .que.tt:nhQ.
sobre a instituiçiio dessa . utagistratura : ao que
me move priucipalmPnte o ter observado. que,
na discussão deste projccto, vão-se evapoi'Rndo
muitas das suas attribuições :apoiadosl, que aliás
julgo esscnciaes.
..
·
·
.J:>l'incipia1·ei, se. a cr.mara me pe1·mitte, pCJrnlos~
trar o que sejão juizes de paz,· nos paizes onde
essa boa instituiçno floresce, a saber : Inglaterra,
Estados-Unidos o F11mça. ·
..
. ..
..
Para ist_o e mister que eu. divaguê d9 as;;uinpto
ora em questão ; mas espero que a eamara me

Ora, todos os cidadãos notaveis de um eonda-:lo,
notaveis po1·que têm cet·tas qualificações; de que
lugo · Lrnttuei, fazem-se inscrever na lista dos lia'beis para manter a-paz do .rei :-esta lista, que
e fonnacla ou renovada pelo sherift' · ou corregedor, e guardatia no arcllivo provincial, é transmittida em duplicata ao· grande chanceller, e os
inscriptos nella _são os taes membros da commissão de <lue fallo.
·
Fica pois ·entendido o modo, por que ;;e ·elege
um juiz de paz;· o qual depois d<> approvado pelo
rei, recebe um . diploma re:tl .com o gmnde sello.
Que· tempo <:ura;em funcções? E' a arbítrio· dó
rei, sal vo O·· c~so de ser destittiido po1· abuso de
poder; destituição, que é fulminada á vista de
prova e sentença, pel<J tribunal do banco do re1.
Quaes são as qualificações de um· juiz de· paz ?•
HonPstidade, saber, residencia e domicilio com
propriedade territorial dentró · do condadó, .e cem
libras ~sterlinjlB de rend~ liquida: isto ê, de!lu~

z·

..

1·en·la pt·oveltie'rite de bens dé . r&iz, ou térras.
Deste ultimo' ·,•eqnisito,. quero. dizer, ,da, renda~
são, exceptuad()s sóm~te os pdmógeuitos dos J?a.•·es. de Inglaterra,. os-sub_-secretarios de estado,
os grandes offieiaes .do exercito e mal'inha, ·os rei·
tores dos collegios · das universidades e algum
outr.... (qu..; a~ui' ..· me não occorre) pot·quo se presume tcl' aqueUa: renda.
'
Sem estes ·r~quisitos. que são as eondições de
eligibilidade, nem se póde ser da commissão da
paz do rei, ne~ tão pouco. juiz de paz ;·e qual·;;
que~ .~o . povo tem o direito de provar que um
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juiz de paz não tem a renda exigida pela lei ;
prova, q.u!l sendo duda, não só .traz a··destituiçãó ·;do JUtz, como o conde.mna a uma .anulta ig11al
ã<~~nd~•.:quc elle. devia. tlr. ·Passemos .ás. suas
attrtburçoes.
.
,.
,
· .
. acs soo, r •. pres1 en
mmensas
staria. talv.ez dizer para as .avaliar que um jurisCQnsulto mglcz, Wulter·.Wiliams, escreveu 80bre
o omcio de juiz de paz, quatro go.·do~; volume:;,
.
1
·
.,m
m
caracter . aniudo. Mas convém examinal-.as . com
particularidade. O~J juizes de ,paz ;ou justices of
the_ peace, exercítão sllajurisilicção ou isolada·
mente e de per si, ou collegialmente com seus
companheiro~. a saber. 1• na requcna se:;são (petty
~~:~swn), que é um tJ."ibuna c<~mposto de dou;;
J u1zes de paz, pelo menos e qne se reune de 15
em 15 dias nas cidades mais notaveis do cond~o, i:to ~."cidades que tém um mercado; 2o e
na .ses:mo trunensal (geneJ•al quarter session), gue
ó outro tribunal composto .de tres ou mais,juizes de az com assistencia do shcritr o r. t
rotulorum (o primeiro magistrado civil da 'província e de direito juiz de paz), e do grande e
peqneno, jury; este. tribunal reune-se de tres em
t.r.es mezes na capi,al da rovincia ou ·condado.
s pos , :sr. pro!SI en e, passare1 a exammar
o qr1e faz o juizo de ·paz de per si e nas sessões.
Que fu elle de per si ? Conhece de todos os actos
'q_ue pos;siip a_lterar a tranquillidade ublica_, c·omo
,
u.
. _mo ms·popularc,;, para a rcpressã:> .dos quaes . tem ·ás suas .
ordens a Corça armada. ' ·
.
Que nttrilmição· ·não é esta, Sr. presidento!
Ella emana desse principio, que sõ a Grã-Bret:tnha reconhece - desile p1-incipio , de que os
ingle.;es tm1to se u{an4o-quero l)i:m· o pl·incipio - da sujeiçlfo das bayonetai á autm·idade
ci"il. - CApoiadó geralménte.) Soldados ingle.:es ·
nl!O ·podem marchar cont1·a ingleies, sem ordém pOl' escJ•ipto . do jui;: de pa:;: E .é um ·tal
juiz, quo se quer aqui reduzir ,á classe· dos vin·
tenari s
·
•
· ·
· 'Mas continuemos; O juiz de paz de per si faz
preil_der os prevenidos. e delinquentes, cpor otfen888 que nao ·merecem penas graves- conhece
de va abundos c tem am las attribui ões · de oact,a- ec1 e todas as pequenas contenda$ entre
amos"·c criados, ·mestres e aprendizes, jornaleit·os
.,. aquelles que os' em pregão, •etc., etc. Que · fazem
os juizes·'de paz na pequena: se,;são? Conliecem
de· appellàções 1nos casos 'em·~ que' estas cabem) .
dOS JUÍZCS, qúando ObÍ'ando'sós--:dão licença pat·a
o· estabelecimento' de tabernas; 'hQspedarias; etc.~
deciilem ··.contendas de · maiór mó ri ta, ·entre pàt·tes
~~rbit~·ii'? -~ a\i'*ent.C?s: que;,àOs,.bastardos d~!em ..
dar'os·pats; declarados· por JUf!lment•> dali mats-:-.
tomão contas·àos' administradóres ·.das· parochias e
intendentes dos pobres, ete:;··ête.'' ,.. ; · ·· ''· ·
E·.quanto--a· ~ta ultimacattribuição,• convem· de•
clarar,'• Sr.- .presidenter,.,cque; i é tanto :mais impor- ·
tante.,;: q'1anto ·.ella · Tersa ·,em· a' <ftsealiSação·•de
contas; de--; grande ómontii·: porquanto sabido. é qüe
a· >taxa; ,ou: tribu~ que. ··o :povo 'inglez .paga para ·
a :·sústentaçi\o,:dos ··seus' ·pobres,,,. cbamaJa-'-poor ·
.,·ate'-, equivale a <J.U&si 117 de.toda a··renda a })Crto ·
~!}da publica· do. .tm})Crioo·britanico ;.cheganilo;: a
d'\..oitenta .. milhões ·, de' .. et'll7.ado;v e·; todo ·;e
enorme: capi.tahpassa ,:pelAs· m~os de taes., admi-:.
niat;radores:: e;. intendeJJ.tes t" Que .fazem, porftm os
}mzesrde :paz,na seS$iio ti"i!llensal'h•Neste: trihll·
n~,, com .os·, àdjunto's. i1ie ..;qlle:'já· 'fallei .e):~rn 'o'
&ux_!li~.~d~,grande; e ·ptlquenO:iJUI':Y · !d~f·CiljasOpe•.
~aço.~J~·nao. ,devo .J'allar, agora).,os; •JUtzes: de. paz.
..-:-.eqnhece~~]- .. pc;~r ,_appeUação.-;.e .decuJ,emo: wdas as·
~s~ çr~~iBáes,. ~ne·,. n-o .~nvolvem :; P!llla, eapi-. ·
. taJ,,e lc:a~:.civeía., aiàJ,certo';"por~ iJá· g~iie
··:va19~~nli~m ,.de,·~todQSc,os·, negomos correCCio·
n~,t;CQndemnando,;ós ,réos,~·l~qt.ba!llo~, :á•reclu~·,por,...m~es nas CU~&S•iperutenciar•as, etç. ~-
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elegem intendentes de pobres, e administradores
de_. parocbias--podern finalmente suspender o es .
crtvão do condado , . e =vraticar muitos 'outros
actus de grande jurisdicção.
·
·
Pelo ue
·
credito e eilplend?r, Cf'lm q_ue tanto se· pavonêa
esta celebre magtstratura mgleza , ·dire1 ·~'que
toda a razão se funda-~a sua extensa jurisdic·
çào-na força de ue óde usar ara. se faz r
o e ecer-nn q11a i caç o os seus · membros-:.e
na solemnidade,. com que estes são investidos no
poder,· quero· dizer, ·na proposição do· grande
chanceller; e approvaçfio por um diplomn real.
E dahi procede essa nobre .;~mbição 'I :til ha , de
ser juiz de;paz· em Inglaterra.
·
·. ..,
.
Com etfeito vê-:ie alli a cada passo , arcbideões,. conegos, Pli.'Nchos respeitaveis, ·escudeiros,
c Lvalleiros , baronetes · e. até lord$ obrando como
juizes de pai. O mesmo grande chaneeller·, os
doze grandes juizes de Ingla1crra obrão com•> juizes de az i onde. quer ..que. se achem;· 'Tal .é . o
tratura. que alli existe ba quinhentos::án~os;.pois
foi estabelecida re~ularmente no principio dorei~
n·ldo de. El11arJo lli, isto é, pelo. nnno de 13:17.
E t l bo L institui ão tem fei
· ·
uma para Americ1. ·do Norte e outra. para a
Franç1. : na sua primeira. emigração foi a instituição felicis:;im", arraigou logo .e prosperon
rapid 1mente, porque os homens urão os mesmos
1·. presa en e,. erao 10 g ezes.
.
. · · : •
OS juizes de paz são portanto nos Estados-un:dos
o mesmo, que na Inglaterra, dadas as modificações, q11e .por for.;a exige a ditrerença da fôrma
de governo. Não fhi- porém . igualmente feliz a
mesma instituição, na. s11a s~gunda emigração,
quero ,dizer· quando passou para a França em
1799.
'
. . .
'
.. . . '
'
A nssembléa =.constituinte frnnceza na. maior
pureza de suas. intenções quiz fazer a seus Clln·
cidadãos· o mi~o . da. maatstratura· . de· pa.r. ; mas
attentando na. disparidade das leis · e costumes
'
'
.
..
discrição Qt\e .devia alteral-a..
Com effeito. pelo. decreto de·2i de Agosto daquelle. an:~o, : ordenou que em cada. um enntiio
houvesse um "uiz de az
leit·
elos idadã
activos. A só qualiftcação. que exigiu,. CoLa :idade ,de trinta annos •. Deu•lhe dois aecessores . que
o ,ajudassem., E por fim declaro11 como suas attribuições.- o conhe~imento ...de todas . ai .acções
pessoaes e, m_obiliaJ•ias_ at~. ao valo.r d_e, ciiJ.ç.oen,ta
fi•ancos 7 agual. conhec1men~:,das .-a.cçoes. ~e ,,d!lm·
nos·feitos. nos campos e cearas; de arrendamen~
to' iie marcas;: cort'es :de ·arvores:· desvios .~de .
agúa~.' de 'rega; e outros. factos. de ,_· polici'a 'r:uràl
,-·po~ !lm. o· eonbecim~l}to ..d~ p~~uen~f'Ç~~~ep.
das, tnJUrt_as ve~l>aes, rtxas, etc. .. . :. .::. , , , · .
. Qual ,. fot o res.u~.tado..dessa alt~raça!), t!illvez
p()U:eo 'meditada J' ·A planta :murchou·;·· e ·a: .·~sem
bleíi. quiz . socoriel~a. ·.Outro! decreto · tiro11·lhe' os
. aç_~es~tQ~:es .. Niio.'foi;ba!ltl\nte; e:a ins~im,iÇ-ão: 'desacreditou-se:· Na opmião dos·sabedores· da F.ran~
ça, ··.e. p~r~icular.m~nte de 'Henrio!l- . de, P~ns~y,
que··ulnmamente ·.·escreveu sobre. esta: ~!lt.çpa,
attribue·se ·o ·haver-se; ,. contra a louvavel. "espectação da .assembléa, Jl1allograd,o a :~inst!t'!!ç!i,o.a
u tr ·causas a saber-falta. de eondt :oes~.'de
e~igibilidad~.: C)''q.lle' deu·.aso .a. quê· ~pm~il~'·!n~·
dtg!los.•~ .1~'\"~f!t~ssem d~quella_ ~~gtst~tura . e
a ;prosbtu1Ssem .;.- fàlta de 'duraçao em sU>l~_fll;~C- .
ções, porque em um ·anuo (que tanto. durava())
mal po'dia ··o ·juiz adquirh' o necess~rio! ·habito~
extensão·, de< s11a ,. competeneia ·: · pots ·o' conhectJl1Cnto geral: de _acções pessC!aes lf:o~tr&!!i''que
admittiiio . ' os anttgos usos' do fôt:o; · sob~rre:. goll''o ·juiz,de paz- insufficieneia e·:ot,scundade.
das.
eis. P.el·as·...labirinto.
·q:uaes···· deviã.
·.reg
. ular
~.se, ·.po
.. r.qu,e
em .1.tantanh:o·
nãoo. era•
·de'. . esperar;;
que
·quemdo.sse ;estranho á profissão··,das: leis·,depa-o•
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com um fio de Ariadne. Taes forão as causas,
e desejo qtu• a , eamtu-a us tome em considera- .
ção na. preMo te tarefa, a que se deu.
Ha alguma analogia entre· os . nossos co~tum~s ·

de administração, mas sempre serei de opinião ·
que a força armada do exere!to níio seja sujeita.'
a autboridades tão pequeua8,' quaes· os ·juizes-:
de paz,· mas ·_si_m aos· presidentes·· de provjnei~ •.-:

ê menos obscuro, e ín.sufficiente para ·os juizes
que vames estabt:lecer. "Fodavia a instítu~ção, ~6
que fallo, posto. que cahasse em descredJto, nao

prender ....8 criminosos, e ~.a~ter a tranquillida~
iie publica, assim como . tóia; a nuthoridade de ·
policia, niio podem ~eiu.r de ter· alguma pe- :

~ajloleão. quiz snppl·ír o defeit.l·. da nenhuma·
qualificacão dos elegíveis, e por ÍSS!J um. Se01~- .
tus Consulto determinou - que os c1Ja~ã•1S actl"\'OS do Cantão propuzess:em dons cnndtd_at;os ao
imperador, 1•ara que es~ escolhesse o .)lUZ ~e
paz. De~ois para rcmcd1ar o mal, que provt- .
nlla da falta iio durac;iio, determinou-se que as
funcçõe:;- ele juiz de paz durassem dez annos.
Hoje finalmente são todos os jui.zes de paz
nomeado,; pelo rei, c por tempo illimitado.
E quanto ás suas attribuições, alêm das que
lhes dera a lei de. li90,
..
..tem de.. mais- o co..
pa- .

Quanw a dber-se que estes juízes de paz se
iga:alão a~s ulmotaeés ou juiz~ de vinten.a, .n!!o
vrJo esta 1gualdade , porque têm ~ • attnbu~çao
de julgar causas pequenas , e os JUIZes de paz
têm attribuições muito diJI'erentes.
O dizer-se ·que um almotaeel é mais do que
juiz d·! paz, poa·que niio tern a attribuição de
julga1·, :~cria o mesmo que dizer·se, por exemplo,
que um guarda marinha é mai,; do que um presidente, por isso que este nada governa no mar,
quaudo tem muito maiores uttrtbuições, porém
em díJI'erente l'epartic;ão.
.
o sr. CaJ:JD.on:- Estou persundidn que a
camara uão pensou que •J meu discurso. fõra feito
para conta·ar1ar a constituição. (Apoiaào geralmente.) Eu pedi licença· ara fatiar sobre ama-

r~U'se

.

..

~

P<lrtantO voto pelo ~rtigo, salvas algumas emen:.
das· de redncção..Julgo excellente a slltl· materia
e n.io ·d.:sejaria que fosse reduzida para menos,
antes ·talvez para mais. ·
o · sr. ·.Luiz ca~·alcan:tc.:- O _que se
faz em Iriglaterrn, pãiz classico da .liberdade,
de nenhuma ·maneira pód~ de1·rogar o que esta·
beleceu a nossa constituição. A unssa c:mstituição u1·deqa nue sejão electiv.ls .os,juizes ~e paz,
e apezar de que fctase tal vez melhor . que est;t
nomeaç!io á.seJnêlbança ·da Inglaterra,· fosse .fdta"
pelo nJonarcbtt, não podemos entrar, .nesta . ques~.
tão. A:. nossa .coustituic;:ão mand~ q~~. ·!l ju,iz de:;
paz seJa electtvo e dá-lhe .~a attnbuJc;ão do. c9n·.
ciliar_~ a.; part~s, e quando tratado poder judi·
cial~··e--.do poder M.coanpdlii·; as. partes em.·
mato:rias contenciosas, ou criminafs,. ntio . falia·
nos juizes~ de paz, falia . sim . em juizes de di·.
reito 'e jurados.
.
·
HavenJo à camal'll deÜheratlo . ue
"ú·zes
paz. assem nomeados pelas camni·as,. é .claro ·
.que não~ pódem tel" tiio grandes .. attribui~:ões como ..
aqui se· J,em dito quo _têm. os juizes ·de ,paz em ~
Inglaterra. . . _
.
· .
..
,·.
E' com effeito muito bom,. e, appt·ovo .m~ito,.
q 11e as parte~ a,_ cada . passo .. encon treiJl ·um· .con-.
cíliador,'-mas .por· isso,_ mesmo, •.que é tão.. gran-;,
de a-.ttiultiplicidade de juizes de paz, não podem_·
ter csssas grandes, attt·ibtliçõe,., _que aqui: .~>e .tem ..
dito.
-:··
,
Qttanto · ã: força armada ser: :sujéita :ls':authori-·.
.dade_B.civis,· e sem cduvida . muito . bom :systema.:

os·

.> .. ; ,,·:

'
:
·

·
·

honrado membro podem ser ou justas, ou pla~
siveis mas para que respondor-lhe, se ellas nno
oJI'endem a materm. de que tratei? Entretanto
pPlo que respeita â · força, que· o honrado preo~: :
pinante julga neeessaria ao juiz de paz em orJem .
a fazer-se obedecer, devo responder-lho- que na ,
Inglaterra, po1· exemplo, (e o honrnllo u•cu1bro de .
lnglatorra fallou) os juizes de paz têm debaixo ,
das suas ordens um grantle numero de~ consta,. .
bles-, e-bai~ifs-, ·que. t~lyez . correspondiio .·aos .
nQsso~ - alea1des~ e '- me1n uhos- , têm. ma1s ás
u ordens ·. um r'o · •r ·
· ·
chemen-, ou. guardas e policia, 'distribuídos p~
Ias parocbiss e pagos por ella- têm finalmente
ãs suas o~dcns todo o. ex~rcit" permanente ingléz.,
,
· . ,.
cumo ·a indi uei..
• nao me ma1·avi o que o honrado me~l!ro ·.
julgue pouco conveniente o ser a força armada.,
posta ás ordens de juizes peqn.,nos ou insignificautés, COtnQ quiz cbam1l·os.. Não. du"\·iuo que os ,
crê3mos he~; p~rém_I~ize;;. ~é paz iuglezes: :sii.o,,
de outl"l. lnn uao sao msJgudicantes. . . ·,' ,. ·.''
D~m:iis eu não .:iusisti ..em que', adopt~o~~ ·.
nem mesmo lembrei p'll'a. que imitassenios Cll,;e ê·
exemp!~? .íu:.tle~:: quaridc>. o citei~ ~{).~r~csce.utt:i }ogo,_.
qu~ :~o. a Gra-Brotanh1 cpn~':CI:J:. 1). p!'!UCJP.JO,,d,~.,
snJeiçiio. d1:;; ,b'lyonetas;á a.utond;\ile. Cl\"11,. no. que, ;
toc·l· ao iuteriór do. piL!z. .. : . : ; ·. :, . ·.
· ,
.:.·,,~:
O Sr•. Al.rneldacAtbuq:uorque-·:'-Apezilr
d·lS. bolS euusas.que tenho acabado de ouvir.';: e·que····
tenbo .• tambem:tido ocel~<ilio•de·Jer•; direi lque·lo•::
nasso systema de juizes .de: paz • não· -póde •ser• outl"O''''
se uiio o ad•>pt'ldo •na ·presente lei, porque nós temos ''
a ·su'\·, b1se nl\:.constituição; >que' é Lpor ·:onde~·n~s;;
b'lvemos·deregel",l , .. _, <• ."..' ·::''i:''·,. ··--:::_;
-·õ·w<
Dis:Se·se.
ue · ·em•·
•de . ''p'iz'~:!
... Ingl<~tcrra·'
.
.'os: juizes
...
.
. '
gnnd~ parte dos negocias que dlZe!D· r':SJ?Cito·~~··'
hem commum· dos povCis ,· e• _á•• bo·v admmiS~l"'lc;a<~'n
d'l justiç·1::·· m!ls o que :se •segue d'lqni•'ê ·que-sé'".
nos nossos m!lgi,;trados; ·~tnaes'"Se .'der•·iguald<J!Jé·:•'·
de· jurisdicção.- a~nlift'erénça1_será ·lsÕ"\ de'' nome}'>:
Nós temos aetu'llmente ;jnizeg;.i(fe• fó1·a e ·ordin~;.l
rios, ouvidores,'~ ete:' .que i exêreitão gl"tn~e· jttris!.dicçào· tendente·.-n:.ésse•·mesmo,>hem . c;ilmrílum· d081J'.o
P'~'"os~ é· ã: boac·admioistraçãoc d:1• justiçA';'' a su:\" i
. aut<>tid'l.de é -m~mo·,a;,.wrt.os·''J"CSpeitos·· m•1iorque' r
a dos ;-tribu.na'és>' porquanto 'são 'elles''O~''primei~··
ros· que tomiio 'conbecimento dos negoeillsce os'?.
~

,• ~
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ene1minbão : da sua bo'l ou má díreeçiW depende
muitas vezes o bom exito das cous111. Podenaos
pois· eo.asídernr que ~st.es nossos ní'agistrados siio ·
os .que .. correspondem Oi! juizes de· -paz'·em In-·
glaterra.
·
• n re n , a nossa cons a mç o a goma a e:..
ção tem feito nesta parte na administracção publica: A constituiçãõ quiz que o poder ()e deciJir
da_s contea)das dos c?lfàdâ'«?S,_--e de julgar do ~i-

« Sendo Jaabituado, · fazel-o passar tea·mo. na
fóa·ma do artigv anwcedente.
•
• Ao n. 4o Forçar ..d vadio a passaa· termo ele·
dentr·~" em· um mez 1nostrar-se honestamente oe-cupado, debaixo da ena do ar '>o - , .. ·
Sendo apoiado o additamento, e as substituições, eontinuou com elles a di:>cussão, tendo·
logo a_ palavra.
,
•
_ n o : - em·Sfl. uqan 1 ·
tmdos ; e para isso fez a divisão desse poder
que o juiz d~ paz de\·e evitar ajuntamentos, e·
entre os ju1zes, . a que d:'1 o nome de direito,
desordens; mas, ::;a·. presidente para o juiz de_.
e juizes a que chama juizes de facto : determi- paz cX~>I'ces· flsta attribuiç:io, é pr.lciso ter gente
nou que o poder jnJicial residisse nPlles; que
a~m~da. De que. ~ervi~ia ao ju1z de paz ter oo;;· jura:los JlrOnunciem· sobre OS factos,· e que
dtrClto . de proh1b1r aJuntamentos, se elle nãojuizos de d1reito appliquem n lei ; mas á par
tiver força· Bl'luada? O que ha de elle fazer·
desta· disposição determinou que· nenhum . proeom · todo · esse direito, eom todas estas attricesso pudesse -começar sem que · constasse que
buições, não se lhe dando força armada ? .
que ·havia precedido conciliaçõo, e que para este
Logo o juiz de paz deve ter á sua disposifim haveria juizes - de paz, cujas attribuições
ção a força aa·mada , c . assim que ellc a 'tJedir·
serião marcadas. Está claro pois· que as attriti. qualquer commandante, · deve P.ste. dar-lh'a_
buições dos "uizes de az devem ser ara o fim
Su onliamos
ue em u a
· ·
·
pP.rn .que a constituiçao os m4nda crear, c não
um ajuntamento. de muitas pessoas; o· juiz d11
parn fim diverso.
-.
paz ·examina,. se cstã.J em desordem, ou motim;
Está por eonsequencia·demonstrado que as attrif •Z tres : admoestaçõss canonicas afim de que
buições dus, nossos juizeil de paz mwea odem
:;e separe o tumulto ; c se ór acnso noio uet··
r n11ue _as,_ que per uceru _aos JUlZes e - paz
S~(larnr-se.
en o o·· J~lz
e _paz
o riga:.lo a.
em- Inglaterra.
·
·
fazer uso da tropn~
Os negoeios de bem commum, de que estio
Comtudo eu não quero que elle ataque.·&O·
en'arregados em Ingl~térra os .juizes de paz,_hii9povo, sem que p1·imeiro lhe intime tres '\'ezes,
O
I 1· •,
1
se nao q_ue1ra e·
ção, o as leis, em virtude della marearem ; mas
retirar, é que o JUiz de paz, e so clle. e·
todavia essas autoridadea não siio conhecidas
mais nlnguem, dcvcJ'IÍ _manda1· atacaa·, ficando·
com a denominação de juizes de paz ; e os que
este ataque todo_ a· seu arbitt·io, e sem que. já-·
têm esta denominação , devem ter, segundo a
ma1s a força ai'Jnada possa investir contra o povo,.
mesma constituição, as attribuições analogas I!Ó
senão depois da:'! tres admoestações, e com expressa.
ao fim, para que foriio· creados, e não para outro
orJem do juiz de paz.
.
·
diverso.
.'
Passando - agtll'll ás tres emendas oiTercc;das
F aliando. agora . sobre o que verJadeiramcnte
pelv Sr; Feijó;acho que a~ penas que elle ahi marca·.
importa, que e sobre a •materia do art. 31, que
não pode111 produzir· _·elft:ito. Uomo ~ que um
esta. em di~cussão, eu. digo que as attribuiçõe.s,
hebado, por- pagar 811000 reis; ha de _deixar de.
que se pretendem dat• aas nossos juize:11 de paz.- beber, se nó~ vemos, que algunil homens, para
não me areeem desa ro riadas ara o fim
I' ·
ii
ar arem de 't:i · • •
· · · ·
·
que taes• juizes orão ereados ; e· por isdo voto
seus bens; suas:easas, e f!lmilias, a ''ida, ·a razão,
pelo artigo.
'e até a hc.na·a ?
·
·
Eu julguei que o honrado membrv o's fizesse ,
O Sn. SECRETARIO lêu a seguinte _
conduzir· á,; casas da eoneeção ot· ue só nestas. ·
casas, e que omens VlctOS<JS adqmrem melhora
de costúmes, em eom:equeneia do bom · methodo·
de tr:abalh;,, e eorreeção, ·que ahi se lhes dá com
« Proponho que a· camara tome em alta- cllnassíduo · cuidil.do, e bem pens1do systema: por
sideJ:açào se os juizes· de paz. devem, segundó a
c<Juseque.• ci l nunca poderemos deix'l.r de· ter·
constituição, ser difinitivamentc só para. as conc'IS'lS de correcção, pois sem:t-.elhs nii:o produciliações,·· e que precedendo discussão Sil decida.
tirá bo1. reforma a multa dos 811000 .reis.
-O deputado, Dias. '' ·
E nós com elfeito· jã temos c:1Sl de correcção.
O Sn. PRESIDENTE .~il senhores que apoião a
Que
cousa é· o tr~m. o at"Sen'll, _senão casa.-:~ de
emenda. queirão -se leva11tar.
·
.trabalho, de ·correcção? Assim, se até ng01·a.
- NjiQ ío1 ap(liada: !'! continuando •. sem ella• a
temos t;do officia~s •. que . trab!llhão por paga,.
discussão; disse ém seguida
faça-se daqui em _ diante com que elles trabao. Sr•. Fcijó: -•Neste 'at·tigu'faltão algumas lhem por castigu : hf\i•l policia, e cuidado, queprovi-Jeneias que :é· preciso dar·: v. ~g. um visisó assim se ha de evitar tantas desgraças, e denho "9u.e t:em u~ 'cão bravo' a su.q.' porta, e que
sastres, eansadoi; pela embriaguez, e madraçaria ·
encommoãa,- ·ou - faz_ ~amno ; ~tm• morador,- que
dos me.1digos, que muito eontão com a piedadelança· agua sobr~- as. mercadoraas _do que habita
dos fieis. _Portanto opponbo-me a , este.-; ~000·
por -baixo,· etc. :- ha certos homens' que pêrturréis· de· multa;. sendo_ da mesma opinião . pelo·
bào a tranquillidade publica, e que ·convem muito
que respeita aos· vadios. Que se lucrn em fazer
a~utelar. Para taes casos •é que. proponho o seum vadio as~ignar ·termo de bem bem. viver, e·
gumte
· '
·
· ' ·
a,.ar 'liOOO .réis ? . Acabado o termo, . em vez de
cu i ar -em ra a ar; vai LU'tat· os 8S , , re1s-.e·
paga a multa. E. C«?J_llO .. é. que se suppõe .. que· _
·um v.tdio tem dmhe1ru para J>agar multas, .se -.
« Aeauü.lar ' dissensões; ~e brigas.' Obrigar
elle não trata:· de. trabalhar? Até então .,furtava ..
p 1ssar . termo·, de' bem ·viver: os 'que'' perturbão · o para viver _: _mas' ,depois da_léi ·furtará tambem.
socego, publieo com a .:ommil1açilü ''de pa'i~iio àte ·para ··satisf~ier .._a niulta~ ~r. ,l'resHente; uma;vez~.,
8 dias,: ou ·até S•mil ;reis; ''· ·•_··· ·
:
· .· · · ·
que ·o'·vadJo nao tem dmheuo, nada do_ multa:...
. >. :: .• ! ·_:,. ~; .:;i: :. ': ·:·
ca;a de cora·eéção com elles;. e tanii>e~. com . as, .
'.. : • SU~TITUÍÇÕES :
·mulheres;· de outra'Sót'te'niió sé fnz nada. Não,,
,--.
.;._.:.<;_.-·_,_,.:_ :__-.. -·1';:
é com_ pr!são~ e, multa que os "b_!lvem9s ,de,_.
((.Ao no 2• do .artigo.-.Fazer pt·ender ao' beblldo · corrigir ; e _com · cao;~ ·de ..·. _eorre"CÇ!\O ·e ..nada.,
emquanto durar.:.a--beb~diee. ::·.:· ,,., ·'" ' :. .. . ,_,
maio:. · ' .. 7'01110 ·1· '-.' .'," '.:
.. •
.
'

a

-~-
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O mesm•l Sr. deputado ~a.:dou á m~;;a a seguíHtc.

de lei, em que se propunha l\• abolíçio do trafico dentro em seis. annos, e.:~nvindo por ia;o esperar pela proxima. reunião '" asscmblé'l pua proceder o ~;uvern~ com to1·l a. circumspecção .!'m

" O plenipotenciariô britanico respondeu que eUe
pens ,,-a que Sua 1\hgestade o Imperador não ha" Indico que ficando a .força armada sujeita á
via mud·&do dos seus. seutimentos de • justiça e
disposiçdo do juiz de paz se aceresce·:lte que a
hum·•nid'l.lle, que tantas v~zes . manifesl.ára sobre
tropa em caso de motim, uiirr obrará eeatra o
povo sem tres admoe,;tações .cauonicas, de que se j a abolição da e;;cravatura : ·que não fóra manthdo pela sua cót·te, para alongar, mas sim para
retir_eua em paz ás suas casàs.
·
1 abrev1ar o prazo : e que, além disro, aehanào-se
já prohibillo o tnfico de escravos ao norte do .
Segunda
( equadllr; ~ua 1\lagestade Britaniea, quer~ndo mos« Que os vadios e beba.dos ~r vicio, e mesmo \ trar toda contemplação para com os Interesses
os mendig•IS, <1ue possào tr.,balhar, c as mere- I deste imperio, que deseja promover ; não quiz,
trizes que fizerem de:;.lrdets, e.1commodando o
de~i;_ .do acto . da sua in.Iependencia, req~erer
publico socego, sejão e:n·iadas lts casas de cor- · ao governo portuguez o cumprimento dos tratarecção ·já exis_te .1tes, P. ús que se de,·em crear, e I dos existente,; com a Inglaterra, . pelos quaes o
offici118S publica;:~-:--José .Lino Coutinho.»
.
j menciona-lo trafico é geralmente probibído ás nli·
ções estrangeira~: Que sem isso talvez, dentro
::;endo apoiada em ambas as suas artes coa.
.
h .f>U com .e a a
tscussao ; oraa o
aonde fizesse aquelle trafico, a não ser por eonme.tte.
traballdo : Que a resi:>tencía da parte do governo
brazileiro sal"ia completamente inutil 1 pllrque

1
I

4

.

..

•

-

•

"'

~

tal; não ãs temos nas mais :pro'finr.ias; eutreacàbar com este trafico geralmente, e tendo Eltaub que, para todo o impeno, que ainda uão
Rei Fidelíssimo promettido fazêl-o tambem gratem· casas iie correcção, mas que já deve ter
duallllente, promessa, que não se cumprio de ma"uizei;l· de az, é ue nós ·estamos fazendo a reneir,, ai uma o overno britan::ico ou faria ue
sente ei.
ua.1 o se ratar esses esta e. eet·
Portug:ll fechasse o:; port<>s ~tfricanos ao commercio
me atos, éu dll"ei mais alguma cousa a esse resbrazileiro de e.-;erav~ttura, eu embaraç·•ria com su.•s
peito ; e ,·eremos llC ua verdade o trem, e are;;quadra.. o aecesso aos navios brazileíros, que
senal siio propriàmeute as taes casas de correcção,
para elles se dil igíssem. D<!sta sorte o governo :
que tão bons resultados têm produzido nos lunttentou pelo bem da nação •. ~dendo por bem
gares onde tem-se feito uso dessa philantropica ·o que lhe seria tirado pela força, poupand~ ate
invenção. Por agora b~tstará que o honrado dens perdas, que teria em caso contrario. .
putado retlicta 'lue na iniuba emenda eu disse
<• Qu~nto à condição, que parece forte, de serem
!orçar o ,·adio a mostrar-se honestamente· occonsiderados piratas os armadores .q11e fizerem
i:Upado deutt·o de um mPz etc. Portaato o ilcontrabando, cumpre notar q11e é · notorio que a
lustre deputado está muito de accordo commigo,
Inglaterra tem insistido sobre este ponto com
pois até .·eu uão disse, .. quol
de
todas as ~ações estran~eh·as, .e que já -nos
. houvesse multa
..
arbítrio do juiz ou 8 dias de ca êa, ou. 88000
réis de multa, conforme fôr mais proveitoso,
em attenção ao caracte1· particular do delinuente.
O Sn. SECRI::TARIO pedio a este tempo a plh- .. vatura.
vr·• p·ua ler os seguintes
11 Deus guarde a V. Ex. Paço, em. 22 de Maio
de lb'22. - Mm·quez· de . Queluz. - Sr~ José An•
· OFFlCIOS
tonio da Silva Maia. »

.

ti "

Sr:~

Úhi1. e Exm.
Su<t 1\l'lgest·tdtl o impera-.
, Hor me ordenou que rcmettesse a V. Ex; p1m
I. f·1ser presente na c'lm1m dos deput~os n cópiil.
d•\ convenção p~ra n fin 1~ aboliçiio do .:ommercio
de esct'il.Vatum; n qu1.l: fm a.<;sign'ld'\ ll}'>t'\ ..:õrte
pelo~ respectivo:> pbnipotencinrio.;, em 2:~ de Novembro do nnno p'ISs<tdo, e que se neh·\ já r•tific<tdo por Su\ .l\hgestade o Impendor, e Su·1.
Mnge;;t--tde · Bl"it<tniC<\.
<c E como o:umpn que ·n mesm:\ c"lmara fique
~ie.nte dm; fortes m_?tivost.que teve o _GOVerno bra·
z1Le1ro c~·wa conclmr n a1t'\. convençao, determinou-me Su<t ~I<tgeshde Imperi<tl que fizesse n se·
gui nb . exposição.
· ·
« Lo o ue o leni otenciario britani
_
sen ou o seu proJecto p'lra n· dih convenção os
plenipotenciarios brazileiros· lhe observárão 'que
h'lvião··mudado muito as eircumstancias. depois
da _época de 18 de _Out~~t·o de 1~~. em que Cõra
Rsstgnlldll a convençao fe1ta com S1r Chfll'les Stuart
H que não foi ratificada por Sua Magestade B:d~
tat;tica ~pois que não. es~av<t reunida então a a!;lsemblea> e .o governo · podta attender aos interesses
gera~s da n'lçào, e conseguintemente achava~:;e
agora o mesmo governo embaraÇado de concluir
:>Juste algum· a ~ste re?peito, ·\'istp que na camaN
dos deputado,; Jà hav1a apparec1do um projectó

Cotwençc"lo a que se 1•e(ere o ofll.cio sup1·a·
cc Nós o imperador constitucional, etc.
« Art. t.u Acabados tres annos depois da troca

das ratificaQões do presente tratado, não sem
licito aos · subditos do imperio. do . Brazil fazer
o commercio de escravos na costa d'Africa, ·debaixo de ql1alquér pt·etexto ou maneira. qualquer
que 'seja. E a continuação !leste commercio feito
depois da dita época _por qualquer.· pessoa subdita de S. 1\L Impel"ial será considerado e tratado de pira~ria ..
,. ·, . . .
. .. ·
cc Art. t. o ,~. 1\I. .o Imperador· âo Brazil e S, M.
o rei do Reino-Unido da Grã-Bretanha e Irlanda
·ul a do nece
·io
rar
a
ri
pelas quaEos se acbão ligad•>S pat'll regular o dito
commer•:io até o tempo dá sua abolição . final,
concorJiio por isso mutua~ente , em; :adoptarem e
renovarem tão efticazment.e,. como ;se;. fossem in~
seridos" palavra por palavra nesta.convençãC), ~odos ..
os artigos e dispostções dos,.,tratados concluídos·
entre S. M. Britannica e el-rei de Portugal sobre
este assumpto em ~ d_e .Tane~ro .de lt:JU) e 28 de
Julho . de 1817, e os varios artigos. explicativos
que lhe têm sido:addicionados.-·.-. ,, .- . .;,··.: ·
: « Art~ 3.o As altas partes:- contractantes cón-'. '
cordão mais em que todas as materiu e causas
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julgo pois que a .m,edida proposta não póde ser
·geral. ·
·
O mesmo honrado membro quer que os bebados, vadios, ete., se·ão remettidos a uma e
e eorreeçao: em · om seria esse c:>stabelecimento, mas uãu o temos por ora; e portaut·• é
·mister recorrer a uma providencia mats eonsentanea ás nossas circumstan.:ias·; qual a de pt·in. ·
• ·
.
uma !1 ver nc1a _paternll', passando epots _ás multàs, e no. ultimo
caso á pri~ão. Conheço o mão das prisões, porém•
emquanto n:'i.o' temos e:;tab(•lecimentOs pt·oprio·s,
onde o vadio ><eja obrigado a tmúalhar, onde o.
vicioso perca es~l.l máo habito, ~ indispensav€1
recol;'rer ás pri;;ões, porque do mal o menor.
Uma custodia alliviada do;; tormentos e horrores . antigamente praticados; é menos pesada
que os effeitos da vadiaç:io, bcbedice e fibertinagem, ete.; mas eu não insisto em taes idéas,.
o que desP.jo é que a medida, qualquer que ella
c

c•bservaneia delles.
· " Art. 4.0 Para a execução dos fins desta convenção as 1llta~ partes eontractautcs eoucordiio
mais em nomeare1n destk já commissões mixtas
na fónna daquella~ já estabel•JCidas p:>r parte
de S. 11. Bntannica e el-rei de Portugal, em
virtude· da convenção de 28 de Julho de 1817.
« Art.. · 5.~ .A. presenie convenção será ratilicada
e as ratificações serão . troealas em Londres
dentro do espaço .de ·quatro mezes, e dt:sde esta
data ou mais· cedo se Cck" ~ssivel.. Em ~es~-

·a

-

vencido e que o verdadeiro remedio ·é a eduassignat·ã(l. 3 mesma e . lhe puzerão o sello das
cação. Só esta póde produzir os costumes quesuas armas. ·
muitas vezes supprem as lacnnas c insufficicneia
<< Feito na cida?e do ,Bio de Janeh·o. ao;; 23 de
das leis: a bist.oria nos fornece n. á
p os: e com verdade, po1·que os meios. vhysicos.
, Foi remettido á commissiio de estatística, finão substituem 11 moraes, e· par.' is:;o siiosc:mprc·
cando autorisada para ouvir e chamar aquellas
impotentes, produzindo as mais das vezes um.
'
'
effeito contrario. ·ommis~ões que julgasse conveniente.
uan o os mem ros de uma sociedade se acb•i~
.
r.- asso s maos e . Ex.
dcsmoralisa!los, os remedios são um p1·iudpio
para cJ1egarem ao conhecimento 4a cam:ll'U dos
deputados: I• Um officio do Tice-presidente da fecundo de depravação geral, se~undo ll<•S pruva.
a ex~riencia e a razão; Esparta e Roma& o co:n~ruvineia de Minas Geracs, de 9 do corrente,
,
oom outro da eamara de ·s. João de El-rei sobre. p•·•.•Vao.
Eu sei que neste momento nós contemplamos
suas. renJas e despezas, e uma representação da
só o homem vicioso no estado de depravação;
mesma camara para se lhe- conceder por dous
mas o não · supponlto incorri~ivel, eu fnço mais.
annos o rendimento da_ respectiva siza para c:on·
strucção de uma-cadêa, pontes e calçadas, sendo justiça á espeeic humana. l!!mfim eu não onso
interpôa· o meu juizo, ·exponho sõm.mte a:; minhas,
desonerada da ca·eaçito .dos exposto.s, de que &A
deverá. enean·egar .a casa cll. misericordia daquella _i léas ; a camara adopte ,o que melhur lhe pavilla. 2• Um requerimento- do correctur- e in ais
irm:ios d:1 Ol'
•
•
Paula em· que pedem faculdade para adquirir
bens de raiz com o fim de instituírem um·cullegio·
ele educação para as orphãs dus membros da
mesma ordem. 3• Uma re rescnta õo d
uran, em que expondo os prejuízos que tem
Po(veutu~a haverá v. g. na l;•ghterra um regi:suft'l'id.> por se ligar. á causa .do imperio. e que
me.Jto em cada povo-tção_ pQr pe~ueu'\· -·que sej ~ t
diz provado pelos documentos que ajunta~ supEa sei que os iuglezes m:\udào busca1· tropa nosplica alguma graça em consideração üe suas
lug;lres mtis visnhos 0;1de ell 1existe, toda a vez que·
perdas e serviços. Deus guarde a V. Ex.-Paçol,
h '_•lisso pt·ccisão. Dcllnais, 8r. presid~nte, eu uelio
em 21 de Maio de· i8'27.-V'uconde de S. Leoque nos nossos_· distrietos existe ordinariamente
pbldo.-Sr. José Antonio da Silva llfaia.••
um ellefe ou u·m'l companhia .de. miliciauos, que
Foi remettido á secretaria para lhe dar o com·
estão divididos por todo o territorio; se o cbefo'l
petente destino. ·
_. .
.
.
estiver distante, eshrá perto .o capitão, o alferes,.
o sargeato, ou qualquer que o esteja comm'luTornando 'logo a continuar -a discussão, teve a
dàudo; e uma vez que a JeLdig-t-o militar estA
palavra
·
sujeito ao . chamado do juiz de plz-prompto·
o . Sr, Ba.l•·Üs"ta. Pereira:- Sr. presi- e-;tará seinpre o remedio para. o juiz fazer delle
dente, sendo o. meu mais ardente e sjncem deurna razoavel e util applic 1~ào.
sejo que os nc•ssos tràbalbos, . como legisladores,
O honrado membro, Sr. presidente, está em
utilisem aos nossos constituintes, eu não me posso
coutradicçfio eomsigo mesmo ; pois eonhêcenolo odispensar de despertar a consideração da .eama:-a,
ma•> . d'IS prisÕeS, quer que vão OS • viciosos·
sempre que. veJa quer<:r-se abraçar systemas ado·
para a cadêa. P.rodUll:irá" ella a moralid·'\de delles '!'
ptados na velha Europa, onde tudo , de longo
Est·\
sõ o produz o trabaibo, o -bom exemplo, a,
tempo está preparaJo, sem attendurmos ás nossas
b,,a
.
lei,
e melhor execução della. Por ventura ·
eculiarcs ·circuo:stancias.
·
·
:
õ
es presos os. seus Vlctos, s mente porO juiz de paz tem nas suas attribuições res- cau,;a de alguns dias d.e , caiêa ou de. algllmR
tricto dever de' prevenir os delictos: mqs como
I'eprehensão? .Ninguerif o· dirá, Nã~? vemos .nÕ-:\· _
o . fará 'f . Por si só, uí:m seuapre ; e pois indisdi,lriamente- o exemplo em nossos escravos, quepensavel que tenbá subalternos á sua ordem; a· nii•l ftzém·càso. de· nossos_ sermões nem dos elS- .
este respeito indica um· hom·ado membro, que a . tigos? O honrado_ membro deve recordar~se, que- .
tropa lhe ficará suje ita:
Mt·\S caolê 1s ri:io servem senfio para .eonservar.S.r~ 11residen~, eú· 't&mhem admitto esse pí-in· "viciós; o =·vicioso ·.estandc preso 'tem o .comer da"
misericordi>l, seinpre acha _dons .. v1ntens pàra em-·:
ciplo t.ao proveitoso. •em Inglaterra, e que •. poderbriagar-se, e dorme quanto quer. . . , ~
se-ha pôr em pratica nas grandes cidades e villas ;
no campo· porêm .tià!l me parece exeqnivel; os·-K\\• sempre -..lembro-me .de__:c::.u~::::;tíGurem-2d-estes ..,.._
homens mor:~ em grandes distanci!lS; e o delicto
que quando . queria-. fallar prmci(liava assim:
estàrá. consumado- quando se verificar a reunião ;
«No tempo em ().Ué- eu: estava Ià ,em casa. »·
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SESSÃO. E~l 22 DE liAlO llE 1827
A tal casa era a o!tldêa. E serti este, Sr. pre.si-des1te, o meio de dar edttcaçii.o a esta classe do
lJO~O?

•

J)~em

..

~

.(ie paz n:ío ha de pegar nesse ncioso e mundal-o
para •>nde a h•JllVer mais perto? Não haverá
e.,t·tb~lecimcuto,; p·uticuhre~ que sirvão p tril es.'õe
fim? Poi.-; tenh1-.;;e um, c""'" · m um l1omem u
·n "igb e ponh'l·.lD o vicio~ a trtlnllur là, u \11 olh~ o est1do a s111 Sl1'1tenttção: é :\..;sim que hrerno; o b.!m a. C:SiJ~ UesgrAÇ;\d03 c n ess:t:; met~e
.triz !~. Illj' um t Cl'l 1de fi tr c fação es.o;os homans
tmb alh<lr nt1 ·td 1Uirir<~m uo·1o h tbito, q11e é o
·
.u.tico mJio d l lh·!S corrigh· .os vicio.;.
O Sr. Dal>tl~ta. Perol~·a:'-'-0 nobt·e det tcl•> 'lue àc1bott dJ ftll u· tllvez não co.1he<;n. as
diffic11 dad!!s q11e 111 am r~11air o;; soldado~, pois
-d~ · o•·di.t·trio estão mui dist mte~ u.1s dos ontro~;
,.;..: o nobr<! deput1do vive;;se como en, não em
um·~ cid tde, ma.; no campo, s 1bed 1 dJsto)S bco;a,. ~:1 ... a

q11ero q11e o cidadão trabalhe nas casas de corrtlcção. e o illllStre deputado que elles sejlio -sepult.ldos n'11ma enxovia. onde coutinwio a manter,
S:\18 má condueta; <! augmentar seus vícios. Qual

·~~.

••

:r•

•

-

não que eu desejo ver ·corrigidos e honrallos os
nossos concidad:i.os, e que o illustre ·deputado
q11er tornai-os mais .pravariClldos.
De ois disso disse o honrado membro ue não
ba eilt~&belecimentos desta natureza ; porém o
mesmo hont-ado dep11tado diz q11e não ha. cadêa-. segundo a constit11içii.o, e q11er se c11ide de
sua constr11cçiio. Pols só eu é que não posso
quere•· que se cuide das cas~s de qon·ecçiio? So
se pôde fazer as eadêas, pode-se fazer as casas de correcção ; havendo esta ditrerença q11e
nestas easf\S já nós olescc•brimos utn principio
gerador, que moralisa os viciosos.
E destas casas ternos muitas . na Bahia, onde
existem· arsena.es, trens e· outros estabelecimentos,
assim c~Hno nesta cõrte, nos quaes podem·essel?
'

.

.

Qua.tto ú. cautndicçii.o qu:} olle as•ontou t ~r
úescobJrto em m!u di,;ctu·so, devo •liz~r •1ue por
m ü,; hciliu tde que teah 1 o nobre deput 1do e_!ll
.

.....~

.

~,

'

zendo trabnlhur?
E11 creio que não lu\ cidadão virtuoso se não
trabalha; poa·q11e a industria é o movei- da li·
herdade· o ovo ue níio é industrioso é sem...
.• >. " ••
pt·e escra~o. porque os ocio,;os siio sempre iniOn, que as c 1dê ts ;,ão são c lS t.s do currecr.<io
migo:~. do systema liberal; e ·o bornom de bem
por c 111 H do mão estado e regimen . em que ·se
q11e ~rabalha não ha de querer, senão ser livre,
achiio, é verd •de muito nbid:\.
•
e fazer guerra ás instituições liberacs.
Ao uutro nrgmne1tto eu uão respondo porque
uão meço peh mesm·1 cra.veira os. nossos concio s~. Cunl>.a 1\J:attos a-Os eommandantes
.d~ãos e os .negros; esse pmlllelo é muito m:d
das tropas, que sabem fazer as suas obrigações,
feito; e por ·cousequencitl torno a repetir que o
aquelles, que .conhecem até que pont •-devem au-v~rd·1deiro mei~ de corrigir os homens e ue os
~ilial· . com a sua coopera~1o ás autoridades ci~hllmu ao· canunho da honn é a educ•lçii.o, isto·
vis, tem . sempre declarado aos commandantes·
é a dos mestres que é qu·lSi uad·1 sem a uo
subalternos q11e dêm os a11xilios- necessarios t\
m11udo, a qttal só ua.<;ee d \S boas leis; o c:tstigo
todas as justrças.
pua t.aes t: ISO~, em yez de corrigir, irritl e f1z
E11 Sl·. residente f11i overnador das· armas·
.!:
e e o 1 :1 esperançl e coré verdade que não tinha nenhuma lei a este resr<Jcçao.
peito; mas determinei· por o1·dem expressa, ainda_
..se nó5 q11eremos hzer alguma cousl é preciso
aos mais pequen•JS districtos; q11e déssem todos
vor ~e accord_? · a política com a moyal, ~ a lüi
os auxi\ios, que fossem pedidos pela ju<Jtiça.
'
•
I
:>
Eu noto q11e · a nossa organisação de -millcias,
se h 1 de levar phihntropicame11te um homem . não
ha de ficar no pé --em que se acha, mas ctual ·
a vinte c tri.tta legu\s pua loag) de seu5 l:u·es. é aqudle
distl'icto que não tem uma brigada de
-e a ence1·ral-o nessas casas de correcção que aind:1
milíCia e ainda o mais pequeno; duns esq11adras,
uão t~mos e não teremos tão cedo ?
etc.:~
·
. O.Brazil não está nesse ponto; tudo o que tem
Pois o juiz de paz quando· houver um tumul•J ·
-dtto o nobre- deputado é mui facil da dízel-o
ou quando vir que·· elle principia, não póde imm.a> o quJ eu desejo é. que ;;~ faça _já o. que
mediatamente mandar participar ao commandante
pode fuer e que as le1s seJ>lO ute1s e ;proveidaquella esquadra, para que concorre com a sua
tosas.
·
-'~-Wi
gente? Qual é mais facil, Sr. presidente, é isto
Emquaut.o ao mai~ que disse o nobre deputado
ou é ir b11scar os vizinhos. que não são, -obrisabemos todos perfeatameate qutJ os offici 1es de
gados a obedecer? Por consequeneia digo que á
ju_:;~iça têm nutorithde de requet·er aos cltefes
respeito desses casos acha:se -t11do Já mui bem
mthhres os soccorros ·de que precisão; porém
estabelecido em todas as _províncias, ao menos .
U?S lugares onde h·" milicianos andão e;;t·~s mui
na minha se achava em muito boa ordem. ·
·
d1st mtes; e será difficultoso 011 iuutil reunil-o:;;,
Os povo:~ não são soldado;;, nem são 'oh1;igadqs
porq.le antes d t rtln·uião poderá o tumulto fazer
a marcharem: o -soldado é .o apoio dei cidadão,
qua.•t•.> quize~- E11 quet•ia que antes fos_;e o juiz
e o apoio da lei, màs para ser o a~;~oio' da lei
de p tz nutor1sado a ch lm'lr os seus vizinhos e
toda n geate que· tivesse perto do lug,lr do tu:. . deve estar debaixo das autoridades ctvís, .e .não
debaixo das a11toridades
militares
r~
multo, afim de poder melhor obstai-o.
.
.
. a este
.
. peito:
r-. Lin.o Cou.tlnho:-0 illustre deLi no Coutinho, eu acho muito judicios·o :· e .só·
. putad~ no se11 argumento tem uma contradicção.
quizera que na s11a emenda ·se trocasse por·outra ·
-e ct·ew, que tomou mal os seus apontamentos
a palavra cl\nonica, que é pertencente aos Srs. theopara ~espqnder me. Ett não confrontei a classe
logos e não á. forç& armada. · .
.
.·
..
-dos ctdadaos co.~ as d';JS pr~tosl eu sõ disse que
O
Sa.
LINO
:
Canonica
quer
dizer
essencial.·
t~ata J1?mens vtclosos tnute1S sao os sermões e
~s castrgos ; trazendo por exemplo o que acono S.a:-. Vas_co~et,J.o_e,:- Peço. a. Y. Ex.
tece em nossas casas com os escrav•)S Dirá alqueira mandar .ler :as· emendas. {Forilo lidas.)
g!lem-que eu confrontei ou puz- em parallelo os
Esta primeira emenda, qu.e se le~t~ eú' julg~
(;tdadaos com 'l>s escravos?
·
· · · -- · · ·_
muito conforme com · a constituição. ·EUa' diz- que
_Tomára eu saber agora qual e mais philantro:· aos juizes de paz pertence fazer. as:reooriciliações,
;1_11CO. se as casas de correcção~ se as eadê:ts; eu
e q11e suas attribuições serão reguladas - por
foi· ex·1cto ou fdiz; eu disse •tue o . ''erd·tddt·o
meio de ·~orrigir·-us homens vi.:ioso;; serh n. edu·c·w:~o, e qu:} a huçtr-se mão de. outros meio~,
~

~

se

.

-
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SESSÃO· EM 2:2: DE IIAIO J)E -1827"
O Sa. PustDE!ÇT.E consultou a camara, e deci- ·
dio-se que ·se .interrompesse a discussãtJ.
Em consequencia do que ·foi lido o seguinte
.PAREÇER,,

eis existentes e das camaras, porque ha muitos
objectos de pequena importancía, de que não deve
oeeupat·-se o corpo legislativo : ha algumas coisas,
que devem ficar á. autoridade das camarM por
lhe serem proprias, por isso qu_e no regimento
das camaras deve entrar um art1go, que as autorize a -fdzer postut·as policiaes.
E' por isso que julgo muito preferível a emenda
que só limita a policia administrativa na fórma
uas leis. Como se fnllou sobre auxilius militares;
a respeito d'J ajuntamentos, direi alguma coisa.
(leu.) Ku não. sei como se tem levado isto a
uma ao g1·an e 1scussao: urna coisa, que está
decidida na nossa legislação, que as autoridades
civis solicitaráõ á.s autoridades militares em seu
soccorro, e isto diz a lei de Outubro de 182:3.
·
s nao
st>nao
uma pura perda de tempo.
As mesmas autoridades militares costumiio
expedir ordens ara se <lar auxilio ás autoridades
· · . ·
·
· ·
ire1 o. ornando ã emenda acho,a. muito conforme, porque
o juiz de paz, se julga necessario algum auxilio,
ha de deprecar.
Emquanto que a tropa faça admoestações can·micas, tambem não acho proprio desta lei por·
que está dito que esta lei marca só attribuições,
e uiio vai marcar qnal é o. tumulto.
E' verdade que na Inglaterra os juizes de paz
fazem isto ; mas isto é do seu codigo, e quauJo
nós fizermos o nosso codigo criminal poderemos
adoptar
esta·
Tem-se .fallado muitJ
.
. .lembrança.
.

-

'

que ella no é a melhor, porque mesmo os seus
grandes escdptores não a npproviio.
· ·
Outro Sr. de(Jutadodisse que os viciosos devião
•

!ÕI

-

•

•

nu:. . ,

o

"·

•

-

.·

-

pela prop•·ia !alh\ do throno a camara dos deputados ficou convencida de que o governo de S. M.
Imperial se ·achava neste negocio inteiramente
em
"
a commissão IJ.Ue a opinilio publica em nada é
favoravlll ao mmistro ua guerra, e seja um direito
iuhe1·ente a todos os corpos legislativos levar
per;ínte o tbrorw semelhante 1·c res r · v1a a commíssão julga que a camara não deve
no caso actual làuçar mão deste meio, quando
as suas nttribuições lhe fornecem outro {llenamente efficaz, que é o da nccusação dos mimstros.
<< Camara dos deputados, 22 ue Maio de 1827.
-José Lino Coutinlto.-Lucio So.tres TeixeiJ•a de _
Gouvea.- - Ma•toel Antonio Galvao. - PedJ•o "de c
A1·aujo ·Lima. - Bernardo Perei1·a de Vascon
cellos. »
..
Posto em discussão foi approvado. ·
O Se. PnEsiD~~NTE po1z de novo em di_scussão
o arti"O additivo o
approvn<lo.
O Sr. 1• secretario leu o seguinte

•

inteiramente estranha nesta lei; porque se as
casas de correcção não existem, por· esta lei não
se crêão · mas para . isto é nocessario grandes
1·egulame~tos, muito dinhéiro,- e muito cuidado,
e trabalho para o estabelecimento dessas casas,·
po1·que se não Jazem em um momento: consequentemente concluo que to~as estas questões sã!)
contra a natureza desta_ let.
O ·s~. Pa~smE:-.,:E, depois de julgada pela camara s.uffieientemente discutida a materia do
artigo 3!, pt·upoz á votação o 1.• numero do artigo,
que foi app}·ovado, mais o 2.• numero, modi~~ado
pela _primeira -parte : da emenda 'do Sr. Fe1Jó e
com approvaçii.o a segunda emenda do Sr. Lino ·
Coutinho: approvou-se igualmente o 3.• numero
até a palavra - conducta -e. nem passou o 4. o
numero.- Não. se· ofl'eréceu á .votação o numero 5.•
poi ter. sido rejeitada a sua. materi!l n.a sessão ·
passada· e_ approvou-se. mais ·a. pnme1ra ·parte
da emenda ilo Sr. Lino Coutinho, ficando rejei, . ' . a '. e . es pprova as o as as
máis .emendas e addições. ,
. ..
ó Sa.:
send~ concluída a votação,-oft'ereceu
~
o seguinte
.

« A commissão de constituição
duramente as indica ões o •
e "'ptlsta Pereira, a primeira para que se recom•
menàe ao governo o deploravel estado da província do Rio Grande invadida pelo-inimigo, e a
segunda para que se dirija a camara áos depu~
tado:~ em corpo ao tbrono imperial afim de signi·
ficar a S. M. que o ministro da guerra havendo'
perdido a opimão . publica, não merece continuar
na clireccão do seu ministerio, é de parecer que
nenhuma dellas tem lugar: a pl"imeira porque
sendo o negocio da guerra actual um dos _pnucipaes objectos das solicitudes da nação em ger.d,
e em pnrticulat· ·do governo, é desnecessaria' tal

•

. A.RTIGO AI>~ITIVO .

a Procurarevi~r a reunião dos-quilombos, e destruir-os que existem; (Salva a redacçãó).- Maia.»
0 :SR•. TÉIXEIRA DE GoÓvÊA·· pedia ·a 'es~ tein~o
a :palavra -para ·--ler . um. payeee! ... da comR_!iss.ao
de constituição sobre· a mdtcaçao do Sr. Xavier
Ferreira, cuja materl!l se julgava urgente. ·

<< Em virtude da 3• attribuio;ão.
« l.u Toda~ as c<>ntendas civis, que não exce- ·
derem .o valor de- aosooo.
<< 2.• As injurias entre pessoas particulares; im·
pondo na primeira vez as penas de cinco a 15
dias de prisão, e. de cinco .n 15 t•êis ; na segunda
o duplo e nas outras o tr1plo.
· -· « 3.• Os furtos que não excederem a lOS, impondo além da indemnização, na primeira vez a
peun de 10 dias oie prisão, e de multa outt·o tanto
do valor do furto ; nã St!gunda o doLro das duas
penas, na terceira o triplo.
<< 4.• Os damnos que uão excederem .a lOS, impcmdo no ca.;o de culpa manifesta, · uma multa
1gual ao valor do damno, .e provando-se proposito além desta pena a prisão de cinco a 15 dias
e s~mpre a indemnisação. · ·
.
_.
.·
<< 5.• As ofl'u:asas á moral publ1ca nao· quahf!·
cadas de crime, como são ~alavras_, actos· e attt-

ouvidos ou vistos, e as irreverencias ao c~lto ·
religioso; !nipondo .n~stes cal!!os .a pena de·cmca
a quinze dias de pnsaQ na pnmetra vez.. o dobro
na segunda· e o . triplo nas outras.
··
o SR. PaÊsmEJSTE:- Está em discussão o
art. 35.
o '
•
O Sn.- 1\LuA : ...,.. Eu oft'ereço estaEMENDA

« Proponho a suppressão dos arts. 3:;,
e 38, e se substituão por este.

3~'.; 37
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« Em virtude da 8& attribuição, q~and_o a~
partes c:ouvierem, poderá co••heeer e Julgar de
toda• aR ·causas dveis de qualquer qu~lidade e
iual'Ot1.aneia que sejno,· e duq_uel~as cr1m~naes em
que estiver a. aecusaçíio e vmdtctli pubhea, e só,
in ~.-"11lnt
a
ofendida ou lesada. - Maia. • ·
Sendo apoiada, foi posta em discusl!ãO com o
artigo.
O· SR. PRESiri~;sTE fii"Opôz se o art. S.'> do projecto· cona tmlos· os seus numcros se aellava preJUdicado em consequencia da ,•otação de bontem
-sísn.-so pn'ssava o artigo substituído pelo Sr.
:Maia-.u'io. .
.
Tendo de entrm· em diseussõo o art. 8ti decidio-se que estavn prejudicado pela ,·ol.açiio de
bouteJ1), assim como o art. 37.
O Sr. Jo Sllcretario 1e11 em consequcncia o se·
guinte
ARTIGO 38·
a

m to os os processos <lo juiz de paz es-

creverá. o tabelliiio do hair•·o;· e na falta delle a
pe,;soa que o juiz nomear, e terá os mesmos emo·
Jumentos que o escrivão do judicial. )) ·
mesmo r. seeretnTiO'}>edio o adiamento deste
artig•• para se1· discutido em lugaropporumo, antes
de findar a discus:;:•o do projecto: o que foi apoiado,.
e appruvado.
·
. .
.
Leu-se -o
.\RTIOO 39

d.:lir.ro; mas,-por exemplo, em que lugar esteve, '\
que ltoras, p<Jr onde andou, e outras muitas circumstancias, que possio descobrir o crimiuoso. As
pergu.ntlls são scmpra uteis. ·

ARTIÍJO ·43.

" Havendo evidentes provas de quem é o
delínqnente, o fa.rA prender, e remetter logo,
assim como todo o proceso infonnatorio·, ao · juiz
ordinario. »
O Sr. presidente poz ·em diseussiio o artigo; &
O Sn. PAULA C.\V.u..::ANTE

seguinte

" Proponho que em lugar de juiz ordtnartó"'
se diga-juiz do crime competento -Paula Ca.,;alcante. »
lida esta outra
EliEND.\

" O juiz criminal do districto.- VcrgueiJ·o.

»

A qual sendo igualmente apoiada, entrou em

disc11ssão, tendo lõgo a palavra

o

·

l!!h•. Llno .cou~ln'bro:-Levanto-mo

aó

par:1 fazer uma pequena emenda. Diz o artigoo fará prendet· ;-mas isto sõ deve ser, quando
o erim.e fór ~e prisão, porque óde ser crii!Je,

em

:o

ARTIGO 40
cc ~o delinquentc fór nome1.Jo, ftrá conduzil-o
á SR\ pa·ese.tç 1, e i .• terrog U"à. à vist t dos feitos existentes, e das testemunhas; f.azendo.esc•·ever as suas
respostaS. »
O Sn. .PnF.smENTI!: põz. ·em discussão o artigo, e

.

l!!ir- Custodlo Dias:- Eu tenho minha
duvida S.Jb1·~ este intel"t-ogatodo; porque niugne'DI
é obiigado 9 dcl&tai··se, sendo de esperar 9,US .
sempre digno não haverem . commettiiio. dbbcto
algum : e bem inn.lcente será se confessar; Quando·
11iio fór delicto de pena ultima; sõ o homem de bem
responderá que é c t i m i n o s o . · __.. _ - r
o Sl". Dustõs:-Eu""Wetíio que quaúdo se
vai proceder á pel'guntas· não se lhe f,Jz a quest:io pcrguutan1o·lbe direetamente se eomm:!tteu o
o

mandou á mesa a

EMJ>NDA

« Em virtnde da 4• attribuíção o juiz de paz log!l

qué th•er noticia de se haver commettidl> algum
delieto no seu bairro, irá com o tabelliiio, ao
lugar onde se disser commettido, e recolherá tollns
as provas da sua existenciâ, e do seu antor, inqui·
rindo testemunhas, solicitando docnmento:~, e ouvindo os queixosos.
· · ·
·
" Se o delieto deixar vesti.2ios, que mostrem. ou
indiq11em a sua (::xistencia; farA nelles exame por
·
·
s, a quem e rtr Jura·
mento. ».
0 SR. PRESIDESTE : -EstÁ
discussão O 1\r•
tigo :ro.
o 8•·- Basto ..: - Esta paa·te do artigo dependo
da outra parte do artigo ;;s; porem como este
fie.)u rescrvatl•> para outro lugar, parece que .não
póde entrar em discussão, att.eudendo-se que esta
.Jéa de tabelliào se •·efere ao art. 38 que diz-na
falta lle tabellião nomeará o juiz. um pessoa, que
faça as vezes delle.
Sn. P.n~::stDENrE, depois da cama1·a julgar
sufficientemente discutida a materia;põz a votos o
artigo, e foi approvado.
'O Sr. ser.r..,tario leu o seguinte

.

)..

EHENDA

" O fará prender na conformidade. da lei.-Lino .

C•Jutinho. »

·Sendo apoiada' continuou com ella a discussão.
tendo ímmediatamente a pa\avro1
·
O Sr. ~Ia:lla :-App1·ovo a etÍltlllda do·Sr. ·Paula.
Cavalcante .para a l)oa intelligencia da lei ; má:~
não 'poss·i appro~ar' a do Sr·. Lino Coutinho,
porque já ·temos lei para isso, e !~Me mesmo=
ser o delinquente reruettido preso ao ju•z OJ'dínariõ~
e depllis livrar-se solto.
· ·
·
o Sa·. Llno OoU:tinho:- A lei ·manda
que de certos crimes se· possa:· o 'ddadào livrar
solto , mas · qual é · aquelle que ao · ler este
artig•> não entend!!rá o eoll~ario ·'disto?.
·Por..consequenc1a, se nao fõr·.. apprO'Vada a
emenda, vóde o jniz de,, paz ir fazeiJdo _prender
aos delinquentes, • o·me.;mo passo que a le1 manda,
que de certos crimés: se possa· o cidadão ·livrar .
solto : e o pei~r é q~e o_Juiz pód_e·se lnuiro bem
á;;- palavras interpretação obvla, . e em sentide
grauunatical. ·
·
,
Pelo que respeita ·á emenda do St·. Paula
Cavalcante, não lhe acho clareza pàra.juiies Sem
letras; e .o. juiz .do:, paz . pôde facilmente ·,jporar '
ó que e juiz competc:nte, ·em ·sentido jurídico:
portanto a minha emen.c!a é neces:;al'ia, até mesmo
pm-a sen_<ir ~e·. h.ciio . ams .jUiZ.e_. s. . assomados, , que
fõrem de· proptdade, · . •·.-: ,
'• ,
·. ·
'êir•. Íuutu. ,-;-Ainda sustento a .minha opini~o contra. a emenda do Sr. Lino; porque se

o
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acha c:Omprehen·lida na lei. o cidadão ·depois
ha d" livrar-se solto; e por isso acho desnec:essaria.
a,omenda.
.~Sr. Llno Cout;.tnho :-Eis aqui, Sr. pre~
tndente, ·o ue nio é muito eoherentc
i& o
em · e 1r pr1me•ro ea êa. e depo1s sabir _
para se livrar solto 1 Se_ o crime fot de natureea, que o homem possa livrar~se solto; núnca _
p~d.; .ir a eadea, sem in!racçiio da constituição :
,eprn
·pre.
CISO que a !ei não pareça autor!sar o contrario. ·
Destas ambJguldades, c anomalias é que lança
mão i> despotismo.
O 'sr. Ver~~:uoJrÓ :-Appro\·areí a -Gmenda
do Sr. Cavalcante ; mas emquanto á emenda
do Sr. Lino Coutinho, parecia-me que niio _era
ne~!saria, porqna quando S'l. declara as attribuJçoes a qualquer empregado, sempre se eJ•tende
Q'!e os empregudos têm obri~açiio de executar ll!l
le1s; mas _'*! suatpeita que o JUiz de paz abusará
deUs, então <!i~a-11u com mafB clareza, us casos,

.o sa:· PRESIDI!:.'ITE, como désse
d•scusBito d~• presente nrtigo.

1b9

reunião da commislii:o mixta, o_u a reunião das
para·se ultimar este. negocio, que tanto
a~eeta a causa publica. - O deputado CustodíD

e~aras;

JJuu. "

dí.scuss:to, teve segJUÍd11 eitura, e logo a pal·wra.
O Sn. LINO CouTINHO : - Eu desejava saber
se o Sr. sec~etario já deu pute á cam<tra do
C<i!nlDÍSSio mixt 1,
O Sa. MAu.-Já se fez a par$icipação.
O Sr. v.-rguoJro: -Parece·me que seria
conveniente con,•idar V. Ex. aos Srs. c.la commissiio mixta para !!C entenderem com os Srs. do senado ácerea da proposta do Sr. Dias.
E' de facto prl'eiso decidir-se esta ·questão
~Iins não se tratáráõ de leis, que senclo mui~
•mpnrtantes, ftcão a:isim empatadas, parnlisando
a constitnição e seus cft'eitos.
c> 8•·. ~l'ala :-Esta uestiio está su ei
e 1 eraçao a cama1·a, por•JUe uão podendo,coucluir nada a l'onnnissiiu mixta, apr&l!entou ao senaao um parecer Heu, par" ser lá decidida a
que~tão. Portanto se tem-se de fazer ai unia

Jêr o projecto c.le lei so re os a usos
p1-ensa, que devia entrar ew discuss•io.
Mandou-se imprimir.
·
• R.
RK~IDE:sTE,
eu para n or em do dia a
coqtinua~n" da di.scussiio !lo projecto adiado ; e se
hou,·er tempo segundas ltHturas.
··
·
Levantou-se a sesi!iio depois dl\ sduas horall d'l
tude.-0 secretario José A~tonio da Silr:a Mai.t.
R~<lCtor-. Jollo Baptista de Queíro.:.

Este· parecer Já ~foi apresentad_o no · senado, .
e já teve principio a sua discussão ; portanto
, parece que devemos •leixar ao senado continuar ·
Jia "discll3são pela ordein de seus trabalhos ; e
. O Sr. vice-presidcnt~ por haver numero
nlo julgo que seja preciso lembrar a neecssi-,
cientemente de Srs. deputados, deeldrou aberta . dade da decisão deste negocio, P•>rque · entendo·
a ses_são : feita- então a·leitura ·da acta da ·anteque· os. Srs. · senadot·e:$ ·u· tem tant" em ·,·i:sta, .
cedente pelo Sr. secretario COsta Aguíàr, foi
quanto o t~m a camara dos deputados, por se1·
approvada..
· ·
COUS& da primeira necessidade, p;trll. SC . ;tpUI'n•
rem ~ leis,. que não. têm passado por nao · se
Por niio haver expediente, pediu com urgencia
haver ,ainda âccidido esta questão. · ·
_
_
· .
··
- ·
· ·
a palavra.
S~m portanto de vo~ que não pôde passar a ·.
o sr.. Ouw todlo ·. Dia-s : '"'- Tcmho de fazer
1nd1caçao. .
.
. ·:c
um reqnt~rimento .·de summa · necessidade; Suscitando-se a questão da: reunião das ·.camaras•
o Sr. ou .. todlo Dla.s:- Por muitO alto ·
cuja decisão; é , de :tanta ; 'importancia para 0 conceito: que faça dos augustos c · diguissimos
andl\mento dac~onstituição e' para o, bem aa causa · · Srs. senador i=<, comtud·• · achn · que .isto nãc:i . nos~
publl'?' ~·.requeiro, a cV. Ex.,·:que' ex}lonha' este· priva de·.põnnos· em_ pratica os meios que estão.
negoc10 ''-á. c eamara; afim •_-de ••que ella . nomêe--U:ma
ila nossa' parti'~· p ir.a se :ttlti111ar ·uma questi'ii>.: •
deputaçao que -~- rogar aos augustos e dignispor falta de· cuja deci::!ã.o se, fazem .inc~nseqll~n,,
·
· ·· · , tes nossos trabalhos. ;
~
. . ...
nego.ei? ._per:_emptor.i_·ament_e ; ---pGis já se não deve ,
Façamos . o. nos~o deve_r;. e de_ ixémos de Yll._!~ad~Jtt•r:ma!s.~;CIJllllora~. • :r. :,, :•:_... ,, ",
, :. · · o. bom eoncetto que temos dos _augustos e dígxu~- .
E -1!~88rJo•aça~ar -~~ questãf), que paralisa· . s1mos Srs. repr?scntantes.do s~_nado. _ . _ .
.;
a .~eciSao ;~as •le1s da ma1or: .necessidade, como
Eu louvo. muito que. !_b~ queuam?s dar tod!l~;, .
aeJaO p_or exemplo.~ ·regulamentares~ sem· 'as
as prerogat1vas, ·.m.as n~o poS!Jodeixar,_de f~t)~ .·.
quaes ê a co.lstttuiçao·:l~tra morta;- EJSaqui a:l o m_eu deve~~-_,·.-.,:~_,._,_,-:··
_, _ ,_,-,.,, .,,,,,
,.. . . ·' . -; :.-,;x-- -~,- - • · :.;-;-: · -··. · -_ '__•· . . . Será_· pos_s1vel. :que._ se..-_ não_ ._ .. con_beç'!- .o_. damu~
. :• ·
. DmiCAçio·- .. · • ~ .. • :
>.:- . que _-nos eau~a. l("falta: de. re_sponsab1hda~e. ·~<!S ,,
.·- ,._
-· . mimstros,· le1 que ·estamos ·a t'S]lerar · ane,osos,
f( Proponho que se ofticie
à l\Úgusta e digniscomo remedio a tantos males, que a nação sofrre?
aima camara dos Srs. senadores, o · activar a
Haverá. algum Sr. dei>ut<ldo que não · seja

,
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4)rgão. legí!imo d:1 nação? A na~ está sotyrend~,
e é possJVel que nós, niio eSteJamos aqu1 reuni·
.t..s para atalhar t.'lnto quanto seja possh•el seus
ma!es ? Pois tleixar-se-Jillo continuar certos pro-

não .vamos ti1zer opprt::ssão, e"torquindo d!.cis&.,.;
por isso sou de parecer que a minha indic1ção
te111 todo o lugar.. Se não for · adopbda, fiZ o
meu dever.
.
. . .. ·
o 8a·. Co,.t;a. A~;ular : - Como !ui 'membro
da cummi;;sõu, ~ estou ao facto do. que .houve,
posso .avauç,lr que os Srs. que a este respeito têm
fallsdo, não entenderão . bem o uc · · · ·
PL
f.J~ membros

.

·

da commíssão nom~m~h pelo sen •-

do. e o.s desta camau. di!pois de varLu coufereneiàs que tiveriio em casa de um dos Srs. senadores o Exm. marquez de Palma, conabin~&riiv em
tolos os artigos do,. regiment.o commuril, meu·os
aguelle que di:.: resoeíto á reu••ião d'l assembléa
geral na fórm'l do artigo Gl da constituição, que
os Srs. senadores querem eutcuder de uni modo
inteiramente contr:ll'ío úquellfl, por que· ·nós os
deputados o eut-.!udemos. e que nos parci:e' ser
Ct>nforme
ti . - ao genuíno, e litteral . sentido Ja con.
Nes~ est'\do de causas J)io era. possível qúe o
regimento cornmum fosse approvlldo~ porque era
preC:Íl!O decidir prim~iro a lutelligCIÍCÍa aeste arii80
1.11 d'l co:ts\ituw-o ·
·
suspen&'IB rld conferencias, sendo o resultado delhs
admittir Cl!ta conclusão, porque- li camar:& do
ltzcr n cómrnissão mixt'l um parecer, que foi
senado convidou á camara dos . deputados· que aprcsentJdo ao· sen'ldo, vis~ q•ao foi ~u~ll!l ean~mea.sse seus membros .v.ara e.~rnp'!r a commis·
m'lN quem encetou o ne octo e u rune1ra
sao 1
•
•
•
1
a sua com ma
o P'•r \ c.~te fim. .
""
1'1!1 Srs. ·senadores que n deviiio compiJr, porque
E11to puecer, segundo li nos dhrios do senado
<1 reccírnento
commum ainda niiQ e.:;ta\'a con·
das se&sões do anuo -passarJr.. entrou em discussão,
cluidó.
e está por ora :úl'ec:to áquelh cam'\1'8. Se. esta
materi 1 do pllrccer. ou o mesmo pueeer loí re•
Este nriigo, ú r.:~peito da reunião das camagcit tdo, niio sei, porque não tive ainda tempo de ler
ras, flccu separado e sujeito t& deliberação dellaP,
os diarias d'l eamara elo senado. E •. tendo pore niío tem nada com a commis!IDo, que já n:io
t.ant.o q11e niio podum.Js tom'lr jâ uma decisão a
pode enb'tlr mais neste ,»egocio ; senito depois
este respeito, sem os necessllric.s esclarecimentos,
de . decidido, pnra o inserit· no Tegimento com·
parucendo-me m:tis· conveniente-quo- esta indicação
mum, .quando fdt· us~im determinado.~
sej 1 remettid'l A competente eommissão notnerula:
O Sr. CJcanont;c PcrcJra: - A um
ella dnrú o seu p:trecer,. e dirá o que julgar
St·; senudor .que tem influencia na camara do se'
nado ouvi
·
•
Demaitt eu devo sup~r no , , ,senado toda 11.
ordenar, que este negocto tornasse á commissào;
seriedtlde c bons desejos <le ultimar esh ques· .
e que niio \'alesse o parecer do anno passado. ·tão
; e quando desgraç:tclamente acontecesse;,·-o
Por consequencia, na hypothese de que niio
ue não é de su
r
·
ba"a. tal direi 1
tomatlo na consi eração devida. ou ficasse como
mendar ao senado, porque a cama•·a dos depu·
csqu~eida, então foro;osc..-, ser.ia tom:~r nlguma 'me·
tad'OS não tem direito ele recommendar neg.'cios
diún, porque do contmrio pass'lr-se·hfl. o ·tempo
ao senado ; o que tem llireito é de maudnr
da sessão sem se decidir · o:;.Ue(;ocio de . t.iio alta
pt·oposiçõas, e ella de examinar, assim comQ a
importanch cuja f.tltn de decisao póde obstar a
camara do senado tem direito de nta11dar pl"Opo·
3Jlprov&çio de muitas leis, aliás importantíssimas,
sições para esta cnmara, e esta camm·a de as
praucipalmcnte dnquell<L~ que são reputadai regsexa'111inar; mas nenhuma tem direito de recom·
htmentares, e sem as quaes não pode marchar . em
mendar ncg..;cios.
temtos, e como deve a constituição.
·
Opponho-me portanto à indicação, e al.é mesmo
o
Sr.
''asconcel~o•
:-Queira
o
Sr.·secre:-.'
porque tenho onl"ido dizer a um Sr.. se~:ador,
tario ter a bondade de ler a indicação do Sr. Cus•'
que o senado tinha mandado que este negocio
todio dias ((oi satisfeito). Está em discussão a
fo:~se outra wz tratado ••a commissão mixt-1.
o sa.-.. Luiz Co.vnlcant;c :,;_Eu creio qne mataria, ou a urgencia ?
o Sn. PRESIDEXTÊ: -'.A matetia.
este negocio deve ir á eommissão mixta, pois
não é ella sómeute composta de senadores, ma.'l
O Sa.. V48CoNcELLOS :-- Sr. presidente, eu. sou
tambetn de deputados : portanto ordenemos á
da . mesma opinião do. illustre deputado autor
nossa com missão, que ••juntando-se com a outra . da indieaç•\", e julgo. que se deve officiar . a ·ca~
parte da commissii • do SJnadú, dê o seu pare- . mam !los Srs. senadores: para .que, tratem" da:
cer. Desprez·u· esta indicação, é não fazer, caso
ma teria, porque ella é,eertamente de muit<l Smpor.. · . ·
·
•
·
ede um negocio da maior importancia e donde
•
·e
a noss'l constituição.
cidirmos · as leis •. que . lá se ac!Jão .no senado
equeiro portanto que da pute desta ea.inara,
embargadas .. Portanto.é preciso.que;haja::um·ineio
se mande á nossl commiasiio que deJ>9iS de junt-l. de deci<lirmos. estas·:. duvida.'!, e~ o meio. é regicom a. do senndo, dê o seu parecer~
mento eommum. , , , -,
.·. ··.•''·' ,,.,,. "'''·'. ,.·. .' ·· ·
O S~. Custodfo Dias: .:.._ 0 C<lnhecimento " Este réilmento 'aindà não est.-i,feito' ;::officie~· ,..
qnP. · t"'m · ili,;so os. Si-s. deput1ilos, não merece a. .mos. pois ·1\0 senl!-do,·c pedindo-lhe' que•,tome·,·e.'1te
attenção da camara por ser par:ticular; nús niio
negncio em. consideraçiío.-:,Não é colisa··eJttraor· ·
il!lgamos pOr conhecimentos. particulares. Eu
dinaria; aS. camaras muitas veze>s eosturnão· faz:er
somente von recommendar que vamos propõ;r .Qs
estas petições"umas.:ás.. outras.'
·_. " ,, -·
meios. par~ C4?nsegttir os :fins ;. e .estes .meit~s P.or , . Eni Inglaterra; Tr,;-presid.ente. a camara dos
v~ntura_-snomdecorosos aos augustos e_dJghJ!'·
)ords faz não. poucas vezes. l"equedmentos á'casJmos Srs. representantes do senado? Nao: nos · mara do.s communs.
,

. .

;.::;- tl

.-
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Por isso sou de opinião que sc.ndo muito ne~
eessario o desembarat.ar as leis,- que se acbão
embargadaJS.o no senado, e dependentes da rc:ullíão, que se ·não póde fazer s~m a·decisão, que
propõe a indic~ ; a camara .nenhuma duvada

· A commissão fez .11m project<l de lei~ e co.moteve íniciath·a ·na eamara d" senado, d~vía pa-•·ccer . ser apresentado no senado :! log•l que a
couumssão ileu o seu·· p:u···cea·, nao te:n mais'
nada a fazer : entrou em dhscussão na sessii<> d()
p ssa o, mas n o cons · que n n entra '>
anuo: .é negoci~ urgentissina(), e n··•o me pa-·
recc Jaaver mconveDiente em que expressC)mos aosenado
um
. os nossas desejos ..de c1ue se
. ultime
.
tenlaamos inf<>rmaçõe_s certa"' da. e11tado, em que s~
acha o ne~ocio, porque a opinião lie u·n indi-·
viduo não e a opinião de uma corpor11çi'io, pod•!a·emo-nos dirigir ao senado, para nas informarmos do negocio, manifestando ao· mesmo·
tea,po o desejo, que temos de que ellll se ultime com brevidade, como pede o inte•·esse publioo;
Findo o diseur.;o, enviou á masa a seguinte.
~

jlos Sr<~. senadores toma este negocio na mais sél"ia
consideração, fica provad<) pela nomeação, .que
fez da commissão cspcciaJ, para tratar do regímeuto comlimm, em. o qual sem duvida entra
este objecto, sobre que fez a indicação o Sr. Custodio .Uias; e 110r isso achava melhor. ·que em
vez de se dirigir ao l!enado, recommendando· t.Ste
·objecto á sua con:~ideraçiio, a cnmara o remettesse·
ã sua commissão, para este fim nomeada, átlm
~e que esta, forll!_ando o seu juizo. o partícipe
a· ca.m~ra, que entno tomará uma ~ehberação com

161

'

·-

-

..

.

.

- recommende : isso não não é Jing.ungo!lll propria,
· crle que devemos usar para com n camara do senado ; dígo sim qu.e se ~ça A e.tmara _do s~:nado
Sr. presidente, além de ser esta mntcria muito
importante, e não poder por isso havc•· quen1 niio
conheça a necessidade de.ita m<!dídn, quo mal se
segue que façan1os esta supp!ica ao t~cJnado 1 Se·
gue-se que o senado attenderia á nos~ reprc:;cntaçiico ; segue·se a utilidade de se decid1r esta
materia, e uma da;; .principacs utilidadcil é deci. dh· a lei dos conselhos gcrne11 de província, que
se acha lá embargada, qu., entre outras e certa·
mente· uma das mais necessnrias' para o anda·
mento da constituição. · ·.
·
·
~ão se .s~guiudo portanto _1nal algn!», antes

•'

.

..

•

..

f

'en o apo1a a, cn ro11 em l~cussão; e C·•moninguem mais }Jedissc a pnlaya·a.
O SR Pnesm~:::sT&; depois da etunam julgar·
a materia sufficicnLement.c discutida a·ecolheu os
l"Otos, c foi approl·a a a emt>nda, por ·~ Jaiio t~Jr
~;ido a indica~;.no.
O Sr. secretario, passando-se cnuio a tmtnr
da ordem do dia, leu, do p1·ojccto de ld suba·e
a administrnçi\o municipnl, u a1·t.. -l3 (considerado·
como -ll), e as emendas a elle, _lttdo adiudo 1,a.
sessiio a'!ltecedt!ntc~ ror luwcr dado a l1ora. {Vid •.
sess1o de 22, pg J5!:J.
0 ·Sn. PRESJUJ.:XTI:! }lOZ logo e!n dii!eussiio O ar-·
ligo, c as emendas ; e em. eontincnttl pedio a.
·palavra.
·

l"<lmetter no iuiz ordmario' Disto Yem ·resultar
camara deseja, ver deciditla esta parto
hnvct· prisão. nntcs da cul)'a formada; o que eregimento . commuan ·. da reunião das"" camaras,
contra a constituição, po1·que ella diz q\te nenhum •
.visto . que se acl1ão . parnlisallas leis· de g1-aade
cidadão podet:{l ser preso antes de culpa fór- ·
.importancia, que se devem decidir pa~a sefuzer
mnd11 •
.á nação o bem, _que poden.os. Não acho embat-aço,
.
.
· . Eu desejo saber se o juiz d<! paz é qa~m
.mas utilidade.
o S•·· ·.c~s'ta. Agulor;"•Quando r11 Uei f•li
fórma a culpa, pot·quc se o não é, o art. 4l é·
sõ para mfurmar á camara do estado do. ne- jo anti-copstituciOnal, _nma Yez quC? permitta prisiió~ocio, e. niio vara me . oppôr á indicação do
sem culpa forrn:~da : a reg1·a Já está st.;tabclc~
Sr. Custadio Daas, que· me parece justíssima.
cida no. C•)nstituição; c por· isso só podet'Íl baH~~... A· questão é se ,duve:nos já. adoptar esta~ i.! dialguma excepção nos e&$OS de l'econheeid:t neces-cação, sem sabermos o estado e.n que: se acha
sidadc, declarados pela lei.
Necessito· portanto de saber o como é ist<J ; c
o negocio. Nós sabemos .qne o. senado .já no·!neou a· co:nmissão ·9os seus membros, que conse o juiz de paz põde prende&· sem culpll for--JUnctameu~e co:n a nossa· deven1 fol'lli>U' a· com·
mada, pois quero votar eom-"éõ'n,ruc11Hento de •
causa.
·missão-· mi:x.ta ~--esta ainda ,se não reuniu, e por
isso não •sabemes. o que ha a este respeito-: é
.ó sr. V<"rg~clro :-0 art•. 39, na Aparte
t t d
r .
.necessario portanto .que ella -se reunn. e que·uos
.informe . - do que .tratar,. para , ·afinal. d«:iiJirmos
em que t·a a as pessoas, e pt·ovas, exp tca lSS..J,.
e tira a duvida.
·
o negocio .con1o :convem, .. e tomarmos ddibe-raçao.. ' .
..
.
..
n
"
· : Esperemos_ pois .. mais. algum _.tempo,:~., ou. 3
ti discussão, ·não ·me oppuz · ao art. 3!J,' que ~ ·
dias não poderáõ C...'IUS8l" grande atrazo, porque
lambem . impraticavcl, m11s como jã passou~ não'_eu,: cõmo ..já. disse, devo suppõr na ·co:nmissão
1ne posso mais oppõt· a elle.
' ·
nomeada t?j'!. o>.bo:l1 desejo .de ultimar quanto
o. Sn., Pni::SJDKNTE, depois de juliroda p_elaca-.
ant'!S a tlllS:>aO de . que está encarregada.
.
marn . sufficientemente discutida- n in"ateria . ·recoo Sr. Vc'i-gucJ.ro ,.:;_Quando a; primeira·--_; .:..llum.9.LY91oo> ·na, fõnna· do regimentO i:.t~rÍlo,.
vez fallci,: não 'estava:certificado ,do estado do .e fiwn apprnva:do. o ~ll"tlgo, -mas .com ::as::emcn·negocio; ·à. :visti!.·o porémr· do oque· se tem dito, t\nda~.;; a cll_c offcrecidas _pelos ~r3; Lino COU:til1ho
•tendo 9.ue: a. comtnissâe· mixta, . pelo que. toc:a.:· a ,c V crguearo. .. ,
este .ObJecto, .:niio.. te:n:l)l,!lis 11ada a ·fazer. . .
p Sr. primeiro se:rc.tnr;o .ler( o art.; 41. do·
TOMo 1.
21
~sta
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projecto, que, na ordem da uiscussiio, é consi·
derado como
ARTIGO

42

11 Cessão estas funcções de juiz de paz quando
estiver pr<!sente, e desimpedido o juiz o•·d:'" nario.u

11

.

.

'

e logo pedio a palavra.
'o Sr. va•concellos :-Pela doutrina deste
artigo ,·em a ser j•~risdicç_ão dos juize~ de p~z
meramente provisor1a ; nao sendo ma1s do que
uns supplentes dos juizes ordinnrios, vi!!to que,
em chegando ~:stes.a algum lugar, evaporno-se os
juizes de paz : é o que se póde entender das
mesmas palavras do arti_go ein discussão. Sr_. !?residente a· constituição e quem c1·éa estes JUizes
de paz ; e eu niio sei como é. q.ue a P.res~nte
lei os retende submetter aos JUIZes ordinar1os,
.

-

que estes apparee!Jm: opponho-me por~oo.to_ a
artigo, porque os JU}z~;; de P!lZ t~m attrlbl;lJÇoes
indep~n(ientes
dOS JUIZes.· ordmarJOS', OU JUIZes
Eu não queria gu~ a lei f!lllasse em i!lizes
ordinarios, mas em 1UIZC!; do cr1me, porque JUlgo
que a este respe1to ba de ha,·er grande rcr-orma.
Julgo portanto que de,·e suppnm1r-se um artigo,
que ,·ai destruir uma magistratura ereada pela
nossa constituição.
Demais uma das attribuições dos juizes do paz
é conciliar as partes ; e uma \'ez que esteja pl-e·
Jó;ente o juiz ordjnario, já este{ e não juiz do paz,
é quem passa a fazer a eonci iação. E s,erá conforme á constituiç1io, que o juiz guo tetn de conhecer da causa, faça a eonciliaçao ? Isto niio o
permitte a constituição, nem a razii~: C! jt1iz, que
tem de conhecer de uma causa, Jnchna-se por
· · ttma das arto:s, lo o· que tratou de eoncilinl-ns ;

é contra a constituição, e portanto julgo que ns
attribuiÇões, que se achão neste art. ·12, nunca
devem existir : os juizes de paz são magistrados
ordinari(>s ; mas não siio supplentes dos juizes
ordinarios. Voto pela suppressiio do artigo.
o- Sr. :\l:a.ln : - O argumento seria procedente, se lhe desscmos a extenção que lhe deu
o illustre deputado : mas está entendido, que a
doutrina do artigo e re3tricta ao dete1·minado no
artigo 39 : pelo que não é tão fóra de proposito,
como se quer entender.
o Sr. V crgueiro :-O uobre deputado, que
me precedeu, prevt:nio-me a resposta : eom elfdto.
as attribuições cessão só pelo que respeita á inda~açno dos delictos, sem que por isso caduquem
as outras attribuições.
o
Ora nos grandes distdctos, não podendo o juiz
.... rdinario estar presente em todos os lugares ,existe
elle
na cabeça
do
- commummente
.. .
.
. . districto,
. .onde

muitos delictos, C{lte se eommettcm por causa da
impunidndo nascidas de taes falta& na lei. ·
O juiz de paz é portanto quem exercita este
poder, re~ettendo tudo ao juiz ordlnario, p~ra

'
risdicção criminal.
Note-se q11e se ainda emprego a denominação
de juiz. orài!lario, é sõmente porque 16i J!enhum_a
vel seguir uma disposição, que nao existe por ora :
sei que se põde muito bem, e facilmente mudar
a denominação de juiz ordinario, ou fazer talvez
eom que elles deixem de existir ; mas nem sei
lJitra que isso sirva, nem tiio pouco que se esteja
ago1·a no tempo da não existencia dos juizes ordiuarios, ou discutindo alguma lei, que os substitua por· outros juizes.
o St•. Souza Fran<:a : -Este systema de
os juizes de paz, nesta parto se reduz a uma autoríllado judicial, que deve ser permanente.
Os 'uizes de az são e · ai
u
ôs juizes ordinarios, sendo es(>albados por· todo
o terrltorio, à medida da população, e po1· isso
HJio como enca1·regados da policia do local; de,·endo ter os olhos attentos a tudo uanto se alli
az.
1'odavia niio posso deixar do me pronunciar
pela suppressiio (leste artigo, porque as attribuições do juiz de JlRZ do nenhuma ll}a!'leira odent,
mar1o
on criminal do territorio; os juizes de paz, dando
buse.1<1 e fazemto diUgenclas necessarias para conhecer o delicto, fazon1 com qu~ o crime uno
fique impune, o por isso não se deve admittir a
doutrina do artigo.
Além disto a indagação doa delictos pertence
1\ J>Olieia judicial uo nost~o system«, e por eMa
razão deve ser ella agora uma jurisdlcção ordiuaria d(>s juizes de paz: sendo tJm eonsoqueucia
claro quo se o juiz ordlnarlo qulzer' indagar do
delicto, exercitará uma jurisdieçilo que a lei dá ;
mas uo ni\o tira aos uizos de az a ob · e azerem as buscas neeeasarins para o conhecimento do crime, e suas circnmstancias e prizão
dos culpados ; os juize" de paz-colhem as proVI\S do delicto em seus distrietos, os juiíes de
a o ju gao se essas provas procc em, o o JU z
ordinario ou do crime, o juiz de tlireito appliea
a lei, segundo· é de seu dever, separadas sempre as attribuições que a cada um tocão.
Sendo isto claro, devo votar pela suppressiio
do artigo, pois entendo que os juizes de paz devem exercer essa policia judicial em todo o sentido, sem deverem-se embaraça•· com a presença
dos juizes ordinados nu seu diatricto.
Eu vou escrever a .
EHENDA

« Supprima-se o artigo enunciado debaixÓ do

41.~0 dcputadLI Sou;ra F1·ança. »
Sendo apoiada continuou eom ella a discussão
tendo em seguida a palavra
o Sr. Luiz cn-vs.tcnnte :-Parece-me que
o .artigo não põde l'BSSar, porque nós estamos
tratando das attribnições dos juizes de ·paz, sem
rela ão a esta ou a U:ella u i
tem-se dado ao.; juizes de .paz certas attribuições
de policia, que não _têm relação com os JUizes
ordmarios, e não sei portantoa que. vem isto

n.

.>

-

quem deve fazer a inda.,.àção dos dclíctos. Mas
onde não houver juiz orâ'inario ba de ficar por
!ndagar _a ex!stencia do;; d!!liCtf?s, . ou. h~ de it: o
JUi?. de paz mtrometter-se em JUriSdleçao alhe1a,
a«<f>~· qualquer fl1rma que sejão- esiaá "me~m~
quando haja· juiz ord\~at·io?
. .
ToJos sabem que é Igualmente necessar1o. fazer · attribmçõcs, . hão de : ser permanentes e não sei
pà.ra que vem este artigo. ·
.
. · .
as indagações o mais 'breve possivel, e no mesmo
Sou .pois de_ parecer que não. passe.
·
lugar oude se eommetteu o deli!l.to, nfim de se
poí!_erem colher as prov.ªs e o;;. e
·
___·
_ _- - · - .. -· _ .
o :,_:.gma -vez
por"consequencia-haveriã_ uma amma1la-let;-,se
que ·passou o ~4.,- numero do art.., ~U-indagar a
clla não providenciasse estas eousas ; evitando
cxistencia . dos delictos~raio que . nada. ha tão
eonftictos de jurisdicção, e a existencia mesmo. de
conveniente como a -suppressão. · deste· artigo.
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SESSÃO El\1 !3 DE llAIO DE 1827
o juiz de paZ deve, segundo me parece, ter o
direito de_· indagar os delict.os: o que deve ser
par#cular ao juiz de pnz, esteja ou não presente
o juiz ~do cri.m~, ·visto •1ue áquelles juizes dev'3
licto: o juiz t.le paz é mai01 proprio para exercer
estas funeções, por isso que se supt>õe mor;tr
no di;trieto e ter todos os conl1ecimentos
devem estar a
-,
quo me induzem a requerer que o· artigo seja
supprimido.

163·

fazer aos nos.'los concidadãos; no que são conformes todos os criminalistas, pois opinllo que=
não deve sentecear o réo o mesmo juiz que
formuu a culpa.
- segu1r-se sempre <:s
t·egra seguem-se
muitos incon,•enientes desastrosos que escuso re·
ferir. Julgo portanto que niio sõ devo passar (JUe
os juizes · ordinarios ficnráõ sem autoritlaJe na.
",
. i:s azeT
essa declaração, uma vez que ~e diga pertenceisso aos jnizP.s de paz, ainda que os ordiuat·i·•acstejiio present'!~.
Voto pois que não passe o artigo, ainda restticto ao nume1·o qnarto, po1·que seguem-se.muítos
inconveniente:~, como apontei e se conhece, in·
dependente de serem miudamente referidos. ,
o s..-. Sou>"-o. Frun<;)a: -O Hyslema dejuizes de paz é eonnexo com a a trninistrad:o
dos juizes de facto e de direito, st>gunt1o a .:.)n.
stituiçii..!_l; e 1 or cons!3q.ueneía !l·~s~e mes1!'0 . s~sdos juizes de paz devem ser tambem entendidas
no gue tespeita á indagação _dos delietos, porquesó depoi.; é que· vai 111> jurado, mngistt·.~do poular e emfim a1> · uiz ae · · · · .. \
·
m"''do pelo governo .•• (Ndo foi. pos.fivel ao ta.clty~
g,.apho A(fo1lSo ouvir o mais.}
I

"
um juiz de vintena.
Yot.o pda suppressão do at·tigo.
O Sr. Vc.-rgualll"o~-Niit> defenderei o a·l'tlg1>
... mas direi as razões ém que P.llt! se Cunda. f>l!la~
nossas lei~ es8as attribtlitões pe1-tertccm ns justiÇas nrdinarias; porêm e(imo em um districto
exténso não podem ellas f11zer semp•·e, c bem,
esSIIs indagações, flittendi q(t.e ·nesses casos er.\
ne':illisario rcoorrer ao expediente ·qu'e vem ' no
arttgo, uma vez ·quo nãu estivesse presente o
j niz ordina\'io: ~ssim a supprimir·se o. a.rtig~ 11

.

o • Sr·.
Cal•uon:- )fllit.> me alcgt'<l por v.ar
•
•
•
• ,• .

e pn7.. Até anoora havia rccei•1 do se creurem
outros tanto:> 'ães(>Oias sobre a superficic tloimpcrio; porém hoJe já niio se receia mais ti•>
que ver nnniquillall:1 r.stn magistratura se s•~ lh<J
niio d<Jt' grandes nttrih1ii(Õ~ e muito cxtens:l,..
E11 pot·ém ui\o nppro\•o nem o mnls nmn o menos,
porque nmbos · os extremos são vicio-10s. Acabo
,li e ou vir qne o juiz de paz devt> enlendet• do
fnct:o e formar o corpo de delicto de to.dos os
crimes; mns isto parece-me excessivo.
.
.
Este jn'zo de paz tem uma parte da policia
cri111inal e vm·te da policia preventiva dos de::·.
•
• •
1 c111 n o
e
todos os dclictcrs. que niio me1•eeem p<ma gi'I\\'C :
porém os •mtt·os delictos pertencem aos ll)ugis-'
tra•~os pura·mente ct·iminaes.
.

C
CC
A ,
entend!> que se não é cxacto. em um b\1 raciu- sidente, nos ~rimes de mnim· mÔnta, n;•s ciime~
cinio; o artigo diz, que nos lugares onde estiver 'JUC me1·ccem ''!!lUa pena gr:we, ·o eonh4'ci•nP.JltO·
compete aos magistrado", cuj 1 numei'O e·
pr.::sente um magistr.\do ordinat·iu, nã:l exercite delles
infinito.
·
o juiz de paz essa jurisJicçãu; mas isto não é
As;im e 1mo ha muit•ls.juizcs ·fe ,paz, assim .j.
abatet· a suu autoridad<l.' ·
.
Demais as leis devem sempre ter por motivo muito gl'ande a quanti Jade dos ·outros magistt·a:tus ; c estes e qne passiio a culpa ao tribuna\
u~a necesidade publica, e em con~equen.cia deve-se
só ent1lo é qne r.omeça a npphllllr.lio
mostrar qu:l a neeessidatle pubhca· ex1ge que os · competente;·
dn
·J·ena
'e
ô conheeirl1er;t·1 do~ ·aetos, t:mt•l na~
jnizes de paz t.enhão essas attr!~uições na prepequenas, como li'S Sl•ssõAs semostra,,.,_
sença dos magistrados, on extst<mtes, e aos ses-.ões
No,; juizes de paz niio ~e c·•nht!CP. de t~~~·~~ os
qu~es Cl?mP.ete, ainda por leis em vig.,r essal\1
crimes, mas sómente dos cham11dos crimes minn·t.1es· attnbuu;or.ls. _
eiosos, e absolutamente fallantlo só de Cl't'tn~
E~s ·c:.s motivos porque ·se acha no J>l'njecto o
e:1sos de Pll'luenn mont>1, que siio da sua alçada ..
mencionado' nrtigo. . _ ·. ,
·
·
J.embrnl'ei a estil. cama.rn, qull é muito couve-·
o Sr.
co:nccuo .. : :-Posto que respeite
nieute qne niio vamos tira1• o c'lnl1ecimento dos
muito as luzes do l10nrado membro, não posso
crimes. quil p;,rtmcem ao juiz., do · magisterio,
tod:ívia conformar-me. ag.)ra ·eom· elle;
pol'que set·ia earre~r muito estes juizes de pall.
Os juizes -de paz ' silo· actuahnente. justiças ordi •
E qunl será o meto de evitar a impossíbilid,tde
uarias1 ·e nós nem os devemos julgar extraordida execução desse plar,o? Pt'lltiear. o. mes.mo <le
uurios nem cvmo r
• •
•
)larios. . .
, .
dentro da. cidade de J4ondrcs f.J1iio carregados .de
. Alem -disto lut gt'llnde inconveniente em S-!l' o
extensa ju1·isdicç.ã(\ de policia, deu-lhes um orde~
juiz· do:~ crime ao m~smo temp·o. o qui.'· fót·m'a o
nado ·que ngJt"tt ainda se t1-ata • de. augmeniar~.
p1·oees1N para a formação da culpo. e o que sliu~
E estareu1os .nó.; nas circumstanCias Je pagar a.
tencêa a culpa.
centenMcs . de juizes _de paz do imperio ?. Cclmo::Suppoobanws que aind11 vamos com as junt.al!t é Sr. presidente, que um Jl_om.em. S':_rn ordenado·
hn de· cal'rcgat· _cout estas Jurtsdtcçocs?. Ha de
de_j~t.ica, e que neste cas.,· o Juiz. do. crime depots de formar:·a eu\\)a,~m a1da de l't dar'sen·
sacrificar os· seus 'juteresscs ·e niío ·se om{ll'egar·
--teu!('.l nessa·jo
· t• a l -Pôde isto consim- sen;io no serviço pnbliC...~ sent tlisto-tit-ar vun· ··
·
'
· tir-se ~em-' tempos·- :·eonstitucJunaes! , u. en.t"D· o tagcm
qu~ n.n?, · porqu!l ·este~ eln!Ja~s siio graves e
patl'iotismo
pl'•'JUdtculcs.' u: .JmparcJaL.Justtça,- que se dave tanu.>. '"'
1.

"·o.. .

,
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SESS.\Q. Ei\1 23_ !)F. MAIO· DE !8.2i -

E' preciso qu~ eu diga, que n_ã~ quero ~ue os
juízes de paz St>Jiio reduz1dos a JUIZ~s de v•~tena,
mas que tambem não quero que se)ão eons•dcr~
dos CO,!'lO magistrtu!os. em tudo .e por tudo;, o!~
ções.
. ·- é que t ornem ~on J1c •
Pot· isso a minha opm1ao
.cime';lto dos delictos equenos, e que. estiverem

O Sn. PRESIDENTE, depois de saber que. a ea• mara julga,·a sofficientemente discutida a materia,
recolheu os votos, e . por. não se approv,u o artigo tal e qu<~l, ficou supprimido, ·conforme ro.
rança.
O Sr. lo secretario leu incontinente o seguinte

'lliio merecere~ pena ultima, pa!a levarem ao. ri« Terá a lista dos criminosos, e ·fará prenbunal competente; mas os cnmes graves tsto
<t del·os quando estiverem no seu bairro; podendo
-deve competir ao juiz criminal, para que cúnheça
<< em seguimento delles entrar nos bairros vi:na conformidade da,; leis.
« sínhos.
. Parece-me todavia que em attençiio ao estado
.actual da nossa população, derrama.d~ a gran<< Quando tiver noticia de algum crimint.so em
des distancias se poljlsa recorrer ao JUI_z .de Pll'!,
<< outro bairro, avisará disso ao juiz de paz res-quando sE-ja difitcultoso reccorrt>r ao JUIZ ordi« pectivo e ao juiz ordinario'. >)
nario podendo então o juiz de paz na falta dest~,
O Sa. PRESIDENTE, como ninguem pedisse a pa~
exerc~r esta jurisdicção ; maiS isto não quer di·
lavra, depois de se ter posto em disc:ussão o
;;r.er que c<inheça do todos os casos e de todos os
· artigo, consultou sobre ellé o voto da camara e
.crimes, é só para a necessidad4l·
O·Sn. PREsiDENTE, depois de vêr q~e a .camara
julgava a materia sutlicientemente !hscuttda. re- · o Sr. :l<,eJj6: - Parêce;me. Sr. presidente,
colheu os votos e foi &j)provad~t a emenda sup9-ue hou!e esq1;1eciii_Jento de_ uma attribuição, que
pressiva do Sr. Souza França.
e .... .(Nao ouv' mau .... dJ: o· tach ,.
ça "es.
_
O Sr. 1o secretario leu immediatamente o al't. 42,
.considerando na disc11ssão como sendo o
O mesmo Sr. deputtldo mandou á mesa a seguinte
ARTIGO 43
<<
JUIZ or marto ogo que rece er o processo
informatorío examinará se nelle ha alguma "falta
criminosos em 1lagrante delicto.-e a fará supprir ou a supp~irá por si m~smo,
principalmente nos casos mu1 graves; exnmmar•i
,.se a prisão foi bem ou mal ordenada, e reformarà a disposição do juiz de paz, parecendo-lhe injusta ou seja quando mandou pren-der, ou quando não mandou.»
,·.
· O SB. PRESIDENTE põz em discussão o artigo,
-e logo.pedio a palavra
o Sr. 'Luiz cav.cucan~e :-Este artigo não
tem nada com o · uiz de nz e sô u
tratar da fôrma o processo é que deve entrnt·
-em discussão: agora não me parece lugar competente para discutir-se esta materia.
O Sr. Vasconcelios·-

-este arti"O• principalmente conservando-se nelle a
,palavra Juiz ordinario. Pois encarrega-se a um
JUiz ordinario o exame deste processo? Não são
:.Os juizes ordinal"ios homens leigos como os jui:2es de paz?
Como é pois que a juizes ordinarios se confia
semelhante autoridade? Se é por não ser douto:rado o. juiz de {laz, que se encarre~a o exame
.do processo ao JUiz ordinario, não e este igualmente illetrado como aquelle? ·
•
. Eu me opponbo a estas duas ignorancias muito
;grandes. Querer-se estabelecer juizes letrad!ls par~
o exame desse processo, enteudo eu, porem de1:i11r-se o exame n.juizes leigos, é cous:1 que .não
deye passat e a que me opponho,
· Agora pelo que r~speitu. á segunda parte do
artigo, dig?· que é ella inconstit1;1c~onal pGr ser
:uma especiC .de recurso que do;; JUizes de paz se
-dã para. os júizes ordm9nos: a nossa constituição
diz que <t para julgar .as causas em segunda e ul~
.tima instancia ha erá n
· · ·
·
•
as relações que forem necessarias _para eomniodid·Jde dos povos; n e port.mto esta parte do ar·tigo nãó póile passarcomo opposta a.constituição,
visto que para conhecer das , causas só têm direito a8 relaçõe;;. LoHo não pôde _ter luga1·. esb.
sêgund'l pute do artigo. assim como a primeira.
segundo Já fiz vêr e contra as quaes eu voto.
o ·sr. s~uzo. França :-Parece-me, Sr. presid_ente; que não ha . nenhuma emend~ a9 art1go,
e J)Or isso· que deve ser. elle : suppr1m1do ela
razão já· dada·; NiMI pereamos tempo, e. Vâ os o
.:$rtigo immediato~
·

maior 'numero ·de autoridades, os particulares
talvez se não quererão metter nesse officio de
prender, o que me parece bom para a boa ordem
e tranquillidade dos cidadãos.
o Sr. Souza. França:- Prender qualquer
homem ao delinquente, é uma especie de impunidade e de anarchia ; porque realmente a não
ter-se quem prenda de offic1o, vem a não. haver _
quem execute a prisão, ainda que a lei autorise qualquer cidadã<J a prender. em flagrante delicto:
assim a emenda- do Sr. Feijó deve passar, por·
q_ue emquanto não apparecer o juiz é qualquer
ctdadão obrigado a pr~mder o criminoso. mas logo
que chega o magistrado, deve cessar a autori·
dade que têm os particulares.
·
'·
Portanto voto pela emenda dó Sr. Feijó.
O Sa. PRESlDENTe. vendo· que se não . pedia a
p!\lavra, e que a ~amara julgava sufficientemente
discutida a mataria. da emenda, a ofl'ereceu a votaã 01 pprova a. ·
O Sr. secretario leu em seguida, . mas obser.
vando o regimento.interno,os seguintes artigos; que
~orão approvados sem discussão.
· ·
c

c

ARTIGO 45

« Em, virtude da sexta attribuição informará
«. deligentemente ao juiz dos orphãos; dos menores

~uem faU~r. o pai; qne ·flcaa=am ahao.donados

« pelo

pai, que .se , ausentar. sem , prover na sua
. '
.

«. editcação, e dos ·desacisados sem pai~'·»
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ARTIGO

46

Igualmente o informarA dos direitos que se
abrirem; ·A favoz: ~e · pe~soa, que ·-não exercer

cr
a·

existencia de bens abandon'J.dos pela ·ause:.cia de
cc seu dono; que. se ausentou sem incumbil-os a
cc procura~or, 01;1 ~e quem o procurador f:tlleceu,

c

c< s m

ninda agora quer-se mais que cada juiz de pa7.
seja alveitar. ·medico, in:>pector de . macbinas e .
que tambem es11alhe instrucçiio, e anime. a introducção do machinismos uteis etc. etc.
"
. .
i · , uno me pa1·ecc posstvc. que estes
eidadaos que de .ordinario não entendem destas
eousas, possão desempenhar bem todas essas attribuições.
.
_
.

·

O Sr. Io secretario plSsou, depois da appro''ação destes dous artigos, a ler mais este outro
ARTIGO

u

165-

47

Em cada um dos casos dos dous artigos

« precedentes, ac:mtelará o perigo, que possa bn-

cc ver, hnto A respeito. das pessoas, como dos
cc bims, emquauto o juiz dos orphãos não procr videnciar•. "
.
O Sa. PRESIDENTE, põz em discnssão o artigo, e
lo o edio
al
.
.
· o Sr. Vasconcel.Io• :-Eu approvo o artigo;maa desejava; que se accrescentasse-na fórma
da. lei-;
- .e .que não ficassem essas clutehs á arbi·

O .Sr. secretario Maia, offereceu nesta occll!iiio a
seguinte.
EliE.''WA.. ADDITlVA

cc Em virtude da 7• attribuição.

alveitaria-; c a passar este numero eu enten'dia
ser melhor substituil·o por esLe outro termo-,•cte- ·
l"inaria-, que designa a arte de curar· todos os.·
nnjmaes, entretanto qne aquellc é parti.:ular á arte·
de curar sómcnte cavallos c· bestas. M;I.S a fallar a
verdade, cu não sei o porque ·se pretende fazer de
cada juiz de·paz um Salomão.
.
. .
osr. Oo.J:au.on.:-He necessario que fixemos
primeiramente a idêa sobre o que de;ve · ser um
JUiz de paz, e quaes- as pessoas. que deveO} um
dia preencl1er estes: •ugares: cu creio que estas
essoas dev
·
,.
·
terras pequenas. e na cõrte t'llvez sejão os primeiros magistrados, .os primeiros funccionarios. pu.
blicos.
.
.
.
.
Só homens desta ordem é ue · odem or m ·
e seus conse os, e do suas luzes. alcançar o
fim desta if\stituição ; podendo mesmo, no calor
de seu pntriotismo, adiantarem algnns clclles com
seu crei:lito, e capitaes, a instrucção publica. que
·
r poi em passar o ar 1go e n a gumas parte.:> não pude1·em vs juizes i:le paz executar á risca .quanto se csp::wa delles, em outras
ba de acontecer pelo contrario.
-· .
Q11al é poJ"t.anto o mal que t•esulta de admittirmos o nrtigo? Não confundamos. senhores, os
juizP.s de paz com os juizes c•rdinarios dessas villas,
e aldêas; quo repugnancia terá o naturalista em
ser juiz de paz. ou qualquer cidadão probo c instruido. em qualquer scienc}a ou at·te? Voto portanto
a favor do numen t ..rce1ro, para que elle passe,
e produta alguma vantagem a bem da nossa par"a
o Sr. Vn•conccl.l.os:-Entendo ser muito
fdcil ás camaras, de accordo com os juizes de
paz, promoverem a agricultura; porém como as

cc 1~· Fará observar exactamente as po:;tnras mu·
nicipaes, impondo as panas della.:; aos que as ''iO·
larem.
.
·
·
cc .
igl'lr so re a conservaçao as mattas, .e
florestas publicll!, onde__ as houver; o obstar!\ nas
parôcuhres, ao corte das madeiras reservadas
por lei.
·
. .
0
· "
•
Animará a introducção, e uso· das macbiparte, é necessario que seja isto encarregado
D!ls~ · e instrumentos m'lis apropri~dos para o me·
tambem aos juizes de paz, para que elles, por
lboramento, e progressos da agricultura, e fara
exemplo, cooperem na introducção de algumas
espalhar, qu<t.nfo fõr possível os · conhecimentos
machmas e outros melhora~nentos que fação proda alveitaraa
sperar os seus districto:;: e eis aqui o juiz de
paz procurando todos os meios de instruir os
cc· 4. 0 Participará ao presiden'te da província todas
seus concidadãos do districto. Portánto é muito
as descobertas, que ou casualmente, eu em virconveniente declarar essa attribuição na lei, afim
tude de. deligencl8;i publicas, ou p:u-ticulares se
de que, quando as autoridad~s competentos o
fizerem no seu distrJct() de · quaesquer . producdeterminem, os juizes de paz sejão promptos em
ções .do reino anim'll, mineral, ou .vegetal, remetexecutar tudo quanto possa servir para esp>1lbar
tendo-lbe as amostras· plra se poderem competenteos conhecimentos uteis.
.
.
mente an'llysar.
o
sr.
Lu.lz.oaval.can.tc:-Quet:-se
que os
CC 5.o ProcurarA compõrtodas .as .contendlS.e du~
juizes de paz tenhão essa:; attribuições, porque
''idas, que se suscihrem entre os moradores dodis·
alguns delles . podem_ ser pessoas ·cap~ea de fazer
tricto a respeito dos càminhos particulares, atrao :bem que se pretende: sendo_ isto a!lli!im, não
vessadouros, e .passagens de l"ios, ou ribeiros ; . faz
o artigo nenhum mal; porem eu Julgo , que
d()' uso das ag~as empregadas na agricultura, dos
nest:1 mesma .bypotbese é o artigo pçlo. _menos
pastos,,pe_scas e caçai:l~s·; dos limites; .tapagens e
ocioso, porque, para se promover a. agr1cultura.
cercas. d'ls, fazend~~· .e campos,~os dimnos feitos
é
necessario abrir estradas, ncequias e canaes.
or escravos, . fam1bares, ou a01maes dome ti
··
·
· ·
i
om
se
aJa. ,
·
-.. . ,
· · ......
·
estas
cou;;as
fazem
;·e
sem
as
quaes
inuteis
serãG
· Sendo ,apoiada, resolveu-se que' fosse· discutido
as attribuições escri1.1tas na lei, porque ellas neín
cada- um do!! ·nu1Deros ·.em sep!lfl\dO ·: e send~ elles
dão, ·neni tirão. patnotismo e instrucção a quem
outra vez l1dos para. serem, dis.;utidos, forãó a
a
tein, e quer fazer bom uso desses grandes
final (o tac1lJJgl-opho Gonça!ves.ttilo tra; adiscusinstrumentos da prosperidade publiCa. Tudo isto
silo) approvados os dous pnmeuos numcros: feita
conhecemos nós; porém o que não podemos bem
p_orem_ a leiLur!':do·n~ 3. e posto,em discussão, pedio
avaliar é·se ésta attribuição em mãos ignorantes;
1\ palavra,
c.
d1sse.
.
....
·
.
,
_
...
_
.
.
.. ' ; - '. -. .·· : ' . . .· '
. . ..
. .
' ' '
ainda que bem intenciona~as, ba de . ir faz~r
()'Sr•. I ..tno .. Ooutlah.oa- Voto contra este
mais- mal tlo que be~ á _agt:Jcultu~a ·e ~nd11str1a
mnn!l~ terceiro, porq'llê7Nlitiiiente' guer.;g{f"·faier
dos distrietõ3. um C\.daduo mstr utdo ~de.
algum· bem, 'ainda que a lei lhe não diga que
dos JWZes de paz' um grande. sabiclião, uma vez
o faça; mas um-jUiz de paz ignorante pôde com
·que _já·_ se' lhes tem ·dado ·tanhs attribuições : e

.

~

·

11

-

:

'

",•
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'•

-
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não foi para que se entendesse que o juiz de
ficava autorisado para invadir o dil·eito de
propl"iedade : isto raiio ·cabe na cabeça de .riin~
srut:m_, e se o juiz de paz o fizer sc:ifl'rerá. o Í'Í or ·

p~z

Ou~i dizer que os inglezes tinhii•l na lei dós.
jui1.cs de paz. este at·tigo; mas eu não •tuem me ·
apt·ovcitar sem . c~itcrh df!!_exemplos cl!tranhos. ·
arti•m dé sua autoridade? En entendo qu~ não,
pol'qtté a dizer-se-me que ~im, himo,; a cahtr nos
mconvenientes em •JUO Já se fatiou_. Ü!'a suppouha•Í•os, para· exemi•Io, '}lle eu mande1 comprar·
á minha cust.a uma maclnua que me custou trcs
ou'quatro.contos_dc réi'!: ~1-ém o juiz d~ .puz,que por let ...slá mcumbtdo de \>romover a md~stria. nacional o1·dena-mc que ·lhe le\'C a macluna
para ·cne ·fa7:er tirar o mOdelo, o cspalltnr o uso·
della porque é r<>ah>Jcnte vroveitosa.
A ~onsequencia disto é· que fun.la!ttlo:Jllc en,
qunndo fiz a despezn, no lncr•• que ttTarta como
.to fallar, mostrou · a utilidade <.>Ste paragrapho.
Os inconveuientes que t-enho ouvido ex pender,'
niiu sil.u convenientes, e portanto, Sr. pt·e.;ideute, asstm:
como dA><app·arecerfio os que se t:rouxen1o. quando
se discutiu o lJI.llnero Acerca de se ·prevenir os,
do\ictos: nii•> concebamos ta!Jtas arbitraried·utes
d ~ Rl'l.t•
• ' .
'
mentus a qrw se 1·esponãe ti'este discu,·so, parec.r·
1

..

,

•

•

.....

;·

•

e se ainda quizer-sc mell,or. sc~t~r o:> males que
have1· lacltnas 1w tleei{raçdo do tach!(grapho ·
póde causm· :>emclhautc nttt•JblJiçao, supponll!l·se
Silw.)
que o juiz de paz quer pt·omovc•· o uso de u~ua
cousa má, que cn,, supvõe boa, c quer r.• n;ar a
o
Sr. Sonza :J.<'ranQn : - Coavenho em.
lat·gar-se de uma boa machina que dle a não
todns O<!__ pl"incipios que o nobt·e deputndo expen-:
julga assim, substituída ella por uma out1·a má,
llen, limitamlu-se lts na~:ões ·da E111·opa, que têm
por clle repntatla boa.
f'"l' cxp<!rieacia tirado proveito desta inshtuíçiio;
Sr. presidente, o verdadeit·o tn'>do de promover
rnas uos não havemos de seguir ás cega~ su"ts
a industri•l nacional consiste em dcstr"ir ag lds instituições, por•1ue o 'nosso paiz uiio se acha
que se oppoem ao interesse dus pat·ticnl•u·es , ao
nttS me:;ums cireumstanci'ls. Disse um illustre·
de•·•·amamento da instrueçãu , no aug .ueuto dus
o..leJ!Ut td'!, que o_ juiz do: pu deve ser colllbot·a. •
1
·e1
capitaes ., civilisação : Sll uet·emos · auamcutar
a m us r1a ~s pov:os, cut emos no ~stabelt:ci·
uut facto em resposta.
.
.
_
Houve nm dd·tdliO entre nós, na verdade dig:1o·
menta de sociedades promotora~ de tnJust~t·';
facilitemos por todo:; os moJos ns · eo:nmumcadll louvor, tmrque fez esforços pot· augmentar <l.:
>I'Sil'.
••
•
"'
. çÕt!S entre ns províncias, po1·. agua e terra; demos
·
· , ·
,
u r 1 e at· es , sem conC<!der pl"ivi\egio ou monopolio a pesso~ alguma,
p•Jr m'lis . especiosvs que sejão us tltulos co;u
que os í·eque1ra; faç1n1os quanto em nós estivet•
pan\ •JIIO a instrucçfto cbe,.ue a tod IS as classes
do povo, e sobretudo cmvreguc;uus os ultLuos
esfurçospat·a que nudmiuistração da justiça e a das
rendas public 1s, tauto nas províncias cuwo un cõrte,
anden1 como mandâdiio a razão e a constiluiç:io; uão
se danJo premio aos maus, uem castigo nus bons ,
co:no ainda se usa jJoJ· caus~rdu arraigado patr~nato,
que de fórma alguma •1uer desapparecer ll cnu·e
nós : façamos isttJ tudo e o mais q ne fôt• a cou·
sequencia necessarin de taes princípios, que qunmlo
menos o pensemos a uossi.l industl"ia c prosperidade nncioanl a nós mesmos uos 1111 de ndmi•·:u·,
o resto que fiel a tazcr é só ao tc:upo :l qne ll
co:upete o cuidar uelle, porquo se nós qu•zet·-.
mos fazer, c dit·ccla:ncute, nquillv qu~ no tc.upo
e não a nõs e que pertence obrar; cutào pl'Omoveremos ? mal, qn:twlo só _tinha·t~os em vist lS
.
.
pt·omc.v.t todos esses conhedmentos,_ ~:mbora não
Voto portant•J contra o m~incro terceh·o, pot·sejiio bem recebidos taes actos üo g.>vemo.
.
que pótle· indirccta ou tnl\'I::Z dh·cetameute, csFalloJt·Se aqui' no exemplo desse eid \dão, que'
turvar c·n vez de pNmovet• 'l de~cn volvi meu to
quiz anim.,t· angricultura, eon'clui:.do-se, que nlo.
da inJustl'ia n ~cion·l
tiuha · sorti<fo IJom <'treit?;. mas· ett neg .• isto~·
o Sr. vosconccllo .. : - U n illnstrc depuporque é c<>rto que muito:; ngricultores tirárão .·
proveit., des::;es impresso,;: e se não· hou\·e muitos.
tado disse q11•1 pt·o:nover a ngricultUI"a Cl'll SÕ•
mente abril' estmtlas o despachar dc ••• an-las: o
mclhot•tmeut·•S n' n~l"icultura, foi ~ch injnsti~n
com que se intTOduz•rão ·esses escr1ptos. ·· :--- - •
que. por -consc- 1ucncia não sito. necessat·ias as machinas·: porém o illnstt·c ueputatlo .que ncabon · • Potém actunlnu~ute uno acontecerá isso, po~·lue·
M :t~eNo, 4i~ll0ie 111M pzesi~s de pr~vift
tlc .fu1l.1r <.leU 11 entender que. 85 lll'lChin 1S Cl~\)
cias,-e·afi. l'll {~ etmnrts, é a qnern t"i:lmpete pro-:-'
lllJlÍ1.0.necc.;s.-l't3.S.~IIldO se propÓZ()l;$ \.e .nentla,
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mover. o· augmento da agricultura e das artes ;
seudo . os ultimas br11ços. de que as c·\maras se
podem servir, e o governo empregat·, seguramente
em tão !ouvavel tarefa, os nossos coucidadàos
juizes de az or isso "'
ser prec1so expressar isto 'lto projecto. porque
está. .éntendido, que os. juizes de paz devem obo:~
. decer ás or.lens, que lhes forem d;~d·lS sobre
estes ob·ectos.
.
·
agr1cu ura prcctsa e mwtos nuxilios :· não
é só abrir c1naes e ·estradas, é t-lmbem na in·
troducção dê novas m'I.Chinas, etc., em quo deve·
mos cuidar; perténcendo isto ás· camtrus, com
adjutot·io dos juizes de paz : c como est 1s co uns
dependem de meirJs ·dispendio5os, c os juize5 d..:
p'lz uiio têm cofres á sua disposição, para faze·
rem o uso nece.iBario desses capitaes, fica evidente que não prccis \ ir n•> projecto declarada
essa obrigação ilo juiz de plZ, cumprir ess'lS
ordens beneficas que lhe forem mandadas.
O SR. PRESIDENTE, depois de julgar~se discutida
· ,
. . e nao
foi appr'ovado; serido-o depois o n. 4.o (•:uja b1·eve

discuseao til1o a · t1~ouxe o tachygmpho Silva)

'Sàlva a retlacção e o n. 5.o tal

ART!G.J

e qual.

.

33

'' O juiz de paz . dividirá o bairro e~ qu~r
teit·ões, que não excedão de 25 foços ; c em c tda
um terá ,.,um 'cabo por elle nomeaao, que o avise
de todos ·os acontecimentos, e execute as su·l8
ordens.,,
O Sa. PRESIDENTE põz em discussão o artigo,
e logo pedio · a p1l;wra,. e disse
o sr~ Lln.o Cout.ln.b.o :-Como a camara
já .decidisse. que as camaras .fizessem a divisão
.dos· bairros ou districtos, p1rece .que esto artigo
não póde ter Iuga1·. Quando apresentei uma
· ·
>az examm:l.ssem
os desc.mhecidos de seus districtos, dis;;erão que
t:ra ·introduzir eS{Iiões ; m·ls ag.>ta apparece o
juiz de p.1z dividindo quarteirões. e com. um cabo
.

lo.

..

um quutel gener&.l,,um chefe com seus ajudantes
d'orderis sem fim. · ·
·
Eu sou de opinião que as camaras fação eo;sas
..
divisões. ·
· .
o Sr. _Souza França:~ Eu julgo mu.to
.necessal'io este .artigo. Sr. presidente, o juiz de
ll&Z é como o centro dessJ pequeno circulo ou
:nssocia~ão do seti districto·; e. deve percorrer a
circumferencia desse circulo .. I\Ias como é que lia
.de-à elle percorrer, sem l\djutorio ·de pessoa;;
·. que se entendão com. elle, parn a execução da lei?
Eu não sei como possa o juiz dé paz fazer ns
SUaS iJbrigaçÕes, Sem. ter UIÍl delegado que O :wise
de todos os acontecimêntos, e execute as suas
ordens; ainda mais devendo haver distl"ictos, que
não podem deixar de ter grande extensão de
territorio e tt\lvez muitas legoas: por conseqúeueia deve o juiz de paz ter nesses lugares longin·
quos algnns delegados : mas segundo a divisão
e e5Colha que elle m_esmo fizer, e elo· modo ue
' 1a1s av rave , -an o parro o conhecimento
*' punição dos criminosos, como para o ·amp<tro
dos orphãos e dos. bens .abandonados; sendo \)Or·
t~tnto eertO e . razoavel que se não deve detxar
essa .divisão.ás camaras, como entendeu um.ilustl'e deputado". ·
· .
·
· · E$ta_ .opinião nem me parece,util,. nem exequi·
..vel, porque em: .verdad_e as·.. camat·as. não podem
ter os minaciosos conhecimentos necessarics para
se hem fazer essas.: divisões : quanto mais , que
·necessitando-os Juizes de p.lZ- de:sujeitos de.sua
confidencia em ·cada .quar_teir'ão, . é certo .que se

elles mesmos não fizerem as taes divisões, .mas
as camaras, podem esses indivíduos ficar _muito
!unge , ou não serem da confiança do juiz de
p~z, havendo . em cons~qu.en~ia_ pouca prompti·
e·
JUIZO ao serviço publico , sobre o desnecessario
incommodo particular dos cidadãos. ·· . ·
Julgo portanto, que está. muito bem concebido
o arti o
·
redigi o.
·
·
o Sr. Cu.s"todlo Dias:·.- Parece-me não
haver duvida em ser o propriojuizquem estabeleça a
sua economia e ordem para o cumprimento .de
suas attribuirões, afim de mclho1· poder elle desempenhar os seus deveres: mas este . nome de
calio, ao delegado do juiz de paz, tem: visos de
govemo mar•:ial : e quizcra que se tirasse esse
nome de cabo, porque receio que fação alguma
das que se diz vulgarmente~ de cabo de esquàtlra.
'
a materia, recolheu' os votos e ficou"'approvado o
artigo.
.
· O SR. ~us:t:oDio DIAs : - Eu · queria que es,;es
O Sn. PaEsm~:.VTE: -Uma vez que o honl'ado
deputado não mandou a sua emenda de substituiçiio, ja nã~ posso inquerir o voto da camara.
lSCUS·

são.

O Sr. to secretario leu incontinenti, dos que
tambem estavi'io adiados, este outro.
·.
ARTIGO 38
11 Em to::los os processos do juiz Je paz cscrc .
verá o tabellião do bairro, e na -falta. delle a
pessoa que o juiz nome81·, e terá os emolumen·
tos que· o escrivão do judicial. " .
O Sn. Pn.EsiDENTE pôz em j.liscu~são o artigo,

o Sr. Souza. França: - En entendo que
cada um juiz de paz devia ter o seu escrivão, em
uma villa, que pôde tet· um ou dous tabelliiies,
•
·
..
·o ,
n
e ..
rem elles ás vezes muito que escr~vermas n'um
immenso territorio, que se ha de dividit· em
districtrJs não pode ser exequivel, que ós tabelliões escrevão esses processos. Sou de voto
que cada juiz de paz ~enha um tabellião.. ·
O Sr. Vasconcellos:- En craio que se~
gundo o at·tigo se conhece, que. quando não houver tabellião, poderá qualquer homem .exercer
este emJ>rego, e por is;;o entendo que o artigo
está muito bem ·concebido.
.
o Sr. Lino Cou.tln.ll.o:-Parece que este
artigo não está bem concebido, a~ menos porque faHa em emolumentos.
·
Sr. presidente, deixemo-nos disso, porque são
pequenas contendas, _que devem ser decididas
p1·omptamente.
Não vamos vexar o povo de modo que por
qualquer cousa lhe. seja preciso pagar: por isso
sou d!'l voto, que se tire essa clausula, segundo
EMENDA

· " Qne se não falle no art. 38, de emolumen-

tos.-Lino Coutinho. »

Sendo apoiada, continuou com e_lia a discUssão,
tendo immediatamente a palavra
· ·
o sr. Ferreira. de ~:teuo:--,. Sr. pre~i- '
dente, o artigo deve passar segundo diz o Sr. §o~za
França, porque no estado das nossas provmCias
centraes, importa muito que os povos tenhão
aquellas commodidades que lhes .fal~ão.
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Creancló-se· estes tabelliães, evitiio-se maiores
despezns, porque muitas vezes um cidadã••, ptlt"a
fazer uma eseriptura ou para reco!!_hecer u~ pnp~l,
precisa mantlat· buscar o tab~lhao em ·dtstancu\
"

.,

.

...

modo a gt•ant.le tlespeza que é uecessario fazet·-se ;
pot· consequeneia julgo de summa. necessidade a
ereação dos tabclliãeo>. .
·
bt\Stttntes conhecimento;;, qtte podem fazer verquanto soffrem os . povos, p<>la falta de tabelliiies.
o Sa·. Llno Çoutlnho: -Se o illustre
:4}eputado déssc alguma attenção -A!J ojecto ~a
minha emenda, cet·tamcnt-c conhecena que eu. nao
.dij;O que não lwja tabelliães; o que eu dtsse~
fvt que em matm·ia tle ofticio de juiz de paz,
não percebessem os tabelli~es emolumentos nlgun_s,
por serem contenda,; mm pequenas c por nao
sobrecarregar-se o povo com tal t\espeza.
o
r. ·vergue ro :- arcc111-mc mats conyeniente, qnP. a:liando-;;e t>SLt>, se discutiss<J o
art. -1~ {leu) que tmta dos tabellíães, porque entã<!
se verá. se devem ter emolumentos.
O Sa. PnESIDESTE, põz a votos o adiamento e
f.Ji approvado. Em con:;equ~:ncia leu-se o seguinte
~

•

.. 0

~

!>.RTIGO

48

'' Em cada bairro haverá um t.1bellião ·em
notas, nomeado é juramentado pela camara, que
ter:i. um livm rubrica· lo pelo presidente da mesma,
para nelle t•screver ns <'scripturas ptlblicas. 11
. O Sn. PnESIDE:STE, pôz o artigo em• discussão
c logo ui:;se
'
.
o Sr. Lfno Coutinh.o:-Parccia-meque se
devia usat· de, uma expressão mai:; legal e para
isso mando esta
·
•

EYE:SDA.

" Em lugar tle bain·o . se diga districto de
jurisdicção de um juiz de paz. -Lino Coutinho. ,,
lSCUSSRO,
o
Sa-. Cu. n.ha. :\la t;tos :-Sr. presidente,
o que eu peço ó que os tabelli:iPs dos boin-os
ou dislrictos ni'io paguem novos tlit·citos nem
as terças partes do; officios, porqne a pagm·e:n,
niio bavet~\ quem sit·vn: o que devem pagat·,
ser:\ unicamente um:l cert:1 quantia· mui pe<luena
se lhe houver de oassar.
pelo titulo, que
G
.
O .mes:-.io Sr. deputado mandou á mesa a seguinte
·

« Que os tabelli:'ies dos juizes . de paz ni'io scjiio
obt·iga los ao pagamento> de novos dirdtos, d•.•tultivoo>, ter.;as pnr~es <.los rendimentos nem outro
algum cmolu uent•J.- O tleputado Czmh!z :Jlattus. »
Sendo apoiada, continuou co:n ella a discussão
e dtsse e.n ,;egnida
o s r. ~rnia :-Quando neste m·tigo se f>~llou
em tnbelliiics de notas et·a com ···~f..:t;enei:\ ao
_nntecctlente; •Jne restring:~ à discussiio; mas 11g()ra
entende~se, que se ae,·er:i dizer-o escrivão dos
juizes de paz.
·
Eu vou esc. e ver a
- .

E~IE.'(DA.

' " Cada um dos jnizes de paz tcri~ mn escrivão
,do sen cnrl;(o no.neado e jur~'nentado pela ca.lll:Jra.- ..vauc. ,,

-.

· &ndo apoiado, continuou com ella. a discussão,
tendo logo a palavra .
o Sr. VcrguoJro :-A questiio ae,•er:\ ·ser
só·uente sobt·c a·. conveniencia da ct·ea ão destes
ta e mes; quanto .á quoHdade de· tabellião ou
ele escrivão é a mesma, pois ainda que o hbel•
liiio não seja escri v;io do judicial, raz as . suas
vezes.
·
·
·
is
t
n rc ep11
o. que ser1a neccssarto
multiplicar estes tabelli,ies, por sércm muito in~
dispcnsa,·cis nas províncias do interior; em razão
i1a.s tlistnncin..., pvis muitos vezes se deixa de
fuz~t· eo;cri pturas, por não haver qutJm t'l!~~ au"
tortsado c quando os "querem fazer, é nus.ter
suffrer grandes enconmt()dos e despezas; conse~
quentemcnto deve-se crenr estes tabcllii'ies, ·para
acautcllar taes inconvenientes.
O Sa•. Da.l>l;tsioa. Porctra.: -Eu entf:nclo
que o. escri\·iio do juiz de. _paz deve gozar da
mesma opinião e ~o~fiança publica•. c es~ar no
o povo uiio tenha dcstu escrivão .a ure:;ina idéa
qutJ tem de u~n tnbelliiio met·cenario: poi· is:>o
eu queria que. ..ellc foss':l riomeado
pelo .mesmo
..
.

-

Cf)nformnr com n idéa do.; àct11nes tnbellães, porque· são ofiicines mercenorios, que se achar:\õ
sempre impeditlos para as cleligencias, Ulllt~ vez
uc cllns lhes não dêm int e
E' ver.Jnde que quem trabalha com a penna para
comer, não pód!l sabh· do sua ;casa por pequenos
emolumentos c nestes termos,. para sermos con~
sequentes <:om o systema. que vamo~ ndt)ptar;
eu <1uizera, ainda que o embaraço ,; grunde, t~ara
sahit·mos bem dcstn ditliculdatle, •JU-: " · escrtvão
fvs:;e con:>iderado como um official popular que
esct·e\•e perante O juiz de paz. . . .
.
Emquanto 1\ emenda que fa\ln d1•s novos direitos, ó inteiramente alheia da discussi'io actí1al.;
eu assento que nem um empt·cgad<> publico·dcve
ag:lr s~mt:lhante tributo iniquo . por todos . os
paga1! metade do ordenado de ·sua· sn bsistencia;
não é agora luga\· proprio part\ se lrat.~r
dtsso.
.
· ·.
·
· '·

p~H'~m

se fm··i. menção dest.'ls razões; entretanto votarei
pela primeim emenda, salva a redacção.
O Sr. Cun.h" l\~n.t;t;o,. :-Se nós estivesse~
mos no dia de lwje fazent.!o lei sobre c~ses ~13s
novos direitos, eu não faria a <>menda, mas .:orno
não sabemo:i qunl ser•i. a feliz época em que pnssm·;i. essa lei, c no iuterim todos estão pagandc?
novos dircito,J e t\S l,t,t·ças ·partes dos · rendimen·
tos dos ol/icios que .:Stno amontoados em·poucas
m<los. sent embaJ'gCJ ·do que mamta ·a constituição, julguei pt·eciso livm1· os nossos 'escr•viies ·
desS•!s male,;, que . em ultimo resultado ·pesão ·
muito o muito sobre ·o pnblico, sem proveito
equivalente da f11zcnda nacional.
o sr. Soc.za FÍ·a.n.çn. :-Não balei,: Sr. p•·esidc••tc, que gt·avasse positivnmemte .. a dat:1 dos
officios com o onus de ·pagarem os serventua_r~o!l
as ter·ças partes do se~ 1·endimen~o .â fazenda
publica: . isto foi uma iny-enção dqs . 11osso,; anti. :-e - e
•
r i\ t uando rovê interinamente os ofticios ':agos.
· ·
.
Por uma ficçiio .fizet·ão _·a fuzenda publico a
proprietaria · do tot.los ,.>s 'officios ·. Yagos, , em, cujo
Impedimento eriio pro~isionados ·por eJles g.me·rnes, os ser,·entuanos· tcmpo1·ariamente é em consequencia havião que a mesma fuzenda · dtJvia
como tal p•·réébet· essn terça :parte do· r_endiutento
do officio prvvido,· quo ·perceberia :.o'· respectb;o
pmprietatio; se 11:io fosse ,imp: dido. , : :.. o ' ,
· ~-... .ftetão vo~ou c 'teve. ta\v~z apoio :.e ' approvaç1io; •e. SP._gUiO•SO. logo:.ser.. ari:JpJiada., pelo zelo
do.; mesmos capitàes-gene_raes:·c cobiça .dos· con-
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SESSlO E.&l 23 -DE MA.IO DE 18.27cunentes ao provimento dos ditos officios vagos,
dos quaes bavião taes qn~J além da tllrça parte
olferecião donativos. · ·
·
A lei irrogando penas, .. prohibia ao servmJtuaTio que .Pagas~e ao propr~eta.rio mais da terça·
~
1
an
era.
mister ·usar de alguma invenção para iJludir a
lei; inventou-se o ·cbama'do donativo, inventou-se
depois ser posto. em _praç!l publica a q~em .mais
disposição da ·lei, que taxava duas terças pnrtes.
do rendimento de qualquer .officio pa1·a o serventuario, afim de que estes não e,;corehasseni as
partes · impellidos pela necessidade e visto que
aavão todo o rend1mento licito aos proprietarios,
e ficou o negocio nestes termos.
Portanto é justo que o serventuario do pro-,
prietario de um ~:~fficio lhe niio dê mais do que
a tet·ça parte do rendimento tlelle, para que não
tenha a tentação de escorcltar as partes,- movido
pela necessidade ;=se a fazenda publica entrar
nesse direito de ro riedade va a então sim ão
ma ata a disposição d~ lei e pôde o serventua-.
rio dar-lhe mais dó que a terça parte, bem entendido a titulo de donativo e quanto maior fôr o
donativo melhor!!! Porém é isto cousa quo deva
p va ecer ~ ao ; e com u o pa·ev:l eceu, sen o
um abuso tal contra a salutar providencia de
uma lei ·exprei!Sa, tendf? ,apoio e app~ovação .em
ordens do g<!vel'll_o antago, que constltuio dessa
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Ha emfim uma provisãt>· do thesouro, de 24 de
Dezemb~~ . de 182ã, que faz extensivas a todas-

as provme~as as re:;oluções tomadas em consulta..
do couselbo da fazenda de 18 de JullJo e 8 de
Outubro do mesm•' anno ãcerc
· •
. omo polS, aenhores, queremos de utn golpe
revogar tudo, sem conhecimento de éausa fj até·
sem, fazer~os menção· d~ toda esta legislaçãiJ?
E J!or: 1sso .9ue JulgueJ do meu dever ex é'nder
, ao porque me oppçm a á ma.teriac
da emenda, mas porque conve.n harmonisar a·
legislação e fazer extensiva a tudos.
E para a 3a diSCilSSão examinarei melhor este·
n~gocio, quando pa~se já a. materia em questão,
nao obstante o que· deixo referido.
. O Sn. PRESIDENTE; depois de jul,.ar-se suffi.
Cientemente discutida a materia, recolheu os votos.
e f·•i approvado o artigo com as emendas a elle·
·
olfcrecidas, salva a redacção.
O Sa·. 1° secretario, leu então o seguinte
OFFICIÓ

Os officios portanto, ::ir. presidente. não têm
imposição legal, que t•u c<>nheça, senão a dos
direitos de chancellaria; isso de terças partes e
donativos é chimera, é anomalia, é abuso contra.
a lei e que deve cessar•
. o Sr~ Col!lta AguJors- Sr. presidente, eu
não me·opponbo á materia da emenda <i o Sr; Cunha
Mattos. ao artigo · em questão, digo só que é ne·
cessario · harmoni.;at· esta lei de modo · que ella
não compi·ehcnda só os tabelliães ·dos juizes de
paz;
.· ·
que :lü1. a este respeito, para não darmos sõ aos
officiaes dos juizes de paz, aquillo que devemos
~ar. a todos. ()S .empregados e officiaes das mais
Não nos illudamos, ·senhores; o que aqui se
tem dito ha pouco; labora em eq~ivocos e é procedido (pea·mltta-se-me a expressao) de falta de
conhecimentos praticas.. ·
·Nõs ·temos legislação que ê mister reformar,
mas isto não . é para agor11, nem é negocio de
tão" pouca· monta.
l.'em'os o decreto de 18 de Maio de 1722, que
estabelece . donãtivos soluveis pelos que fossem
pm.vidos ~m . officios,c que não tivessem · proprie~
·
tarJos;
·
.. Veio depois a carta regia de 30 · de Outubro
d~ 1799, que déclarou que a conce.ssão dos offi..
cios se. devem ·sempre entender eom a condição
inherente e it~;eparavel . do pagamento do dona~
tivo · e mais encargos;· e. p~r fim ~ resol"'ão de
8 de .Junho. de ·t803, qu~ ..i:laz quast· o mesmo que
a carti\ re~ia de 1799.. · . - . · ·· · ·.
· Qu'anto ·as terças partes dos ·omeios, ba igualmente legislação .a ·este . respeito. ·
uc
~
s
e
em ' consulta, do· conselho i:la fazenda , de 13 . de
Julho ·do. ~esmo, anno, , que determina. o mQdo
.e<imo\se deve ·entender. .a terça pàrte dos .rendimimws . que .. pela ·.proviSão ; anteri01:_·.··dó- _mesmo
eonselljo ,de H .de MW.o·"!l 'lBlo~:~r~ obripdos
.a ~pagar os· serventuanos ,dos, offiCJos, ,etc.
Estabelecendo . a:di~ 'reso~1,1~0 :,dé . 181:.!, ... que
U!io 'são.·. o_brigados, .11. est~:_ter~ .P!'r,tes., ,dp~, rendtmentoljl..quan«,,o ·estes ;na_o ,~ecd8111 a IUlU$ de
.-200-miL
terças
'partes.... reis;
-· ' depois
. . . . .de,duz1das
. . - ..-~'.mesn1as
' .' . . '""
... .
TOXO

1.

111m. e· Exm. 81· -Accuoo a r.3c~pção do officio·
de V. Ex. de 22 do conente mez l'eltt_tvo à.
• ' .
•
.
.
11
•
ce e~-.
bnd1 cott·e :S.
• o mp~rador e. :s: M. Bl"it _1uie,t .
sob•·e a abolição do conunet·cio de escr.wos d<t.
costl d'Afl'ic<t. E pll'ticipo a V. Ex_. em •·es-·
j:lost 1 qA,e a camll.ra dos d<!puhdos afim· 'de tomareste negocio n~ devida. cons,!deração, jã lhe· .tem.
dado n conveniente· dtr<!cçao. Deus gu ·rd-~ a
·V. Ex.
P.1ço d1 c1m·1n dos d~put<~.dos em 23. de Ma!o·
de 18'.l7.-Sr. m wqutJz de Queluz.- Jose Antomo·
da Silva Maia.

Illm. e Exm .. SI;• ....,Aecuso a recepção do offició·
de 21 do commte mez, ·com o qu:1l V. Ex. me·
r~metieu p1r.1 ser pres~nte á CIIDlrl dos depu-. tados um officio do vice-)?residente d·1 proviuci:l.
de Miuas-Ger.'I.E>.s ácerc 1 d • eamwa. .. d!!. vill•t de·
:s. João, d'El-Rei, um re_guerimento dos. irmãos
d 1 ordém tet·ceir•l dJ S•. Fr.ll.ciseo de P.lula de:;t t
cõrte . e outro do brigtdeiro João Jo;;é Dur.m :.
E eU: respoiltl p'lrticip!l a 'Y· Ex. ~quJ n _cam~a
'

•

...

''lo,.

r

De.os gu U'de a V. .x.
.
p,,ço d·l c1mman1 dos deput·1d.o,s .eín· 2:3. de
. Maio· de 1827~-Sr. vi:;conde. de S. ·Leopoldo.~Jose ·Antonio da Silva Maia.
. ,
R~dactoa·, João Baptista de Quei,·o;.
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25 DE MAIO DE 1827
REQUERULENTO

Sessão em 2<> de Maio
VICE-PRESIDENCIA.

DO

SR. COSTA. CARVALHO

Pouco depois das 10 horas procedeu-se á chamada e ach arão-s e pres entes 87 Srs. deputados,
faltando os Srs. Paula e Souza, e bispo do Maran h ~o, com causa participada e sem ella os Srs.
Mendes Ribeiro, L opes Mendes, L edo, Garcia de
Almeida, Faria Barbosa, Maciel Monteiro, Cast ro Vianna e L obo.
O SR. VICE-PRESIDENTE decl arou aberta a sessão
ás 10 e 1/4, e sendo• lida a acta da anteceden t e
pelo Sr . secreiHrio Calmon, foi approva•la.
O Sr. 1 o secretari o ·dando conta do expedien te ,
fez menção do ofi\,recim ento feito pelo marechal
H.endon , de umas memorias suRs, a< quaes farão
r ecebidas com esp•,cial agrado em attenção a ter
sido membro da camara .
Leu mais o mesmo Sr. secre,tario , os seguint es
OFFICIOS

« Illm . e Exm. Sr. - Por ordem de S. M. o ImpO!·ador pas"o ás m ãos de V. Ex. a r epresen tação
i nc lusa do j uiz de fóra da villa do Príncipe e o officio
q uo a acomp anh ou do vice -president e ·dà província ele Minas Geraes , na qual pretende a cr·eação
de mais u m tabellião do publico, judicial e notas ; para que sendo presentes á camara dos deputados, possa ella r esol ver o que fór conveniente
a esse respeito.
« Deus guarde a V. Ex. -Paço, em 22 de Maio
de 1827. -0ondo de Valença.- Sr J osé Antonio
da Silva l\'Iaia.ll- Foi r emettida á commissão do
legis lação e justiça civil e criminal.
« Illm. c Exm. Sr.-Pela informação inclusa do
chancsller da cas a da suppli cação, que serve de
r egedor, re"posta do ouvidor e provedor dos resíduos, b em como dos aut os a que se refere , terá
a. cunutra dos deputados os n ecess>1rios esclarecimentos sobre o r<Jq uerim ento que restituo a V. Ex.
do tenen te corone l José de Noronha, que fe z o
objecto do officio de V. Ex. de 8 do corrente.
" Deus guarde a V. Ex.-Paço, em 22 d0 Maio
de 1~27. - Conde de Vo.lença. - Sr. J osé Anto nioda Silva Maia. )) - Fo i rcmettido á commissão de
legislação e justiça civil, e crim iilal.

"Illm. e Exm. Sr.-S. J\1. o I mperador, achando
fundqdo em justiça o r equ erimento, que á
:<ugust'' presenç1 fi zerão subir os offic.hes
d<t 1•· e 2• linh~ d~ provin cia de S. Paulo, pedindo se lhes hça extensiVtl a disposição do decreto
do 1 o de Agosto de 1822, que concedeu aos da
guaruiçào da côrte o vencimento de met-.de dos
resp2ctivos soldos, emqu·wto se curiio no hospital
mili tar , m as não c·•b•Jndo nas attribuições do
governo o deferim en to de sem elhante requel"imento:
manda remetter i> c1.maril. dos deput:.dos o indicado
r equerimento. O qu e V.Ex. farll pr ~se n te á camara
dos dep ut·1dos.-Deos gmo.rde a V. Ex. Paç.o em
23 de Maio de 1827 .-Conde de Lages.- Sr. J osé Antonio d·•· Sil va Mai<t. »-Foi r emettido ás commissõeB de guerra , e de hzenda.
~e r
su:~

O SR. Lmo CouTr:-<HO pedia ao Sr. secretario M,ü a lh e decLn·,,\ sse se havia olliciado
ao ministro d1 flze nda para remetter todos os
papeis relativos á3 comp11nhias inglezas de mineração : e respondendo-se-lhe pela nega tiva, novame;,te o requereu á cc<marcl ; que sendo consuH·1d 1
d cturminou SQgundo era requeddo pelo lllesmÓ
!:ir. Deput1<l.o. O qual man dou á mesa como
additame nto , o seguinte

" Que se pDcure ao governo se todas as comp·1nhias de minenção estrangeira ou nacionaes em
actu ~l trab:~lho entmvão p'ln o erario
com os
100 conto s marcados no decreto de su<t creação .25 ele Maio de 1826.-Jose Lino Cot,tinho. "
0 Sa. VASCONCELLOS : - Parece que deve ir
isto á commis;;ão, para que examinando, veja
se t odas erão obrigadas a entrar com es,;t quantia;
porque não estou bem certo á este ruspeito.
O Sn. Lmo CouTINHO:- O decreto que anda
impresso, diz - com a condição de entrarem
com 100 co n tos de réis cada uma ~;ompanhia.
O SR. PRESIDENTE, consultou á camara, e foi
approvado o requerimento do Sr. deputado Li no
Coutinho.
Imm ed iatamente pedia a palavra, e disse
o Sr. l\-1alaquias :-Não sendo s uffi ciente
o edificio, que servia de alfandega na pro ·
vincia de Pernambuco, o governo lonçou mão
da casa da congregação dos padres do oratorip ,
onde hoje existem só tres padres, vivendo eln
uma propriedade da mesma congregação, sem
nenhuma observancia de aeus estatutos ; e jul·
gando eu conveniente fazer-se com que o rendimento que estes congregados estão dosfructando,
sejão melhor applicados, offereço á consideração
da camara esta
INDIC.!.ÇÃO

" Achando -se a casa da congregação do ora torio na cidade do Reci fe reduzida a alfandega,
e existind o alli sómente tres padres viv endo em
uma propriedade da mesma congregação sem
nenhuma observancia dos seus estatutos , des fructando e desviando dos seus fius um a grande
renda ; proponho q ue se mande pór em administração os bens daqu ella congregação, até que a
assembléa legislativa determine o destino, qua
devem ter.
" Paço da carnar a, 25 de Maio de 1827.- Pires
F~n Teira.

»

Pedida a urgancia, apniada e approvada, fez-se
por isso segunda leitura; e foi r em ettida á commis,;ão do constituição e ecclesiastica.
Em seguida pedia a palavra, e disse
o S..:-. Costa Aguiar:- Sr. presidente,
offereço á consideração desta camara o presente
requerimento assignado pelos alumnos da. academia medico·cirnrgica desta córte, em que se
p edem providencia.> legi~lativa,;, no meu fraco
entender, de absoluta necessidade.
Eu n ão cansarei agora a attenção dos h onra·
do s membros que me ouvem, com a repetição
dos obstaculos e enco mmodos, que t êm p esa do
sobre esta interessante porção dos nossos concida dãos; pois já os tenho denunciado por vezes
na sessão passada, e ainda hE pouco em uma
das deste 2. 0 anno .da n ossa actuál legislatura;
reservo-m e par a occasião opportu na, quando p el a
illustre commissão, a que este requerimento deve
ir , nos fór apresen tado o resultado do seu parecer.
Direi apenas q ue este requ erim en to é dign o
de ser tomado em consideração.
Por elle se observa que não obstan te haverem
os supplica.ntes soffrido por espaço de 7 dias
successtvos um exame v ag0, a que só póde d!>r
orií(ein a arbitrariedade de um aviso da s ecretana de estado dos negocias do imperio, então
reino, pois que semelhante rigor se não vê mar·
carlo no decreto do l• de Abril de 1813, que
approvou por emquauto os taes estatu tos do Dr.
:Mano el Luiz Alvares de . Carvalho; com tudo têm
I ainda de sujeitar-se, segundo diz em, a um novo
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exame, pela maneira por que se quer entender
o art. 1.• da c~rta de lei de 9 de Setembro de
1826 ,· e o que é peior, a r epeLição de um exame,
cuja formula não está marcada, e onde n ão será
impossível que possa caber ouü·a vez arbitrariedade , que é o que elles temem, e no '!ue
certamente têm toda a razão .
Expõem mais os supplican tes a n ecess id ade de
amphar-se a citada lei de !) de Setembro do
anno passado guanto ao gráo de doutor em medicina, que o Si 16 dos estu tutos, mandados observar pelo já referido decreto do lo de Abril
de 181!1, cDncede pel<1 m aneira declarada no numero 4• daquelle S) 16, e de que se não falia
n a no.vississima lei de 9 de . Setembro; ultimando
em fi m por pedirem a creação das n ecessarias
cadeiras, e qu e se marque e determine o methodo
de se fa zer exames, etc.
Taes são pois os justos fins d>\ presente supplicu, que entendo dever s er remettida á commissão de suude ·publica, afim de interpôr o seu
parecet· com a brevidade que fór possível.
E permittão-me os honrados m em bros desta illustre commissão que eu lh es r ogue com instancia a brevidade do negocio, por quanto o tempo
v óa, e eu temo a r epetição dos m es mos pretextos
e s ubterfugios, se esta sessão passar sem darmos
o rem>Jdio de que tanto Scl fazem credores estes
nossos concidadãos, cuja causa, porque é a da
razão e da jusliça, eu defen derei sempre quanto
em mim couber. (Apoiados.)
F oi remettido á comm is süo de saude publica.
O Sr. oustodio Dias : - Eu peço a V. Ex.
t·ecomm ende á illustre commissão, que aprl\se nte
o projecto de lei para que as rendas ela intendencia
geral da policia se fação recolher ao thesouro
publico; e depois de recolhidas, então direi o
que entendo sobre este tribunal.
O Sn. PRESIDENTE satisfez ao que representou
o Sr. deputado, recomm endando a brevidade do
pr!ljecto á commissão de leg islação , justiça civil
e criminal.
Passou -se então á ordem do dia, depois de examinar-se o que se havi a ven cido sobre as emendas feitas ao art. 48, e o que estava determinado
á r espeilo do art. 38; entrando em discussão a
parte do art. 3B sobre emolumentos, conjunctam ente com o seguinte
ARTIGO 49

« Estes tabelliães têm as mesmas attribuições,
e ve noem os mesmos emolumentos que os outros;
farão o seu signal publLo na camara; dar ão as
certidões que as p artes lhes pedirem inde pendente do Clflspacho; escreveráõ nos processos perante os juiz es de paz e almotacés, e neste exerClCIO venceráo os emolum entos que os escrivães
do judicial. •
O Sn. PRESIDENTE póz em discussão o artigo,
e logo pedia a pRlavra
O Sr. Souza França: - O art. ·19 deve
soffrer uma emenda de r t'd acção, porque já se
venceu q11e em lugar de tabelli ães, h ouvessem
escrivães do di stricLos .
Quanto ao dever-sB s upprimir n est e artigo como
já se tem dito, a clausula de emolumentos; ou
entendo ao contrario que o escrivão do juiz de
paz deve ter al:t uns emolum e ntos, tanto mais que
ainda não lhe assignámos n ~nhum a ajLlda de custo
para pape\, tinta, etc., e outras cousas indispensa veis ao uso do seu officio.
Algun~ Srs. cleputatlos assenlão que isso é ag'
gravar o conselho com desper.as; mas o escrivão
necessa riam ente ha de ter alguma compenõação
pelo trabalho, pois não ha de servir ele graça ao
publico, em bora se diga que a philantropia, amor
da humanidade e tia patria farão cnm qu e elle
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trabalhe; porque isso para mim são lugares
communs, os quaes na pratica desmentem a conclusão que delles se tira.
Um trabalho de tal natureza exige muita virtud e para que se faça de graça : por cons equenCia eu voto pelos emplumentos , e niio me pronunciO por ordenado, porqu e com elle talvez.
ande menos a ponto o serviço.
. Demais póde haver algum cidadão, que presClllda ~ esses emolum entos , e então tanto melhor;
ma.,, nuo temos certeza de que t.,dos os escrivães:
de JUizes de paz possão prescindir mesmo de
um tal subsid io.
O Sr. Secretario leu a seguinte
EMENDA

" O escri vfto ou tabclliüo do juiz ele paz só-receberá emolumen tos, quando consiga a composição en t1·e as partes litigantes, e ao contrario
o fará por obl"igação de seu officio. - Q1<ei1'0Z
0a?'Tei7··a . )>
Sendo apoiada, continuou com ella a di scnssão,
tendo segttidamente a palav ra
O Sr. Vas c oncellos: - Se o escrivão eleve,
ou não Jeve ter emolumentos, é o punto da questão. Sr. presidente, o escri vão do juiz de paz
trabalha, e n ecessariamente se lh e ha de pagar :
a assembléa legislativa n;io tem direito de obrigar ninguem a trabalhar de gmça : o que é inqnestíonavel, logo que o d1reito de propri edade
é sagrado : temos pois que o escrivão do j ttiz
de paz deve necessariamente escrever o processo,
e ser pago pelo seu trabalho.
Mas agora a questão se redu z a sabe r se elle
deve ser pago pelas parLes, ou pel a nação. Ea
não sei se estou na ordúm, e por este motivo
qu eria saber qual era a questão para dar o meu
voto : o Sr. secrelal"io queira ter a bondade de
ler a emonda. (Léu-se.)
Ora, a questão veroa sobre ser ou não pago
o escriv uo p ela fazenda publica, ou particularmente com os emo lumentos. Eu sou da opinião
que elle deve ter emolumentos , corno tem os
actuaes escrivães, e sem ordenado algum ; por
conse'-!ueneia deve passar o artigo sem este
em enda. E tambem quero que em lugar proprio
haja um artigo additivo, para que os juizes dapaz tenhão o.; mesmos emolumentos, que têm os
juizes de fórn..
Alguns cscriptores, que chamarei puros theoricos, têm querido que os officiaes de just iça não
r ecebão emolumentos ; e para isto Stl fundão em
mui tas razões, cujas principaes s:'io: 1• que é
grande iudeconcia, e geande indignidad e que a ·
augu;;ta fun cção, e exercício da justiça seja objecto de mercado, e que a l ei pennittindo este mercad o não tira a indecencia intrínseca ele tal acto :
2• que a administração da justiça é uma dívida,
que a sociedade paga a cad a um de seus membms, e que por cousequencia seria grande absurdo. que cada um dos membros désse retribu ição, por se lhe p agar uma divida, isto é,
P_ela administração da jus tiça ; é a 8• que a lei
•leve ser ignal para todos, e que daqui se~uir
se-hia não lHtvPr tal igualdade, pois qtte entao o
pobre desfalleceria nas suas demandas, não tendo
,,s n ecessa rios meios para fazer valer seus direitos.
Infelizmente nesta conta entra o insign e jurisconsul to Bentham. Eu não acho que es Las
ra zões te nhão fo1·ça, porque emquanlo ·á prim eira
que consiste na indignidade de receber emolumentos; não lh e conheço tal indignidad e porque
não sei tJLIC seja indigno qne eu receba o que
a lei mo dá; e se neste al·gurncnto h a razão,
h a tambem para todos os emp regos : todo o
empro:go publico t em uma paga, e tanto faz
que recebão aos poucos, como do uma só vez,
isto é que recebão ordenado, ou emolumentos.
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Emquanto á divida que se suppõe na saciedane é um sofisma; se a socieda.de deve .ministrar todos os meios para admim'ltrar a JUS.tiça cada um tem obrigação de concorrer para
~sta's cles:pezas ; e de pagar immecliatamente aos
officiaecl <1e justiça, ou devem entrar com essa
.quota parte para os cofres publlcos.
Deve -se pois a justiça, mas os seus empre.gados devem igualmente ser pagos. Emquanto á
;ja parte, que a \eí deve favorecer todo O CJda·dilo com os meio s de tratar da sua demanda,
porque a lei é igual para todos, provém de não
.entender- se o principio : a lei é igual para todos,
quando se ach ão nas mesr11as ci,·curnstaucias .
Na sociedade nem todos podem . gozar dos
mesm os commodos, o por isso é que o famoso
Bentham conheceu, que 11 legisl.ação não podia
propô r o bem de todos: mas sim o bem da maior
parts: portanto uma vez que a sociedade ofierece os mesmos commodos a todos, qu e se achao
nas mesmas circumstancias, está salvo o prin·Cipio de que a lei deve ser igual pura todos.
El\a offerece os tribuuaes a todos, que têm a
tratar de seus pleitos, e se ahi não têm os
conl!nodos necessarios, não ha remedio : soffra,
que salvo fi ca o principio da i.gual~ad e de diTeitos que recommenda a constttutçao.
Re!Úcta-se nos grandes inconvenientes de não
pagarem emolumetüos os litigantes . . Se.ndo um
dos prin çipaes obJectos das leis dumnmr o nutnero de pleitos, 11 gratuita administraç,Io da
justiça nf'((, só não contribue vara esta dun:.nuição , mas pelo contrario ten de á sua multJ.•plicidade. Que desordem I Qualquer )lediria as
·certidões, que lhe aprouvesse ; cres~ena tanto o
trabalho dos tribunaes, que nem atnda tresdobrando-se o número dos actuaes officiaes de justiça, e juizes, não poderião dar expediente aos
.muitos negocies, que apparecerião no fóro. Eis
pois o não pagamento dos salarios produzindo
o mal, que se tem sempre procurado evitar a
multiplicação das demandas.
Como é, Sr. presidente, que se póde duvidar
qu e aquel\e que niio tem de pagar custas para
a sua demanda, deixe de a propõr ? Os ordena ·dos aos officiaes de justiça faria cow que nil,o
foss em diligentes nó cumprimento dos seus deveres, porque faltava·lhes o estimulo dP. avantaJad o lucro, por consequencia uma vez que elle
tivesse trabalhado duas, ou tres horas , não continuaria a trabalhar mais: porque tinha de certo
que o seu ordenado estava vencido, e as partes
.s e verião na necessidade d~ pagar-lhes emolumento, áfim de progredirem suas depend encias:
em vez pois de haverem emolumentos legaes,
1Iaverião ille~aes. Ivias, dizem, a lei da responsabilidade pode prevtluir ess<ts prevaricações, e
deixemo-nos de emo lumentos , que na opinião de
Benthan podem produzir maiores delon~as nos
processos, e com estas delongas mu ito lUcra a
gente de lei. Parn responder a este argumento
basta comparar-se a facilidade de illudir a lei
da r esponsabilidade, havendo emolumentos, com
a difficuldade de n illudir, não os havendo.
Nun ca faltaráõ ao official de justiça pretextos
plausíveis para encobrir a sua ne gligencia , . e
dolo ; isto não precisa de maior desenvolvimento :
pelo contrario os officiaes que receb em emolu.mentoR não pod em protellar os feitos como illegaes diligencias e escriptos desnecessarios, sem
que fique corpo de delicto permanente, e vem
a ser as mesmas escriptas desnecessarias e illegaes.
Portanto os officio.es de justiça devem ter
-emolumentos, que é o meio de estimulEtr ao trabalho, e evitar muitos inconvenientes nas nossas
.circumstancias.
Ha sob,·e todas uma razão que é a mesma que
deu o offici;ü, q_ue não salv<?u por não ter pol,·ora : se nos nao temos mews para occorrer ás

18~7

despezas correntes, donde tiral-os para as 1espezas
tjio exorbitantes, como são ordenados a todos os
officiaes de justiça ?
o Sr. Ve>:gueiro :-Quando pi:opuz emo lumentos, tive em vista, que .devia-se pagar a
quem trabalha, e que nos devtamos conformar
com o actual systema dos officiaes de justiça
entre nós, porque todos recebem emolumentos .
Logo, para que estubel ecer uma anomalia,. um
systema de administração de _justiça se>11_umdade
entre suas partes? Se o q\llzerem adm tttn·, deve-se faz er uma lei geral, para que nenhum receba emolumen tos ; mas logo que os actuaes recebem, tambem os que crêamos devem receber.
O Sr. Luiz Caval.can.te ~ -Ha uma attendivel differença entre processo crime e cível ;
neste o interesse é todo das partes , naquel\e é
o publico, ou a nação que mais inte2·essa, por
isso sou de voto, que üem o escr1vao, .n em .o
juiz de paz. tenha emolumentos em matenas cnminp.es; po1s se exe~cem ex-nfficlO.
. .
Tem-se questionado se o empregado de JUStJça
deve recebe r a paga das partes, ou se se lh9
deve pagar pelo thesouro publico~ mas isto depende de um systema novo. e nos, emquanto o
não crêamos coherente em todas as suas partes,
devemos hir com o systema adaptado, que é de
terem emolum en tos nas materias civeis : nas
crimes não votarei, nem agora, nem nunca, que
tenhão emolumentos.
O Sr. Pires Ferreiro. :-A mesma razão ,
que ha nas matei'ias cíveis, ha tambem nas materias crim es : ninguem é obrigado a trabalhar
de graça, e se esta razão é plausi vel para
umas, é attendivel para as outras, quando se
Jiz que a parte, que não é 11~ so!v ida, deve
pagar as custas do proceBso, que e o que nem
sempre acontece nas causas cnmes, segundo a
lei.
o Sr. Souza França :-Argumento~ muito
genBricos não tem applicavão para casos· particulares ; quem paga é aqnelle, que promove a
diligencia ; e por isso ainda que em geral a
lembrança fudess e ter algum merecimento, não
é applicave para este. caso ·
o Sr. v as co:n.cellos :-Goncorda-se no pa..garnento ce emolumentos nas cau;;as cíveis, e
não nas crimes ; mas se o trabalho é o fundamento , porque nestas se devem ser pagos, a
mesma ra zão existe nas causas crimes.
.
E' injusto, eu o reconheço, que nesta~ quando
não ha parte pa gue sempre as custas o réo, ainda
qu e seja julgado innocente ; esta á uma das mons truosidad es de nossa legislação : mas s er á esta
. alteração propria desta lei? Irem os nós faz er na
nossa legislação uma anomalia ?
Por isso julgo que o artigo deve passar. c~m
declaração de emolum entos, só nas causas c1veis.
Esta alteração deve ficar para quando se tra.tar de legislação em ~eral, p.orque nesse tempo
se darão as providenCias, e dir-se-ha quem ha
de pagar nestes casos.
0 SR. L UIZ CAVALCANTE: -Eu digo que O escrivão seja pago pelo governo nas materias crimina es, e mando a minha ep1enda á mesa,
o Sr. Baptista P e r e i r a : - Conhecedor
das doutrinas, que expendeu um honrado membro, eu bem des ejára com elle, Sr. presid ente,
que a justiça fosse gratuitamente administrada,
afim de que u rico não parecesse ter uma vantagem sobre o cidadão pobre; porém, Sr. presidente nem essa theoria se casa com as no ssas
finaftças, nem com esse methodo se diminue o
poder pecuniario, emquanto o homem fór susceptível de vicias e paixões : não são os emolumentos que a lej assigna· ao escrivão ou juiz,
quem destroem o equilíbrio ; os presentes, as
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dadivas occultas, as peitas, os subornos, eis as
fontes do vicio ; portanto o meio unico e verdadeiro é a sancção da lei, o irremissivel castigo
aos perversos e desmoralisados, deixemo-nos pois
de bellas th eorias ; olhemos pnra o hom em tal
qual elle é, attendamos aos nossos a0tuaes costumes , e em vista da depravação quasi geral
escolha-se, e adapte se o meio, que fôr mais razoavel.
Não posso po1·tanto acommod ar-me com a opi·
nião dos honrados membros, que pretendem que
os escrivães do juiz de paz não tcnhão emolumentos ; porque quem trabalha tem jus a uma
· paga, e quem recebe o fructo desse traba lho,
m corre na obrigação de satisfazer áquelle.
O mesmo digo á res pe ito dos juizes de paz :
estes empregos são sobremaneira penosos, e eu
não supponho por ora tanta philantropia e riqueza
nos no~sos cidadãos, que elles queirào e pussão,
á despeito dos seus comm0d03 e interesses, sobre·
carregar-se gratuitamente de trabalhos e r esponsa
bilidade : não será pouca fortuna achar quem
aceite esse lugares sem repugnancia.
Uma emenda indica que não se pod endo effectuar a concili9-çào, não tenha lugar o vencimento
dos emolumentos: mas que culpa tem o juiz, ou
escrivão em tal hypothese ? Serão arbitres da
vontade alheia qualquer desses empregados? Qlle
tristes consequencias nfio resultariao da admissão
de um principio tão contrario as regras da j LlS·
tiça ?
Voto pois contra tal emenda, e a favor t.los emolllm entus:
O Sr. Costa Aguiar : - Sr. presidente, eu
não cansarei a attençào desta augusta. camara
em repetir o que por conspíc uos escriptores tem
sido re:f!ectido >\cerca de deverem, ou não, os juizes
e mais empregados publicas receber emolumentos. Já um honrado membro, que me precedeu á
fallar, disse o que ha de mais notavel ; deixando
portanto isto de parte, cingir-me-hei unicamente á
materia em questão.
No estado actual das rendRs publicas e no da
nossa legitilaçf<o não é possível que os empre gados publicas deixem de receber emolum entos.
O estado das nossas finanças não permitte por
ora dar ordenados sufficientes a todos os no2sos
juizes e empregados; é for çoso por isso que elles
recebão e:ites emolumentos, para melhor se poderem sustentar.
Que elles sejão modicos entendo eu, para que
não pesem muito sobre as partes.
E ' verdade que nada h a tão triste como ser
constrangido nm pobre homem a pagar as custas
de um processo crime, em que afinal foi absolvido, e 1sso só porque no principio dll indagação
deste supposto crime, teve a t.lesgraça Je ser
pronunciado.
I tito é na realidade duro, pri ncipalmenta propendendo sempre os juizes para a pa rte desfavoravel ao réo; não digo g,ue este modo de pensar
s eja geral a toJos, mas e o que por via de regra
acontece.
· Entretanto, senhores, é isto uma consequencia
do estado actual da nossa legislaç.ão, que não
p6de ser alterada assim tão apressadamente,
como julgão algu ns honrados membros; é mister
examinar prim eiro toda a legislação á este rP.S·
peito e harmonisal-a no seu todo, fazendo-a
extensiva a todos os empregados.
De outro modo cahit·emos na mais notavel contradicção, e seria ce~amente uma grande an•J·
malia, r:omo já ponderou um illustre preopinante, negar os emolumentos neste projecto a
estes officiaes dos juizes de paz, ao mesmo passo
que os outros officiaes de justiça, actualmente
os percebem por leis que existem e que não
podem ser derrogadas agora sem preciso conhecime nto dellas e sem mais madura reflexão .
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E' por todos estes motivos, e por outras razões
que jà têm sido produzidas aqui, que eu sustento qu e devem ao menos por emq uanto receber
estes emoltunentos.
Não me parece attenclivel a em enda do Sr. Queiroz Carreira, porque estes oflicios nada têm com
o bom ou máo resultado da reconciliaçf'io, e ainda
quando o tivessem, · tal vez por ascendencia sobre
o animo dos juizes de paz, ou r or qualquer outro
motivo, nem por isso deixão de ser ufficiaes a
quem a lei nao incumbe tacs fun cções; quan to
mais que a maior parte elas vezGs não estará ao
seu alcance o poder conseguir bons resultados,
mesmo quando isso foss e el e seu offi.cio.
O Sr. Yasco:n.cello s : - A emenda que se
offereceu não é tão destituída de mzão como parece. Os esc rivães podem f11-zcr com que as partes
não se convenção, podem· formar grdndes intrigas, etc., mas como o processo não ha de
correr perante o j :.J.iz de paz, nem por consegLünte
perante o seu escrivão, voto contra a emenda.
A qual comtudo em só lhes dm· emolumentos
quando haja composição não é j Ltsta, pois que
fica o trabalho sem paga, e seria o mesmo que
negar-se soldo ao soldado q ne não vencer o
inimigo. E quererà isto o illustre atltor da
emenda?
O Sa. PRESI>DENTE, depois de julgar- se suffi.cientemente discutida a materia, recolheu os vo tos
segundo o regimento, e foi approvado tal e qual
o art. 49 salva a reclacção; ficando por isso prej ndicadas as emendas ; o art. 38 tam bem foi approvado, sal va a redacção .
o Sr. Vasconcellos:-Quero agora propôr
o artigo aclclitivo em que · já fallei para que os
juizes de paz tenháo os mesmos >'molumentos
que têm os juizes de fóra: visto que já se venceu
que o escrivão tenha estes emolu mentos. üs juizes
de paz hão de ter a paga de seu trabalho, e em
consequencia do fundam ento , porque se concedeu
a seus officiaes os seus emolnm rntos , parece que
esta mesma razão com preh ende os juizes de paz.
Do mesmo art. 39 (leu) se vê o trabalho que
hão de ter elles, e as muitas J espezas que necessario é faz erem p..1ra a11 !arem leguas afim de ·
cumprirem as diligencias que lh es incumbe este
artigo; e além disto ainda temos o outro arti~o,
que se venceu, e foi offerecido pelo Sr. Fe1jó
sobre as vistorias: se não tiverem t·molument<.>s,
será difficultoso cumprirem os s ~ us deveres .
Sr. presidente, na França, pela lei de 12 de
Agosto de 1790, segundo o systema constitucional, os juizes ele paz não t inhào emolument,,s,
mas logo se conheceu a necessidcule que hav ia de
se lhes estabelecer emolumentos ou ordenados;
e pela lei então de 1807 se ref(LLláni:o ordenados
aos juizes de paz, por exemplo aos de Pariz,
assignou ·se-lhes de 2,-WO francos, e mesmo em
Londres jà ha um juiz de paz que tem o ordenado de cem guin~os, para pod er fazer as diligenci as qu e estão ao seu cargo; por consequencia
admittindo -se esta eme nda additiva, segLlimos
aquillo que está em pratica nas nações que têm
admittido este estabelecimento.
O mes mo Sr. deputado mandou á mesa o seguinte
Artigo additivo.

" Os juizes de paz devem ter os mesmos emolumentos que os juizes de fóra.- Vasconcellos.»
Sendo apoiado, entrou em discussão e teve a
palavra
o Sr- Souza Fra:n.ça: - Ainda que as outras nações, que têm adaptado estas instituições
não assignassem algum n til aos juizes de paz.
bastaria lançarmos os olhos sobre o no.<so ten itorio para conhecer que estes juizes de paz
uão podem fazer estas diligencias sem ir a ca-
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vali o ou de se~e; o~ que sempr e. é dispendioso:
'por consequencta nao tenho cluv1da ~e. _conformar-me com a doutrma do arttgo addttno.
o Sr. '1-"ergueiro: - Foi preciso conforrnae··me com aquillo qu<~ esta es tabelecido: en tre
n ós ha juizes oedinarios, e mmca se .lhes d~u
ordenado ; . esta é a eazão porque no pro] ecto na o
se deu ordenados aos juizes de paz.
Demais, estou pereuadido que os juizes de
paz deve m ser ~sco lhidos entre as pnnctpaes
pessoas das províncias , e estes emolumantos
sãn cousa muito insignificante para merecerem
attenção. Se este.< emolum~ntos pudessem avulta_!;
então pode ria haver questão; .mas de .certo nao
merecem a pena, nem hão de Induztr os homens
para servirem estes empregos.
Fallou-se em grandes distancias que terião de
andar·; mas foi porque se não reftectio sobre a
creação dos juizes de paz ; . e que cada uma das
villas é dividida e•n distnctos: portanto Já se
vê que não têm a faze e lon\:as vi a~ens ; m~s
quando succ ed esse o contnmo,. en tao pod ena
dar-se caminho, quando ellcs ttves sem a faze r
estas viactens; mas tomo a r epetir, todos estes
emolumer~tos são muito insignificantes, e nenhuma
a ttenção merecerão, antes de certo modo parece
que vai r ebaixar de alguma sorte a dignidade
desse lugar.
o Sr. '\r a scnncel J os: - Sr .. presidente,
diz-se que os juizes de paz devem fica.r sem emol umentos, porque elles não têm que fazer. E11
tornarei a ler o artigo. (let•) Pois· quem duvida
que o bairro du juiz de paz tera muitas vezes
duas 011 tres Jeo uas de exten~ão, uma vez que
ell e ha dt dividir O · seu clistricto em quarteirões
cada um de ~5 fogos, sendo que no Brazil não
se encontra em 2 e 4.leguas senão bem poucas
casas? Por consequencia tem forçosamente de
ftizer viagens de leguas e mais leguas ; e quer-se
quo não rccebão nada pelo seu trabalho! I Mas
quem o indemnisa de suas deepezas? Diz-se
que isto é. indecencia. Pois Sr. presidente, receber
o dinheiro que a lei me da será indecencia?
Tirar o alh eio e r eceber mais do que a lei me
da é que é indecencia. Não pos:>o conceber como
se suppõe ser indignidade semelhante causa:
isto nào póde ser filho senão dos tem pos cava·
lheiresws. Nada neste mundo era então decente
senão a guerra: mas nós devemos acabar com
as relíquias desses tempos miseraveis: todos os
nossos empregos têm paga, ou seja como ordenados, uu seja como emolum entos: e n0ste caso
tamb em será indecencia oue o juiz de fóra receba emolumentos: como porém não se h a de
convir u8stü opiniúo, é claro r:tue o juiz dé paz
n >'io ha de trabalhar de graça. Se é indccen chl
receber o que a lei da, todus os empregados
estão incursos ness.a indocencia, e com este
principio podemos ja priccipiar pelos representao tos da nação e pelo governo I I !
O Sr. Son:><a França:-Disse um illu,;tre
deputado que os di.; tril:tos dos juizes de pnz
devião ser muito circumscriptos; mas ao contrario
não podem ser senão muitu grandes: por exemplo
na província do Rio Grande do Sul 1eu por lá
andei) se caminhava I) e 10 leguas sem achar
uma casa. Pergunto eu ag-ora: ha de o juiz de
p az ir fa zer o corpo do dehcto de um morto, ou
outro qualquer, em lugar dist,mciado, se m ter
alguns emolumento~ para ns suas despezas? Nada
seria tão injusto: a ntilidacle publica exige pois
que elles tenhiio indemnisaç,\o, aliás a misenwel
parte não se r:i scevida, por,JUO o juiz lhe dirá,
va-me buscar um a sege, um cavall0, etc., e eis
aqui teremos <1ne a pl'oposta contrária produz
nlllitos inconvenientes na peatica retardando a
.admi nistraç,'io da ju>tiça. Diz·se qu e esta indemnisação rebaixa a antoridmle de um juiz: mas

eu nunca me reputarei aviltado, Sr . .Presidente,
com re~eber 800 réis que se me devão, e ne nhum juiz ·ae deve reputar aviltado em r eceber
o emolumento da lei: o trabaltw do cidadão
constitu e para elle uma propried~de .luc.rativa,
e obrigal·o a trabalhar de graça e !OJUsto: so
elle pódc disp ensai- o gratuit amente . Torn!'n~o
pois á qttestão, digo, que não se póde prescmdtr
de dar alguma indem nisação aos juizes de paz.
o Sr. Vergueiro:-Eu não digo que seja
i'ldecoroso o ter emolum entos; .o quo me parece
despresivel 1\ receber pouco, e a isto é que me
referi.
Disse eu que os emolumentos hão de ser muito
insignificantes attentas as pessoas que t1verem
o cargo de juizes de paz.
Houve quem os compara~se aos juizes de fôt:_a;
mas não me parece bem aJustada a comparaçao,
porqu e este Juiz tem·se dado inteiramente. ao
serviço publico, e deve susten tar-se, OU SeJa a
custa das partes , ou á cu sta da nação~ o que
não acontece com o juiz de paz, que ha de ser
escolhiuo entt·e homens estabelecidos, que têm
de que viver; portanto o juiz de fóra sahe de
sna casa para longas distancias, soffrendo graves
incommoclos, que devem ser pagos. Parece-me que
tambem serião dignos de attenção os juizes ordihario~, qu e não recebem emolumentos alguns, e
se vamos a repartição da ordenação, elles têm
um immenso trabalho; por isso não me parecem
atte ndiv eis as razões que s e _tém produzido ácerca
d.os juízes de paz.
. . . .
Nós vamos crear um emprego, CU JO JOdlvtd no
que o exercita é necessario sustentar.
O Sr. Araujo Bas·tos: - Eu so u de opinhio que se dê aos juizes de paz os emolumentos
que t êm os juizes de fóra, em_bora e_lle por sua
indep endencia e generos1dade nao quetra receber .
A lei .deve-lhe dar me ios que o indemnisem do
seu trabalho.
o Sr. I,'errelra França : - Levanto-me
só para dizer qu~ não se trate da mater.ia dos
emolumenttls do JUIZ de paz, sem pr1meuo ~e
tratar das qualidades que devem ter os elegJvets
para esse em prego.
0 SR. PRESIDENTE: -Isso é um adiamento
qu e pede o illustrc ,deputado.
O SR. FBRREIRA FRANÇA:-Sim, senhor: emr:tuanto não se tratar das qualidades que devem
ter os elegíveis para juizes de paz, Julgo qüe
se não deve. tratar dos emolumentos.
O SR. PRESIDEN'rEl poz em discussão o adiamento, porque foi antes apoiado . 1
E logo pedi o a palavra e disse
o Sr. V c rguciro:- As qualidades que
devem ter os juizes de paz já estão marcadas
na constituição (apoiado): este adiamento dever ia ser para quando se tratasse do plan o geral
de todos os empregados.
O SR. PRESIDENTB offe1·eceu -á votação o adiamento e uiio foi approvado; em consequencia
versoC: de novo a discussão sobre a doutrina do
artigo e mandou-se a mes:1· a seguinte
EMENDA
« Quando satao fóra do lugar de sua resiclencia .-Duarte Silva.»
Sendo apoiado, entrou em discussão e logo
disse
o Sr. Souza França: - Sr. presidente,
tem-se reconhecido, e nem s e póde negar que
qnem trabalha deve receber paga do seu trabalho ; logo, n1io temos questão aqui, e só no
motlo de recompensar.

175

SESSÃO EM :>5 DE MAIO DE 1827
E ' verdade que tem os algumas repartições quo
não cobrão emolumentos, como acontece em regra
no erario, na inten dencia ·da marinha, alfAndega, etr.. Mas o que ·s e segue dahi?
Eu explico, precisa uma parte, v . g. de uma
certidão sobre causa atra ~ ada j á de 21) annos ou
mais: p orém o offi~ial, que não tem nada pela
certidão, que muitas vezes leva alguns cadernos
de papel , vai ganhando t empo sem passai-A, até
que a parte Cilpitula e logo o official passa a
certiclão.
Isto é o que a contece , Sr. presidente ; e portanto outras theori as nada valem para fazer estas
leis: é necessario poi s, combinarmos o interesse
particular com o que é mister para haver bom
s erYi ço publico, e ficarmos be;n persuadidos que·
a philantropia que. exi ste hoje na Inglaterra, é
propria de uma liberdade antiga, e não é de
uma nação que ha pouco sahio do despo tismo
e do egoísmo.
Sr. presidente, se creormos um juiz d e paz,
e lhe dermos ordenado, ha de ser um prevaricador como os outros empregados : portanto rostou
que os juizes de paz sejão pagos por meio de
emolume;J.tos e n ão por or denado. Voto que
tenhão emo lumentos.
ó Sr. Cas tro e snva.--E u tambem me
conformo em que os juizes de paz t enh:'í.o emolum ent os ; mas tendo-se p elo vencido creado um
apparato de juizo ; me parece que tambem devers r.-ha crear meirinhos para o cumprimento dos ·
mandados do juiz de paz, uma vez que os ventens.rios hão de ser extinctos co m ~sta nova
creação, e para isso mandarei á mes a ·um artigo
additivo, creando officiaes do juiz de paz.
O Sa. PRESinENT!l pôz a votos o artigo additivo
do Sr. Vasconcellos, depois de julgar-se discutida a mataria, e foi approvado tal e qual,
ficando prej udicada a emenda do Sr. Duart e
Silva.
O Sr. secretario leu o s eguinte

OF FICIOS

" 111m. e Exm. Sr.- Levei :í. augu sta presença
de S. M. o Imperador a snpplica rl e Estevão
Mari a Ferrão Castello Branco, que pe de ser restitu ído aü lugar d e feit•Jr do patco e ponte da
a lfand ega desta eôrte, de qu e fÕI' tt demittido por
decreto de H de Janeit·o de 18~6, C]Ue a camara
dos deputados julgou conve n ic11te recom mendar
á justiça e benianidade do mesmo a ugusto se nhor, pela irreguTaridadc que <·nccllltrou naquell e
procedimento. E t enho a sati sfaçã o de participar
a V. Ex. p ara o fa zer pres 0nte á cam ara, que
S. M. Imp ~ rial , observando por um l ado , que ao
supplicante nada se notou de offensivo da sua
probidade e inte llige ncia, sómente o fazer frequentes faltas, as quaes sendo justificadas por
certidõe s de profE,ssores, que aprese ntava, devia
o juiz fazer averiguar a veracidade dellas no
caso de suspeita, o que não f,lz; e por outro
que a privação que tem soffrido o supplicante
do r endimento do officio deve têl-o co rrigido,
houve por bem mandal- o restituir ao emprego,
de que fôra demittido.-· Deu s guarde a V. Ex.
-Paço , 23 de 1\!aio de 1827.-mw·quz de Queluz .
-Sr. José An tonio da ::lilva JYiaia."
"lllm. e Exm. Sr.- Passo ás mãos de V. Ex.
de orrlém de S. l\l. o Imperador os requeri mentos
e consultas constant~s das relações inclu s as assig nadas pelo ajudante do escrivão da mesa do
thesonro nacional, por pertencer ao poder l egislativo a decisão dos nego cias, que ft1Zem o objecto
dos sobreditos requerimentos, e consultas.- Deus
guarde a V. Ex. - Paço , em 2;1 de Maio de 1827.
- mm·qt<ez de Quelu.õ .- Sr. José Antonio da Silv a
Mala."
RELAÇÃO DOS PAPEIS, QUE SE ll "MB'fTEM Á CAMARA.
DOS DE POT., DOS , DAS PROVIN CIAS ABAIXO DECLARAD."-S , A S."BER

Bahia

ARTIGO AUDITIVO

« Em cada districto dos juizes de paz , h averão
um ou dons offlciaes para o cumprimento das
diligencias dos mesmos juizes de paz, -com os
m esmos emolum entos do regimento de 10 de
Outubro de 1754.-Cast?·o e Silva. n
Sendo apoiada, entrou em discussão (ú tachygrapho Gonçalves não t1·az esta discussão) ; m as
p osto a votos , n ão foi approvado.
O Sa. PRESIDENTE pr op oz s e devia-se já dis cutir os artigos comprehendidos no projecto, debaixo do titulo-dispos ições gera es-; ou ; e devião
ficar para outra occasião.
E . logo pedia a palavra
O Sr. ·va s conc e l~o ~ : - Eu assento qne
nenhum destes artigos deve entr ar em dis- .
cussão, pór não serem pertencentes á attribuiç ão
do juiz de paz, que é a lei que se mandou dis.cutir : por 1sso peço a V. E x. qu e se n ão tr ate
desta materia.
O Sr. Ve.rgueiro :-Eu peço que o pro jacto vá á commissão para clla supprir o que
falta.
O Sa. P RESIDENTE propoz isto á consid eracão
da camara, e venceu-se que não fossem discutidos já os mais artigos, devendo ir o projecto
primeirame nte á commissão de legislação para
organizar o vencido, e supprir aquellas faltas
que se notassem.
O Sr. 1• secretario occupou a es te tempo a
cadeira . de presidente em razão do impedimento
Sr. vice-presidente Costa Carvalho.
O Sr. secretario Costa Aguiar leu os seguintes

Offlcio da junta de 22 de Jan r.iro do corrente
anno, i nformando o requerim ento de Francisco
Ignaci() da Silva, em que ped e o pagamento de
328H 18u.
Dito da mesma data, inform ando o requerimento
de Germano José Rodrigues, em que pede o pagamento de 778000.
Requerimento de Antonio Borges de .Campos.

Rio G-r ande do Norte
Offic io da j un ta de 20 de Junho de 1822, em
que pede autorisação para ve nder em hasta publica o páo Brasil, cort ado em s nas mattas .
D ito da dita, de 23 de Novembro dito, em que
representa não poder concorrer com as des pezas
do córte e r em essa do páo Brasil p ara a provincin de Pernambuco.

Ceará
Officio da junta de 30 de Outubro de 1822,
e de 24 e 30 de Dezembro de 18:!3 sobre o haver
con ferido o ordenado de 400SOOO a Luiz da Costa
Gomes, escri vão da mesa g1·ande da alfandega
daquella cidade .- Rio de Janeiro 2 3 de Maio de
1827.- José Procopio de Ca stro.

Relação das consultas que se ?'emettem
á camara dos deputados, a sabe1·
1826 Julho 21.- Consulta sobre o requerimento
de Marcos Antonio Bricio.
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Jnaquim de Abreu Rang el, administr~dor do
correiO da imperial cidade de S. Paulo.
Antonio M~ria Quartim, almoxarife e thesoureiro das despezas miudas da j>mta da fazenda
da mesma província.
Francisco Pereira Monteiro, thesoureiro da
mesa do consulado.
Albino da Costa Moreira, feitor na mesa cl><
balança da alfandega ela cidade de Porto Alegre.
Officiaes da contadoria da junta de fazenda rla
provinch de Minas Geraes.
Officio da junta da fazenda da provincia de
S . Paulo com o plano de reform a para a contadoria da dita junta.
Officiaes e mais emp1·egados na contadoria da
junta da faz enda da províncta de Santa Catharina.
Segundos e terceiros escriptumrios, amanuenses
e praticantes do thesouro publico.-Rio de Janeno , 23 de Maio de 1827.- José Procopio de
Castro.

em villa aquelle arraial pertencente á COlóllarea.
de Mutto Grosso.
Da mesma mesa sobre uma representação da
camara ela villa de -Santa Mal'ia de Baependy,
pedindo a creaçiio de um juiz letrado para a
mesma villa.
Da mesa da Consciencia e Ordens sobre o. re
querimento dos moradores applicados ás capellas
ele Nossa Senhora do Bom D espacho d'Abbadia,
e. da Senhora d!l Saude, filiaes da fregu ez ia da
Villa de PJtanguy do bispado de Marianna, em
que pedem seja a capella sobredita do Bom
D~spacho d'Abbadia erecta em freguezia.
Secr etaria de estado dos negocios da justi(la
em 23 de Maio d e 1827. - Joào Ca1·neiro iU
Campos.
" Illm .. e Exm . Sr.- Na conformidade do quB
pa rtiCipe! a V. Ex. em 14 do corre nte, exigi novamente do senado da camara desta cidade o
cumprime:1to da ordem que se lhe expedira ~m
30 de Agosto do anno passado, pára enviar-me
os mappas dos seus rendimentos com as llecla-·
rações que se pedirão ; e coino a mesma camara
satisfez agora com o officio de 1li deste mez. e
documentos a elle j•mtos, remetto tud o a V. E'x.
para o fazer pr esente á camara dos daputad.os.
« Deus guarde a V Ex.-Paço, em 23 de iv!aio
de I8n.- Visconde de S . L eopoldo. - Sr. J osé
Antonio da Silva Maia. >>
F>cou a ca·mara inteirada, e deu a todos.. os
officios os convenientes destinos.
Passando-se á segun da parte da ordem do dia,
qu e era segundas leituras, leu-se a indicação do
~r. Ferrei ra França sobre a creaç[i O de um porto
franco na Bahia; que foi remettida á commissão de . commercio ; a do Sr. Getuli o sobre os.
emolu~entos dos escri vães das juntas de fazenda,
que lo1 approvada; a do Sr. Castro e Silva pec
diudo que se organizem duas tabellas, uma de
Impostos 15eraes e outra_ de particulares, que
fo1 remettJda á commissao de fazenda ; a do
Sr. b1spo do Maranhão pedindo a creação de
di vei'Sas cadeiras para o seminario daquelle bispado, na fórma dos e~tatutos appr.ovados para
o arcebi spado da Balua ; a qual foi remeitidaá commissão de inst1ucção publica.
Passando-se á terceira parte da ordem do dia
leu-se o seguinte :
'

Relação elas consultas a que se ?'e(e>'e
o aviso da data desta

PARECER

Da mesa do dezembargo do paço sobre um
of!icio do conselho administractivo da provincia
de Goya~. pr,dindo se autorise ao escrivão da
camara daquella cidad e para servir nos impedimentos do unico tabellião que alli ha.
Da mesma mesa sobre o requerimento do provedor e mesarios da irmandade do Senhor dos
.Passos da ilha de Santa Catharina, pedindo
prov idencia ácerca das urgen tes necessidades da
casa d•l misericordia, a cargo da qual está o
hospital.
Da mesma mesa !\cerca do requerimento do
clero, nobreza c povo da villa do Bom Successo
de Min as Novas do Arassual1y, pedindo se eleve
em vi lla o arraial do Rio Pardo, e se cree uma
cumarca naquellc districto.
Da mesma mesa sobre o requerimento da camara e homens bons do conselho da villa de
Baependy, pedindo a conservação das divis as
entre aiJnella villa e a da Campanha da Princeza pela serra dos Criminosos, até o rio L a mbary acima, a frontear com a serra da 'Pedra
Branca.
Da mesma mesa sobre o requerimento dos. moradores do arraial de S. Pedro, pedindo se eleve

. « Foi visto na com missão. de petições o requenmento d~ D~ .Mana V1ctona Pulcheria da SilVa,
e de sua 1rma D. T hereza de J esns da Silva.
em o q1~al r efere que havendo _pedido um pensão;.
ou d1ana para sua subststencia, attenta a indic··
15encia em que ficarão pelo fallecimento de seu
mn ão João Climaco, e direito ao redito do
officio que elle occupava, de escrivã.o da receita
da alfandega do algodão de Pernambuco, conclue
pedindo que se lhes defira pia, e henign~menta,
para o que se mandasse infon:nar sobre a ·su.a
pretenção ao pr esidente daquella provin ci a , de
P ernambuco, o senador José Carlos Mairink da
Si! va F errão, então existet1te nesta córte.
" A commissão é de parecer que a pretimção
das supplicantes não compete a esta augusta
~mura de,ferir, e portanto que torne p:u-a. o
govemo o reqLterimento das mesmas supplicantes. Paço da. camara dos dep,utados, l7 de Maio
de 1827.-Luiz Paulo de A.1·aujo Bastos.-Manael
Joaquim de 01·nellas - José Con·êa Pacheco ~
Silva. »
O SR. PRESIDENTE poz em discu>são o parecer•
e logo pedio a palavra
o Sr. Al:nlelda AlbuQ.uerquo : - Fundando-me nas mesmas razões deste parecer, re-

Agosto 9.- Idem de J ero nymo Xav.ier. de Barros, escrivão do celleiro publico da c1dade da
Bahia.
Novembro H .- I<lem do barão d<l Alca,utara,
em que pede ser pago por inteiro do 2. 0 quartel
do corrente anno do ordenado do lugar de regedor das justiças e chanceller da imp erial ordem
do cruzeiro.
24.- Idem de J oan na Juvenal do Espírito-Santo,
viuv.a de Luiz Carlos André Cleto.- Rio de Janeiro, 23 de Maio de 1827.- José P rocopio de
Castro.
« Illm. e Exm . Sr.- Por ordem de S. M. o
Imp erador pass o ás mãos de V. Ex. a8 consultas
constantes da relação inclusa, assignada pelo
official maior desta secrelaria de estado para que,
sendo presente á camara ~os deputados, pol!_sa
ella resolver sobre os obJectos, de que tratao,
o que fór conveniente.-Deus guarde a V. Ex.
-Paço, em 23 de Maio de 1827.- Conde de
Valença.- Sr.. José Antonio da Silva Maia.,

Relação dos requerimentos que se remett<m
á camant dos deputados

SESSÃO EM 25 DE MAIO DE 1827
queira que fique adiad o. E sta mulher tinha
dir eito de reivendicaçào deste offi.cio, que foi
dado a seu irmão, mas fall ece ,rdo, det1-se o officio a outra pessoa : ora esh pessoa não têm
obrigação de dar nada do remlimento do officio
a essa mulher; e nem o governo h a d e dizer ao
serventuario que lh e dê cousa alguma : por consequencia é preciso tomar-s e a lgnma del1beraçào
a este respeito. Em taes circumst,wcias deve-se
adiar este particular.
O Sa . PRESIDU:NTE, propoz se apoiavão o a:iia met<te, e tendo-o sido, foi poslo em di sc nssào :
como porém não h ou vesse q u0m fallasse contra,
foi po"to a votos e approvado.
O Sr- Araujo Bastos : - Sr. presidente,
na commissiio appareceu u m r é.querimento de
Manoel J osé Pereira da Silva, tachigrapho desta
camara quG já serviu na assembléa constituinte ;
o qual tendo-se-lhe desencaminhauo o sru diploma, pede que se m'' nde passar por certi dão na
secre taria o que constar a .esse respeito , mas
como no requerimento mlo diz quem deve passar es sa certidão, parece-me que deve-se tornar
uma deliberação sobre isto ; e )JOr isso é que o
envio á mesa para V. Ex. pro pór á camara o
destino que se deve dar.
O Sn. SECHTARIO CosTA AoüiAR, l eu o referido
r equerimento, e logu di sse o mesm•) senhor, q ue
o rem&ttia a secretaria parn ló. se passa r a certidão; pois não era preciso tomar-se nenhuma
deliberação, o que sendo apo iado pelo Sr . Soüza
Franç.a c o Sr. secretario Calmon foi resolvido
nessa con rormi<.lade.
O Sr. Araujo :Ua$tos: - Tem mais a
commissão dons requerimentos tlos officiaes e
mais empregados da jnnta di.! fazenda da província da Bahia, que vindo assignados por muitos e não estando as assignaturas r eco nhecidas por
tabellião, como manda o regimento, não podiase á vista destes inconvenientes, deixa r de remetter a V. Ex para que consultando á carnara se dispensa estes r equesitos, se possa tomar
conhecimento delles. Nos r equerimentos pedem
augmento de seus or c}-,nados ; o.s emolumentos
da junta da fazenda, e'fina lmente a creação de
novo m onte-pio para os empregados.
O Sn. P RESIDENTE :-Parece que a illustrc commissão devia in terpôr sobre isso mes mo o seu
parecer, sal vo se é o illustre deputado que faz
este requerimentq.
O SR. ARAUJO B.<sTos :- Eu notei a falta destes
requisitos como r elator da commissão, afim de
economisar tempo á camara, vendo se ella os
dispens ava pa,ra dep ois a commissão poder apresentar o seu parecer po r escripto. Além disto
como estes papeis farão entregues pelo ::i\'. Liuo
e elle afiança estas assignaturas, parece quo se
podia dispensar estas formalida;:les se a camara
quizesse .
0 SR . LINO COUTINHO:- Que esses papeiS são
duo officiaes da junta na fazenda da Bahia, nüo
ha duvida nenhuma; e que ellcs mesmos fa rão
os que m 'os entrcgár ão , tambcm c verdade .
O SR. PRESIDEN:rE.:- Os Srs. deputados que
forem de pareéer que se dispense estas for mali dades qutl faltao nestes pa)leis e q ne voltem á
comm,ssrro para dar o seu parecer, queirão l e;
vantar-se.
Foi arprovada a dispensa e recambiados para
a comm issãu os pap eis n1encionados.
0 SR. MIRANDA RIBEIRO leu incontinenti O seguinte
PARECER
« A commiss[(o de legisla ;ão e justiça civil e
·criminal, meditanuo sobre as reflexões <lo nobre
TOldO 1.
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cleptüado o Sr. Vergueiro, quando expóz os gra ·
VISsunos damnos que têm soffrido e continuarhõ
~ .;offrer muitos aliás justos litigantes, por se
J LÜg are J~ fmalmente nullos, depois de renhidos e
d1ep cndwsos J?lC itos, os resp.,ctivos processos pela
falt a de distnbuiç.fio nos juizos onde niio !Jama is
que um só esc rivão on tabclliõ:o, acha IniLi di<>na
da consiclera\·ão desta camara a proposta" do
mesmo illustre deputado como medida pr opr i ~
para obstar-se á continuação de taes damnus a
qne, fóra de toda a c" " tmv· ·rsia, tem darlo unicam ente causa :1 má in telligencla do alvar:\ de 2:~
de Abril de li"23, cuja disposição no se u vcrd ,tdeiro es pírito ni1o é n ern póde ser extensiva aos
feitos, que fut·em prucessados nos juizos, andei
hou ver só mente um esc ri vão o a tabelli ão.
" A commiss <tü está convencida da justi-·
ça desta sua asserção ; porquanto, sendn ex presso na ord. liv, lo , t1t 7::3 § [o que onde
houver dons tabelhães nas n :tas ou mais. nellhum clelles faça escriptura alguma, sem lhe ser
distribuída p elo uistribuiúor e na me sma orcl.
tit. 79 § 20, que onde houver duns tabelliiies dn
judicial ou mais havcr6. um distribui dor- temos
cst:tbelecidn a seg uinte regra:- Onde niio honver
clous ou 111ais tubelliães, não haverá cl istribui clor;
- e est,\ regra fui confirmada pélo r~lv ará de (:l.
de Abril ue lliO<l, como se vê de suas proprias
pala vras - no lugn.r, em que C<mfonne a ordenação houver distribuidor- e n estas: - He i por .
b em e mando qu0 em <JUalquer lugar de m eus
r ein os e senhorios aonde h ouvl)r dons escrivães,
nenh um escr eva em feitos alguns nem faça cartas , nem escriptura< , sem primein> lh e serem
distribui das - " coutiHúa aggravando f\ .~ penas,.
contra aqnelles que o contrario fizer~m; donde
temos que o ai vará uc 2:i ele Abril ele L7;;:8, que·
ordenou ficasse aquelle outro de loüf) em seu
vigOT em tudo o qu e nelle está dispo sto, A não.
fez mais !tcer c.a ela distribuiçào do qu e accrescentar ás penas nlli declaradas, a n ull idade de·
tudo, quanto os escrivães escreverem sem distribuição, revo~Flndo para este effeito a ord.
li v. 1o tit. 70 o) \ll , nào teve em vista seniio
os feitos e mais papeis,. que devendo ser, não
far ão distribu ídos, qnaes são todos os processados .
ou escripturados nos juizos onde hou ver dous
ou mais escrivães ou tabe!liães; porque sómente
nestes juizos ha di stribuidor, segundo a regra acima
in•.l icada, e sómentc acerca destes procedem as
razões do prcdic to alvar á ele 1723, das quaes pe lo
que respeita aos juizos em que houver um só escr.i-·
Vfio, umas não existem , outras exi stem mas não
procedem para fazer necessaria a distribuiç ão : no
alvará de :H de Janeiro de lt\0\.l temos outra prova
de que a distribuiçào é sómente necessari a naqnelles juizos; e o alvará de 3 de Abril ue 1600
quando obriga os esc ri vf\es, que forem nnicos nos
jniZ•)S criminaes, a qlie fação saber ao clistribLlid <.l l" "
às querellns e devassas em que escreverem, para
este lh'as carregar, não fez com esta excepção
itcerca dos juizos criminaes, senão confirma L· a
ctesnecessiLiarle (em geral) da uist.ribuiçào nog julgas, rnde houver um só escri>c~o; e a inla as gim nu o impôz áque lles eacri vães do crime a obr.iga<;.ão de apresentarem á discripção quaesquer ·
netos, nras sómente as <J.Uerellas e devassas , quere ndo com isto prevenir u descaminho daquelles.
que se processão em segredo: (mas hoje, segun<lo:
o alvará-de 24 de Janeiro de lôlJU, as devassas , .
querellas, denuncias e summarios, são distribui dos pelos magistmdos competentes.)
" A commissão porta nto á vista do que fica .
expenclidu, julgando demonstrados os principias
da sua convicç:to, é de parecer que a assemblea
geral para obstar aos damnos que podem vex a"
os povos em consequencia da injusta applicação
do snpr aci.t ado alvará de 23 de Abril de 17~· 3,.
haja ele fixar a verda,deira intelligencia deste por·
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meio da re;;olução que oft'erece á oonsideração desta
camara.
_
~
• (< Camat'â dÕs de~utados, 25 de }.{aio de 182!.

-'-José'
Ribeü·o.- Anton~o
. Cesario de llfiranda
.
.

..
«A asssembléa geral legislativa resolve :

tieipada os Sr;;. Mendes Ribeiro, Lopes I\'IendE>s,
1\{e!lo e Sottza, Clemente. Pereira, bispo do Maranhao, Lobo e -Nabuco; e sem ella os· Sr.;. Borja
Pereira, Cruz .FeiTeira,. Garcia de Almeida,
.
..Faria
..

RESOLUÇÃO

« Artigo unico. Nos lugares ontle ha um só ta-

bellião de notas e nos juizos, onde ba um só
escríYâo nem as ordenações li v. 1, tit. 27, tit. 78 § 1
e tif 79 § 20 nem o alvará de 3 de Abril de 1"100
e 23 'de Abril' de 172:1 or•leniio a distribuição. As
penas portanto que as citadas ord. e alv. hn·
põem aos tabelliães do judicial e 11otas, e a nullidade, e ultimo alvará irroga ás escripturas e
processos por falta de d~s~ribuição, dizem sómen~e
resp~>ito aos lugarP.s e JUizos onde houver ma1s
de um escrivão ou tabelliiio.
· (( Camara dos deputados, 25 d~ Maio ?e 1827:
- Anto1lio da Silva Telles.-Jose Cesal'lO de JJf&·

~·anda Ribei,·o.- Antonio Augusto da Silva.José ca,-los Pereil'a de Almeida TOl'l'CS. 11

Ficou· adiado pela hora.
O Sn. PRESIDENTE, deu para . ordem do dia o
projecto ~e lei para ~ •. estabelecimento do suLevantou-se a sessão ás 2 horas e um quarto
da tarde. - 0 secretario, José Antonio da Silva
1>/aia.

BESOLUÇÕES DA OAMARA

O Sr. 1° secretario, por não ha\'"er expedier1te,
passou a lêr a proposta do Sr. Castro e Silva, que havia ficaáo sobra a me;;a, e é u seguinte.
PROPOSTA.

· c Prnponho que se peção ao guverno esclarecimentos sobre os seguinte~ objcctos, depois de um previo
exame da com missão de fazenda. "

<< Quanto á- pJ•ovincia do

« 1. 0 Os mo~ivos, porque a escripturação, e arrecadação das rendas nacionaes desta provincia ·
se faz por duas distinctas contadorias, como sejão
a.; da ca ital e villa de Cam >~ • e se não conviri
exemp o das emais províncias do imperio centralisa1· essa cscripturação, e arrecadação na contadoria da capital.
(( 2. 0 A J'azão
or ue se não cobra n
o imposto d'aguardente, o dfl 10$000 sobre as
tabernas, e o <lo sal, que _se arrecadão na villa.
de Campos da mesma província.
<( 3." A. razão, porque na villa de Campos se não
cobra o dizimo do assucar, e de miunças, o subsidio voluntario, o imposto .de 80 réis em canaJa
d'aguardente, e as pensões de engenhos e maletas,
que se arrecadão na capitd.
· « 4.0 Que sendo get'aes em todo o imperio o pagamento do laudemio da venda das terras fo·
rciras, segundo .a Ord. L. 4:o tit. 3~, .. rapina da
-dita as muniçõe~ de guerra pela provisão do
conselho ultramal'ino de 27 de Outubro de 16il,
e carta regia de l!:J de Agosto de 1687, os direitos
dos escravos vindos .dos. ortos em ue não ha
a an ega pe a catta regia de 10 de J~neiro de
1699, fóros das terrtts por sesmarias, pelai cartas
regias de 20 de Janeiro de 1699 e ~-d de Setembro de 1700, as terças partes dos officios de justiça
pelo decreto de 11 de Maio de 172'2, o gado do
evento pela real ordem de 2 de Junho de 1728,
o rendimento do juizo de cativos pelo alvará de
2 de Junho de 1774, os emolumentos, e a propina das arrematações dos contractos, que d'antes
pertencião aos governadores e capitães ·generaes
(la;; províncias, e que forão mandadas arrecadar
para a fazenda; por eft'eito da carta regia de 18
Janeiro ·de 1790, provisão de la_de Outubro dtJ
179! e de :3 de Julho de 182'!, o subsidio da polvora
pela cal·ta regia de 18 de Março de 1801, a imposição para a · capella imperial pelo alvará .de
20 de Agosto de 1803, 11 contribuiçáo.'·para a junta
do commercio pelo alvarã de .15 de Julho de 1809,
os dous pur .:ento de . direitos de exportação dos
generos do paiz, capatasia. ancoragem e arqueaão elo alvarã de 2-'l de Abril ce 1818. e emoJumentos do secretario do governo pela· provisão do
thesouro · de 5 de Fevereiro _de 182:1. ·nà<1 apparecem estes impostos lançados na receita desta província do anno de 18"21 a 1826.
· ·
·
« 5.o Se n~ addição· ·da meia siza ·comprehimde-se
a das vendas das embarcaçõe~ De que procede
o· subsidio litterario; o da aguardente· giritiba; e
o do sal. Qual a multa, que se ·paga das, passagens dos rios, e das · pen:>ães dos engenhos,
e maletas. Uma deela.ração da applieaçiio, que tem
cada um dos impostos; · constantes ·da sua re·
ceita.

.

•
a 1
•
c
tleste interessante artigo do projecto do regimento
-cornmum, negocio que esta camara pelos motivos
indicados muito deseja vêr- ultimado. O quP.
participo a V. Ex. para que seja presente ao sellll.do.

•

·

Deus gua1·de a V. Ex~- Paço da csmara dos
d·•putados, em 2.:; de Maio de 1827. -.Sr. Vis·
conde de Congonhas do Campo. _; José Att·
tonio àa Silva Maia. »

111m. e Exm. Sr.- Fiz presente á camara dos
depuhdos o officio tle 22 do corrente mez, em
(\ qual V. Ex. eommunica haver sido nomeado
por S. M. o Imperado.t· para .o cargo de ·minis·
tro e secretario de estado dos negocias da jus·
ti~.a ; e ficando a camara inteirada do seu contendo, assim o participo a V. Ex. dando da minha
parte a V. Ex. o devido parabem por tão honrosa nomeação.
· Deu.; uarde a Y. Ex • ....;.. Paço da camara dos
eputa os, o;m ~ e
ato e
,. -Sr. is·
~onde de Yalença.-José Antonio da Silva :Maia.>~
· Redactor, Jolio Baptista de· Queiroz.

Sessà•• em
PBESIDE~Cl.\

~8

de. Maio

DO SR. PAULA E

SOUZA .

·Feita a chamada áS• dez horas, acharão-se presentes S3 Srs. deputados, f'lltando com causa par-

EspiJ'ito-Santo

)

-
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"Bahia

" I.o Falta na sua receita o rendimento do lau~
demio, .a· .propina da obra pia, passagens d~ rios,
redizima do · ·
regia de 4 'de Novembro de 165!, a propina das
munições de g11erra, o .gado do evenoo, direito
dos escravos .víi1d0 dos .porto~, cem que não ha
alfattdegas. o rendimento do· "uizo dos cativos,
emo umen s, e a prup111a dus arrematações dos
contractos, que d'antes pertenciãu aos capitães
g.;neraett, o subsidio da . p.>lvora, ·• contribuição pan& a ·Junta do commercio , e os 2 por
centO de direJtos de exportuçào dos generos do
paiz , ..ctue nada disso vem na sua receita de

11:125.
« 2.o Se no rendimento da meia siza comprehende-se a oias vendas de embarcaÇões. De que

procede esse rendimento de passaportes de em·
bareações, o subsidio do assucat· e tabaco, o
donativo das caixas de assucar e rolos de ta'

• .

'

·:s

generos de consumo, c •la aguardente da terra
e vinho de mel, dil·eitos dtJ illuminação, proprios nacionaes que diz ign&rar-se ..
a lei de sua

-

.

.

bHitaçào de policia.
" A multa das passagens de rios no c:tso de
l1aver. Que applicaçiío tem c!lda um dos im" Se1·gipe de EC-Rei
« 1<> Que sendo esta provincitt desmembrad•t da
da Babia1" e cobrando·&e na primit.tiva juuta da
fazenda os direíto:i da ulfandega inclu,;ive o
subsidio voluntario c1·eado pela eat·ta r;;gia de
27 de. Maio de 171)7, que· confirmou a concordata da camarn de 7 de Abril de 1700, o dizimo
do gado vacum e cava\11r, e pescado, os direitos ii6 1/1400 por escravo, cuJa lei da crP-açno
1gnora-se; o imposto de -100 t·éis ot• arruba do!
a var
e
e a1o c l:SO..~, o
sub.sidio do assucar • tabaco e algodão, que se
i,:lnora a lei da creac;iio dus dous primeil·os,
bCIIdO a do
ao a carga régia de ll:! de Se,
•
6
r i em cann a
de aguardente pela carta régia de ~ de Outubro de 1646. Dizinto do tabaco, aguardente e
mais generos llo consumo, de aguardente da
terra e vinho de mel, pelas cartas régins de 31
de ltlarço de 1713 e 16 de Setembro de 170!l, não
apparece nenlium destes impostos na sua rllcdta; assim tambem falta na dita sua rec<>ita
de 18:!{ o rendimenl.o do Jaudemio, a propina
da obra pia, as passagens dos rios, redizimo
do peile e do sal, a propinll' das munições de
guerra, os direitos dos escr~tvos vinlios dos portoa em que não ha alfandega, fóros das terras,
o gado "do eventi>, o rendimento do juizo 1os
captivos,. o~ emolumentos .e a propina que dantes pertenctão Ros govca·nadores pela,; arrematações· dos contractos, o rendimento do correio
segundo o al'varã de 2(} de Janeiro de L713.:;, e
decreto de 8 de Ab1il de .JS05 ; o subsidio ' da
polvor~, a imp;·siçào a favor da capella impel'ial, contribuição· pal">l a junta do commercio,
<<

,
..
·tsi •
2° Se na meia ·siz" comprebénde-se a das ven-

das de embarcações.; ,se n.o rendht~ento do consulado está comprehendi<Jo ,o. rendimento de ~ %
de direitos de exportação dos generos do paiz ;
se na addição . dos novos diJ'Citos de cartas de
s~gut·o, meias
annatas, comprehende-se o ren.tbmento dos novos direitos,. donativos e terças
])artes ,dos. ~fficios· de justiça.
...
·
•3° De. ~u~_próeede, consignação havida pe,1~ com.massocs dos portos 'dll embarque ·aa provmcia, dita· pellls camaras; os direitos nacionaes

a
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havidos pela Bahin, tinta v~lha qual a multa
pelas lieenças de alambicar e a multa das passuge •. s dos rios, no caso de haver.
"Que applíes~çiío tem caíJa· um dos hn O'>tos

de Pernambuco, e cobrando~se na primíttiva
jnnta da fazenda o subsidio de aguardente, que
se exporta por. ctrta rtigío. d•l 21 de i:ietumbro
de lü9.1, a pensão de 00 réis por caix'1 e tO réis
)lOr feixe de assuear, que se exporta, pelo fora1
âe 12. de Agosto de lü7á, o imposto de 50 réis
em . couro salgado por carta régia de 18 de
Março de 1801, dito de 20 réi.; em saccR de
algodão, que se ignora o seu estabelecimento ;
a propina da obra pia e das munições de guerra,.
passagens de rios, redizimo do peixe e sal, bllbidas de garapas, direitos dos escravos vindos
· p r s em que nao ta alfandega. Novos direitos de cartas de seguro pelo regimento de
11 de Abril de 1661, fórus das terra.os, laudemi<>,.
correio e rendimento do juizo dos captivos, não
·m
s na sua
rccl'ita de 1823, e assim tambem falta na mesma
o l'cndimento tio gado do evento, os emnlum~n
tos e a ,ropina das a!!ematações dos eoub·ac'
'
'
contribuição para
a junta do cOJmmercio,
capatazia e arqueações, imposições pa1·a '' capella.
imperial, terças partes dos officios de justiça,
dízimos do gado vacum e cavallar e pescado.
•• 2n Se na meia si~a comprebende-se a d>~ ven:la.
das embarcações ; se 11a arrecadação dos 2 %
do consuladc comprellendll·Sc o remlimento dos
~ % de direitos de exportação doa generos do. paiz.
·
(< De que procede o donativo voluntario, qual
t\ multa das passagen$ dos rios, no caso de.
.
C< Que applicaçiio, tem cada um dos impostos.
constantes tia sua receita.

« to Fatla na sua reeeitn de lS'.!='l o rendimento do

gado do evento,

terças partes dos· officios de·
justiçn, os emolumentos, e a propina das arremataçõ~s dos eontrnctos, que d'antes pertencião
aos · capitães gencraes, subsidio da. polvora,.
imposição para a capella imperial, cor.tdbuição
pat·a a junta do commercio, capatazia e os:.!%.
ile direitos de exportação dl)s generos, <!a paiz.
n 2o Se na meia· ·siza comprebcnde-se a das v. n-·
das das embarcações. De que procede o subsidio
da aguardente que se e::tporta, o subsidio littera~
rio a redizima •lo peixe e do sal, bebidas de
garaJ?BS, contribuição dos guarda,;, reditos . da.
polic1a direitos dos esct·avos vindos dos podo!!
em qu~ não ha alfandega, ditos da sahiua dos
escravos embarcados para o sul do Rio de ..Janeiro· rendimento de passnportes de policia e
das embarcações, contribuição da capella do Porto
das Gallinhas
ual a multa das assa ens dos.
rios,
<< Que apJllicaçiío tem cada um d ..s impostos'
cou:;tantes ila sua receita.
.
" Pa1·ahyba do No1·te

« t.o Que sendo desmembrada esta provineia <lá
de Pernambuco e cobrando-se na primittiva.junt"l"
da faz>!nda o im~t.o, de S\1 réis em canadl\ ·l~
aguardente do pa1z. o subsidio da gue se exporta.
dito. do assuC8l' e algodão, a pensão de W reis.
em couro salgado, a de 20 réis em sacea de-
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algodão, a re..lizima do peixe e sal, a pensão
·das bebidas de gn1·apas, direitos dos escravos
'"iodos dos portos em que não ha .alfandega,
fõros das terras, la11demio e o rendiment•1 do
· uizo os ca tivos nã a a~ecem arrecadados
estes ímpo~;tõs na sua receita de 18"24. _A.;sim
tambem faltoio as terças part~s ·dos offictos de
justit,;a, os emolumentos e a propina que d'an_!es
pertenciiio ao~ governadores, pelas arremat>lçoes
os eon t·ac os e su st 10 a po vora e ectma
.dos predios urbanos, u contribuição para a jnnta
do eommercio, capatazias, ancoragem e os dons
por cento de direitos de exportaçao dos generos
do llaiz.
, « 2.o Se na mesma siza comprehende-se a das
'·endas de embarcações, se uos dízimos de miun~as compt·ebenJe-se o do pescallo~ Qual a multa
das passagens dos rios.
·
· ·., Que applicação tem cada um dos impostos
.Constantes (la sua r.:ceita.

gcns de rios, redizirita' do peixe é sal, donativos
e terças partes dos officios de justica, a propina
d~ munit.ões de guerra, . fóros das terras e gado
do evento,- e rendimetít.) do juizo de eaptivos,
os emolumentos
ro inns u
'
tencião nos governadores, o imposto e dh·citos do
algodão, o subsidio de polvora, a imposição para
a capella imperial, os emolumentos da secretaria
·do ·governo, o rendimento da atrandega da Para y a, que nao appareeem ança os ua sua receita de 18·~.
·
« 2. o Se na meia siza comprehende-se a das
vendas d<J emba1·cações. Se na villa de Valença
não ha dizimo de gado e se nas m11is freguezias aonde· se arrecadára o dizimo do gado, não
ha dízimo de miunças. De que proced~ o .subsidio nacion!ll. Qual a multa das passagens de rios,
no caso de haver.t
Que applicação tem cada um dos impostos
coustantes da sua receita .

•

((

o

Que sendo esta província desmembrada da
Pernambuco e a~r~cadando-se t~a.primitiva

<< 1. o

~e

em cuuro salgado, o de 20 réis em sacca de
.algod1io, a pr:·{lina para as munições d':l guerra, ·
redizima do petxe e sal, imposto das bebidas de
garapas, dire1tos dos escraTos YinJ~s dos porto.s
.em que não ha alfandega, laudemto e o l"endlmcnto do juizo dos eaptiYOS não appareeem lan.;ados na sua 1·eceita de 1823: e ussim tambem
faltão as terças parte;; do donativo e nO\'OS di·
ceitos dos officios de justiça, os emolumentos e
p1·opinas '}Ue d'antes pertencião. aos go\•ernadol"es, e subsidio da polvora, imposiçiio para a capella imperial, contribuição para a junta do com·,
u
ic"os
dos generos de exportação do paiz.
« 2.o Se na meia siza comprehendc-se a das
·rendas das embarcações, qual a multa da passagem a 1 etra.
<c Que applicação tem cada um dos impo.stos
constantes da sua receita.
<I

Cea1·á

<t 1. o Que sendo esta província de:>membrada
da de Pernambuco c arrecadando-se na primitiva
junta da f11zenda o imp..>sto de 50 réis em couro
salgado, o de 20 t·éis em sacca de algodão, a
propina da obra pia, dita das munições de guerra,
passagens de rio· redízima do peixe e sal bebidas de garapas, direitos dos esc1·avos vindos dos
portos em que não ha alfandega, novos direit..>s
ae (•artas de seguro, fóros das terrus, correio e
rendimento do Juizo dos captiYos, que não apparect.m lançadas na sua receita de 18-22, assim
tambem fall.ão na sua. receita o gado do evento,
.os emolumentos e propinas q,ue íl'antes perten-·
-cíão aos governadores, impostção para a capella
im erial contribui ão ara a "unta
-cio, imposto u favor do banco e capatazia.
« 2. o Se na mei.\ siza comprehend~·se a das
vendas de embarcações, se nos dízimos naeionaes
-comprebende-se miunçns e pescado, a multa das
passagens de rios, no caso âe haver.
« Que applicaçiio tem cada um dos. impostos
-constantes de sua receita.

« P~uhy

« 1.~. Falta na sua receita o laudemio, passa-

o

·.

o

,

•

'

rendimento do juizo dos captivos c emolumentos
e propinas que d'antes pertencião aos capitãesgeneraes. imposto a f~vor do banco do Brazil e
subsidio da polvora, imposição para a eapella
imperial, c~apatazias e. dons por cento de direitos
de SS em pipa de aguardente.
·
<< 2.o i:.e na meia siza comprebende-se a.das vendas de embarcações; se nos dizimos comprehende-se miunças e J>eseado. De que procede o subsidio imperial, guindaste, marca~ e barcaça do
arsenal.
rios, no caso

« 1. o Falta na sua receita de 1823; o laudemio,
past<ageus de rios, redizima· de peixe e sal, donativos e terças {!artes dos officios de . justiça,
propinas das mumções de guer~, o· subsidio da
aguardente que se exporta, fóros das . terra:s por
sesmarias, gado do evento, rendimento do juizo
dos captivos, .emolumentos e propinas que d'autes
pertencião aos capitães-generes, dizimo e subsidio
do assuear, o subsidio da polvora, imposição para
a capella impetial, capatazia e direito de SS em
pipa de aguardente.
·
·
·.
<<. 2. o Se na meia siza comprehende-se a' das
vendas de embarcações, se nos dízimos comJ!rehende-sc o do pescado, · se nos novos direttns
eomprebendc·se o dos officios do justiÇa. De.· que
pro.cede a terça das camara~, direitos dos escravos
vindos da costa d'Africa; ditos de sabida dos
mesmos, pesqueiro de Joanries, fazenda de· Areri
e .S. Lourenço,
. . lacoal de 'Villa Franca, viveiro
.
-

'

-

no caso de haver.
<< Que applicaç~o tem cada um dos· impostos
constantes da sua receita.
« Santa Cutharina

«I. o Fa\ta na· S•la receita ,de l82i>, redizima
do peixe e sal, n·ovos .direitos e terças partes
dus officios de juatíça,' diréitos dos escravos da
costa d'Africa, foros das terras de sesmarias, gado
do evento, rendimento do juizo de eaptivos, ·emo-
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lumentos e propinas que d'antes J,Jertencião aos
goveriiadores, subsidio da polvora, zmposição para
a,capellaJmperial, oontribuição para a junta do
~mmercio, im o~to de $1J em pipa dP- ,aguardente,

, • ·• .o Se nos dizimós comprehende-se · miunças,
j,eseado e assucar, se ~o relldimRnto de propinas
eatãl?, obra pia ~ das m110iç~ de guerra,_ se no
queação e . os dons por cento de direi"tos de exportação dos generos do paiz. De que procedem os
fóros de. marinha, o subsidio litterario e cabeças,
direitos de importação, proprios. nacionaes e direitos cobrados na vílla de Lages. Qual a multa
das _passagens dos rios.
« Que applicação tem eada um dos impostos
constantes da sua receita.
« Rio Grande elo .Sul
11 ·Lo ltaltà na sua· receita de 1&2ii ·o laudemio
a propma a o. ra pia; redlZima do peixe e sal,
terças partes dos officios de justiça, propina para
as munições de guerra, direitos· dos ·escravos da
costa d' Atl'ica, fóros das terras de sesmarias, ga,Jo
do evento; rendimento do juizo de· captivos, emolumentos e propinPs que d'antes pertencião aos
capitães-g.meraes, subsidio da polvora, imposição
para a capella imperial, capatazia, ancorag~m e
doús por cento de direitos de exportação dos genero.-; do paiz, contribuição para a juuta ílo
commercio o emolumentos do secretario do governo.
« 2.• Se nas sizas comprehendem-se a das vendas :das embarcações, se nos dízimos comprehendem·se miunças e pescado; se nos novos direitos comprebendem-se os dos · officios de justiç••·
De ue rocede
it t
o
u
· ·
ponte de Porto A egre e Rio Grande, e rincão do
Rio Pardo, dito do Saican, Açougue d"Aldêa e
Potreiro. Qual a multa das passagens de rios e
das pontes e animaes.
. a Que applicação . t~m cada um dos impostos
constantes iia sua receita.

« S. Paulo

a l.c. Falta 11a: sua receita de, 18-~, o laudemio,
reJizima do peixe e sal, novos direitos de cartas
de seguro, ter~as partes dos officios de justiÇa,
subsidio de aguardente e assucar que se exporta,
direitos dos escravos vindos das partes em que
não ha alfandegn; fóros das terra~ de sesmarias,
gado do· evento, rendimento do juizo. Je captivos,
m
proptnas que · ao es· pe encmo
aos · ca{titães-generaes, o· subsidio da polvora~
imposição para a ·capella imperial, contribuição
para a junta do eommereio, ·capatazia, ancoragem e.· dous. por ce.nto de direitos de exportação
dos generos do paiz, e os direitos de 811 em pipa
de aguardente.
·
·
· ·
. « 2." Se na meia siza comprehende-se a das vendas das .embarcaçõets, se nos . dízimos comprehendem"se miunças~ pescado; assucar e algodão,
se na taxa .do sello .:omprehende~se o das he:r:anças e legados.
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renJimento do juizo de eatltivos, emolumentos e
propinas que d'antea pertencião aos capitães-ge.;'
neraes, imposição para a capetla impenal. ..
« 2.• Se no
•
assucar e algodão. De que procede o subsidio dà
polvora, permutas, terças das villas de Campanha e Baependy e rendas da pi"OVincia de GCJyaz.
-u.uea

« Goya:r
« 1.° Falta na -receita de 182.1 o laudemio, propina das munições de guerra, fóros das ~rras
por sesmarias, gado do evento, rendimento do
JUizo de captivos, emolumentos e pt·opinas, gue
dantes· pertenciàú aos· capitães genera~s; e snosid_io da polvora, imposição para a capella impenal.
··

<< Matto-Grosso
« Lo Falta na sua receita ue 182.i o laude-·
mio, novos direitos de c~rtas de segut·o, a. propina da obt·a pia, dita das munições de ·guerra,
fót·os das terras por sesmarias, gado .do evento,
t·endimerito do jutzo de captivos, e-molumentos,
e propinas, que dantes pertencião aos' capit>ies
generaes; o subsidio da polvora, imposição para
a capella imperial,
imposto
.
. a favor do
. banco,
« 2.o Se nos dízimos comprel1ende-se miunças,
e J•eseado, se no rendimento da siza está comprehendido o da meia siza, se no rendimento
ao sello comprehende-se o de herança e legado.
De que procede o direito de entradás geraes e
particulares, o subsidio voluntario e proprios
nacionaes. Qual a multa qas passagens· dos rios.
<<Que applicaçi'io tem cada um dos impostos con·
stantes da sua receita. -Mq,noel do Nascinumto
Oash·o e Silva ,11- Foi remettida á éomrnissàQode
fazenda.
o Sr. Plre• FerroJ.ra:- Um sujeito che·
gado da· Universidade o anno passado, requereu
ao· governo ser cidadiio brazileiro : e o seu requerimento foi Jlelo governo mandad~ consultar o

tou, ã. favor : como porém isto é nada menos do
que intêrpretar um artigo da constituição, o que
só é permittido ao poder legislativo : entendo
que devo fazer este
REQUERIMENTO

« R~queiro que se.. peção ao governo ~ consulta
do desembargo do paço sobre o requ':r1me~tC? de
Antonio José Coelho Louzada, e mllls pap~ts a
este respeito.
·
u .Pa o da camara · dos de utados 26 de Maio
de 1827.- Pires Fel'l'eira. 11
o
vasconcello• : -E' preciso que _se
d.!:clare que ~sses mais pape~s, que dev~~ vu,

sr.

. · «.:Mina8~iiéraes ·
« i." ,F.alta na sua .receita de 182t; .<~laudemio,
fóros das .terras · por .• sesmarias, gado·· do·· evento,

EllfENDA

(( o requerimento, em que prétendia ser de.
elarado cidadão brazileiro, a consulta e resolução. -'-Vasconcellos. 11 ·
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F-oi .approvada tanto ·a mataria·. do requerimeil-

tQ, como a da emenda.

O Sr. t• secretario, passando-se á ordém ·do
dia
ue era a 2• tliseu - d
·
i
para a .creação do supremo· -tribuna de ~ira;
leu o segniute :
« Art. t• O tribunal supremo de· justiça será
com sto de um r ·
·
·· •
•
dos, tiradr.s da,; relações 110r suas antiguidade;;,
'' set"ão condecorados <"Om o titulo do con:>elho.
~a primeira orguuísação twderáõ ser emprega·
dos nCl!te tribunal os mimstros daquelles que se
bon,·erem de abolir (ConstituiÇão art. 163J. ,,
O Sa. PRESIDE:<õTE : Está em discussão o artigo.
o Sr. va.. concellos : - Este artigo é.
tirado da constituição; mas pela maneira purque
P..Stá.. enunciado, entende-s., que póde o prtllli·
dente olelxar de ~er juiz letrli<IC?, entretanto que

oito mil cruzados, eómo se fone algnm · grando
dinheiro para· manter· um. ministro: se.queremOti
ter boa gente, de neeeas1dade havemos: de: ·pagar-lhes· bem do contrario 'far-se-ba orná
usa
por um
o~ e'desmancb:&r-se-ba por outrO :"é· ne~
cessario que tenbão'um·ordenado sufficiente.· Mas
para que havemos de crear tão grande numero d•
magistrados,. que não teriio tanto que fazer como· os
· •.
as
n1çeso1

ct PresidirA o ministro mais antigo que se
achar no tribunal. - Almei:la Albuquerque. • .

EliE:SDA

" Em luga,· de presidente e doze jnizes, diga-se
-treze juizes letrados.- ·vasconcellos. "
Sendo apoi•lda, continuou com ella a discussão
e ogo J,;se:
o Sr. 1\JnJa:- O numero p~ juizes me parece mui diminuto para dar direcção a todo,;
os negocios deste tribunal, visto que são attribuições suas o tratar dos negocio:; judiciaes de
toda.; as provineias do impeno, bem como de
outro;; muitos objectos; pam cuja expedição necessita-se de mnis juizes : por estas razõcls ex_ponho á consíde•-ação da camara esta
EYENDA

« Proponho que haja 20 juízes, além
sideute.-Maia. »

do pre-

Send? apoi?da continuou com ella a discussão
O

Sr.

Ã.l.Dl.Clda

e

Albuquerque:-

Sr. prcsideme, niio posso deixar de me decidir
pela emenda do Sr. Va:!concellos, pois sem ella
nos acharíamos em grande embarnço por causa
deste pre.;:;idente, e teríamos verdadeiramente um
beneficio simples•. po1·que _ent•io o presidente
sei-viria só pam tocat· campuinha. Além disto
l!utrar-se-bia na du\·ida ácerca do modo de fazer
a nomeaçíio, sob1·e o tempo que duraria ; ·que
qualidades lla,·ia de ter, e mil outras miud~zas
que se offereceriào logo para resolver. Comtuuo,
como a emenda proposta niio dã provi.Jencias
sobre a nomeação do p1·esidente, accrescentarei
que deverá ellc ser sempre o magistrado mais anti"O, que esther presente; por•tue se ist,1 não fôr
<leclara•Io, põde ncontecer que algum dos ministr.)S do tribunal, tendo algum titulo de barào,
"Yisconde, ou qualquer •JUtro, venha assim a ter
n preferencia, como pelas l~is actuaes é dada
ROl>
u'~ têm cartas de c
·
•
a qual preferencin não me parece razoavel neste
tribunal, a:nda mais porque podia ella vir a
, íntroduzir presidentes ,;t>parados do tl·ibunal,
' entretanto que a constituição nisso não falia.
Eis a inconveniencia de se crea1· este presiuente.
Qua~~ à outra emenJa _não julgo _que possa
adm•ttlr-:-;e, P•lrque · propoe uma mu1to grande
quantidade de 'juizes; nós ·ainda temos que crear
rel~es, e não ten1os tanta gente para servir
em todos esses .tribunaes.
" ..
,
. Alem disto é nec.:ssario calcular a de.~peza ; e
Jião convenho na mesquinhez com que se dão

mostrar, que a asserção é menos esacta.
Na America ingleza o tribunal que corresponde
a este, é composto de· um grande juiz e seis
adjuntos; e deve-se sllp_P.Õr que tenha mai::1 que
fo1zer dt.~ que o nosso tnbunal, porque a Ame·
rica iugleza tem muito maior população, e ri·
queza do que nós : assim, tendo este nos!IO su•
premo u·ibunal do:Ge juizes, pareee ter um numer<>
::~ufficient~.

Por is:;o voto pelo artigo só com' a emenda
do S1·. Vasconcellos.
deverem ser treze ou mais os juizes do supremo
tribunal ; a mim parece-me mnis razoavel que
sejão só treze, po_!que com este numero de juiz
u
.
ezpedição a todos os negocios. Quaes são com
elfeito as attribuições dest<l tribunal ?
·.· ,
As mesmas. que ordena a constituição -conceder ou negar as t"e\'istas etc. :-ora isto e .o
que diz outro nu10ero abaixo- colihccer dos delictos, e ,erros de officio etc.- tão pouco custa,
quo nem met.ade deste numero de juizes ·seria
talvez preciso, se não f<~sse para supprir algumas faltas por causa de molestias ~ tre::~ pessoas
serião bastantes para o. expediente dos neg•>cios.
Até agora·tem o desembarg•• do paço concedido estas revistas, apezar de niio ser grande
o numero de desembargadores effectivos · o de
terem muitas outras attribuições, que·· não tem
este su pt·emo tribunal: por isso a' não·. ter este
mais aetil'idl\de em despachar· do que tinha
o desemba.rgo do paço; era ainda assim mais que
que sufficiente o numero de tre;r.e juizes.
· ·
Quanto à nutra emenda do Sr. Vasconcellos;
entenrlo que e _attendi\'el, pGrque ·com effeito~
r .
o proJeC o, parclltl
que o presidente· poderá· ·não ser Juiz· Jetflldo ;
entretando que .a constituição exige não só juizes,
mas presidentes leb-ados: e seria muito perigoso
admittir-se o nrtigo como se aclla, porque entre
nós acontecia que para o desembat·go do paço
niio se escolhia senão quem . era fidalgo~ . sem
sn importarem 9ue fosse. ou n.ru> letrado..; J?lld.imdo
pot· consequenc}a -o ~ttgo dar. aS? .a calilr:se na
mesma costumetra anttga e preJnd•c•al, · a nao ad·
mittit·-se. como d.,ve-o ser, a em, ada d" Sr. VK:.couco:llos, q1,1e previne ·um tal inco••venien~A:. .
Admittida porém .a emenda, fica o tribunal com·
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posto de trl.'ze jwzes, sendo portanto nécessario
aaber·se qual é o presidente, e como será feita
"'88ta .nomeação : a qual deve ser feita, tendo-se
.

18!1"

E versando"· a discussão {'ara l• diante só sobre
esta parte do artigo, ped1o a palavra e dissA

-

O Sr. 1\l:ut.a·-

.

augmeutar o numero dos juizes afim de ·acommodar gente, _peço licença pàra retirar a minha
emen..Ja, que tmha prQ!,l·>Sto ()IR attençii•l a ter-me
essa,pil ou qu.alexper•eneia ue tenlio feito .. ver
ara se consegu1rem ns revistas levão-se
tlnnos ; niio ob~tante requeiro á eamara que ·me
permitta retirar a minha emenda.
O Sa.. P.aESlDE.'ITE consultou a eamara, e resolveu-se segundo requerera <1 Sr. Maia, o qual
retirou a sua emenda; em consequeneia-·do que
continuou sem ella a discussão, e teve immedialtamente a_ palavra
o S~r. Pc~reJrd. de .BJ:"l~o:-Concordo que
sejiio doze os juizes,. bem que se apontasse exemplO de nação estrangeira, que faz boa ju.;tiça só
com seis · uizes. Este numer& entr
•
me parece bastante, porque o n •sso supremo
tribunal, segundo o direito porqu~ nos regemos,
deYe tambem julgar muitas causas crimes; sendo
além disto necessario haver quem suppra as faltas
que po.ssão haver.
Por isso voto pur do1.e, e nunea meJ'Ios. ·
O Sa. PnEsiDEY"r.E por vêr que a camara havia
julgado sullicientemento discutida a materia, recolheu os votos, e venceu-se que fossem treze
juizes. . .
·
Passou-se então a discutir as emendas. tio
S•·· Vergueiro, e AlmeiJa · Albuquer.1uc, consi·
derada.s como artigo additivo, e teve a palavra
O SJr. A1JD.et.da. A.lbuquec•que:- Julgo
que a questão é. saber se deve ou uiio haver
um presidente em se aradol; e a- mim arec1a-me. mais reve a icwuar-se que fosse· presidente o mais antigo ; nisto não vejo inconva-

rece que pelo. mesmo tribunal é que deve' ser
elle nomeado, porque os membros collegas são
os que devem melhor conhecer q.unl dentre elles
é a pessoa mais apta,para pres1dente.
Eu quizera que a escolha r.,;;se annual, p,lrque muitas vezes tem um individuo muitos co~hecimentos, sem que comtudo tenha geito até
para cousas triviaes ; donde se Tê quanto é facil
escolher-se alg11m de grandes conhecimentos jnridicos, que sem embargos ache-t.e s( m aptidão
neeessaria pilra dirigir os trabalhos.
·
Portanto YOU ro 1·
peito. Nella, depois de estabelecer quem deve
ser o presidente, trato de fixar em pessoa certa
á· que do.:ve fazer as suas vezes, uo."caso de impedimento, e ainda que · não sej•• negocio de
gr~ande importancia o ser este ou aqueilc o presidente interino, é bom e neeessario ter isto determinado de antemão.
·Nós todos suppomos que os membros do tribunal são capazes de serem presidentes, ainda
mais interinos, comtudo me parece melhor que
fique sendo presidente interino o que no escrutínio secreto tiver maior numero de votos, d~pois
do que fõr eleito presidente : podendo todavia
acontecer, que ainda assim não haja quem tenha
e!D s~u rav:o!" mai()ri!l de votos, porque é posatnl no tl"l\:i'!nal con~rdarem todos em que ~eja

cia I)Utro com voto;, e com maioria, entendo que
neste ca;;o . deve presidir o mais antigo ; mas
niente.
porque é igual factivel que exisUio no tribunal
Pelo c.mtrario a nomeação por escrutínio além
dous memtiros nomea..Jos no mesmo !lia, e por de tomar muito tempo, traz comsigo muitQs emisso com' igual antiguidade ; digo que seja u~:ste . ba1-aços, porque no numero de treze poderá haver
caso a sorte, . quem, ·decida a preferencia entre
maioria de tres . ou quatro, e podem haver nuos dous, porque me parece ser esse o ·meio
meros iguaEJs á respeito dos outros, sendo então
mais . expedito, e razoavel para dar-se a prefepreciso haver apuração muito complicada. Além
rencia de presidente interino entre os membros disto eu não serei. de opillião que ao presidente
do, mesmo tribunal.
. pertei1ça só o serviço de mestre da ceremonia.s;
Eis as razões em que se funda esta (lêo-a.)
pois entendo que deve ter todas as attribuições
e serviço de outro qualquer magistrado·, pertencendo-lhe mais· unicamente o regular a economia
o
dos trabalhos.
·
· . ..Nós estamos vendo todos
um.d?s seus
.
- os ·dias faltarem
;

.

absoluta dos membros presentes. No impedimento,
regedor o' chaneeller oecupa a 'cadei~ c depois o
ou .falta do presidente, fará as suas vezes o im- immediato · em antiguidade. E nem poderemos
mediat.> em votos, e não o havendo •. o mais antigo,
suppõr que os juizes do supremo tribunal 'de
decidindo a so•te íía coneurrencia da mesma anti- justiça sejão tão robustos que estejiio _sempre
gu~dade:- Vergueiro. »
"
promptos; sendo tambem um tribunal. composta
âe velhos, hão de faltar muitos, havendo em
· Sendo apoiada, cõntinuou com eUa a discussão
consequencia a precisão de se estar sempre a re~disse
·
.
correr a sorteio~ Por estas razões decida-se o
· () _Sr.~ Vasconcellos.- Parece-me que o ' que se quizer sobre o trabalho do presidente,
artigo fica muito extenso com e:>ta emenda do
com tanto que seja presidente o mais . antig., que
Sr. V:ergueiro, porque c·1ntém muitas proposições apparecer no tribuna.I. Eu acho que é indifferente
diverS!UJ, e por isso uie parecia ·mel.hoi q~ú V. E~.
o como · é eU~ nomeàdo, mas julgo que este é

o Sr. Vasconcel.tos: -Eu julgo a emenda
do Sr. V~rgueit·o preferível ã. out!'B, .qu~ quer
seja presidente aquelle .que t1ver mator 1dade;
·
. ·.
1sto
nao J;l. e passar. .
este o lugar . campeténte.
.
.
_:E~.-prectso que aeabemos-~o1a-.~-mo~~ -·
o Sa. PJn;:sJ:oENn:-- consultou. a c"altiãr~. ·e jul-:-- considerar os <tesembargadore:> suJe•tos aos, regegandó-se mais conveniente: á boa ordem -4a dis• dores;. é preciso .. que haja to~a a libe!:_dade n~
cu~o que as .emendas dos. SrS. .·.Almeida AibudiscussõtlB e .Totações; é l'rec~so que nao-tenltao
buqu.er. ·e: Vergueiro, fossem:. antes consideradas um respeito extraordinano a estes .fidalgos ··de
como. parece que tinbão. à vista' da
com_o um
art.·ig·o·· . ad.
o;. diseu_tin.d_ose pl"imei
_ _ ra- linhagem;
1,nente
.q?al.deve.:
ser ·ti.
o·_ v_:numero
dos._ juizes;
assim
grande, ínftuencia, de um. regedor (porque, ainda
ae deetdio.
. . . ..
· , ·.
, .. . . .
não tive · a honra de ser desembargado..-. da_supdi.

j
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plieação). Um empenho, um aceno •lo rAgedor
era ,UJU grande voto á favor .das parl.es.
Eu quero que os jni1:es estejiío muito livres, e
não quero que tenbão respeito' servil ao presi~
. ' além disto ui
·
·
t<ldas as nossas instítui~;ões tenhiio alguma seme·
lhança com ·a assembléa legislativa.
Ora, tant~ a camara dos sénadores com n dos
d• utados nomeia o
T<!Sidente ar e,;erutinio
secreto, para que P•)lS lavemos de mverter . a
or.l<>m,. para que ha\·emos de. seguir o co:1tume
antigo e despresar a:; noKsas instituições '1 Seja
p1·estdente o que obtiver maioria de votús; aquelle
que é ou fõr n·put.ado mais babil ; elles hão de
nomear aqudle que sabe bem dirigir os tra·
balho,; e regular a economia interior da casa;
aquelle que tiver todas as qualidades nece,;sarias
pa1·a desempenha~· este lugar.
Eu não vejo nenhum inconveniente na eleiçã,,,
eomo .se disKe, uma ''e7: que seja á maioria ab8:>·
luta de_ votos. Qu': .iuc~uveniente póde haver ~a

Não póde· haver da vida nenhuma que isto é preferivél a dar-se a direeÇão dos trabalhos ao que
th•cr mais idade.
·
· .
·

ha inconveniente, e por isso julgo que para niio
dar-se ao presidente toda a inliU•!Dcin, que costuma ter um p1·esiJente vitalício, embaraçando a
livre di cussiio e votarão das mat<> ias
e em
ser elles el<Jitos na fórma que SQ pratica na
assembléa legislativa, que é o mesmo que o
Sr. deputado ':ergueiro propoz na sua emenda.

regedo.r, ~ão a presidencia ao mais antigu; estão
como ll'maos e trabalha-se com muita scriedad6
sem haver estes receios e estas difficuldades~
P.ua fazer a economia
o
qua.lquer pessoa, n!'> precisa que seja um hom~m
sab1o. ;A.cho que nao merece a pe?a questionar-se
sobre JSto, e que é eousa bem mllitr•Jrente.

sou conforme com a idéa tio nobre deputado, e
desprezo totla. a hléa de terror; mas sendo o
presiJente escolbid.,, cQmo acaba de pro.{'ór o
Sr. Almeida Albuquerque, d'entre us ta JUizes
,., mais velho, que idéa de terror p&le havl!r ?
O mesmo p1·ojecto diz· que a regulação dos tra·
balhos perknce ILO presidente, c será preciso procurar uma habilidade rara e unica? N:io. vejo
que haja analogia com os presidentes das ca.m:•ras legislativas ; a escoJha do presidente de
uma camara legislativa deve ter a confia~ça do
povo para · que este o r•Jspeite ; ma.:; para um
·
·
·
..
· ·
ue
Uln babil magistrado. Apolo portanto
do Sr. Almeida Albuquerque, para
residente o mais antigo, e assim se

indi1ferente como aqui se disse, se ac:Mo se
obser\·ar a constituição; como supponbo que se
dove fazer. O P~J!idente não só deve regular 011
trubalbos dos m1mstros e moderar as alterações
qite._P<!ssão haver; mas até deve ser encarre•
gado da. policia da cas~, e .défulanter a ordem;
u_m presidente tem m!Jlto que fazer e ha homen::s
l.lio acanhados que nao l.'ervem para 'ist~.
E' verdade que poderia seguir-se a pratica de
sei' escoibido o homem mais antigo ; porém bom
~ q?e fa~;amos as cousas de novo; se mudamos
mteJTamente a fórm~ do pro~so q.ue sendo em
, 1gamos a 1
na lei que vamos estabelecei' ]>ara regular os
tl'abalbos.
Por is.•o n!~ inclino a favor

o Sr. ·vusconcellos: -Não sei se a es·
colha dos presidentes da assembléa legislativa
se funda. na n•}cessidade que ha de que. os povos
o reSpeitem. A escolha do presidente recahe
sempre naquellc membro que tem mais prll·
denéia e mais desembaraço na dirceção dos trabalhos; ist(l é o que entendo ; e a razão 'P-orque
todos querem que OS pi·esidentcs não SejàO vitaliciÕs (salvo nas assemblêns desgraçadamente
aTistoeratic~, cousa~ qu~ no Brazi\ nunca póde
ter. lugar) e rara cv1tar a grande inft!lencia que
o presidente tem nas votações e decisões das
matérias.
Por isso,. se um presidente em uma camara legis·
lativa·. põde ter grande influencia nos membros
da assembléa, como a não pôde ter um presi·
dente. uo tribunal, que já sttppuz ser uma pequena· as::;embléa, pois ha de julgar. publicamente
se for na fõrma da constituição, que diz que os
seus trabalhos hão ole ser· ·ublicos.
O presidel1te ~de ter m:\lta influencia na defesa das partes. E como é que se quer indicar
um mais •<!lho que póde ser o mais inepto. ••a
dit·ecção dos negocias os mais importantes ? Nqo
pcrss:> entend~r ,q1,1e haja fi!Otiv~ algum para que
pertença. ao mais velho· a du-ecçao dos trabalhos ;
dle põde ser o mais inepto, c isso é ranço an~
tigo' que·· ainda su usa nessas camaras; mas
deve-se tit'Br;. sen.lo presidenta aquelle que. tem
mais capacidade. Pur ventura a idade verá mais
fo1 te.: que · a· votação; que bu. de' ser. ftmJada no
conh~-.etmentu particul:al' dos membros do tribunal?·

o triliunal, porque um l1o'mem peide ser muito
qualificado em leis e não sei'Vir n~m para abl'ir
a boca ; tenho visto presidentes que causão vergonha, porque nem _sabem tocar a campainha.
Poder-se-ha dizer que não se Ancontr!lrá disto
em um tribunal de homens. litteratos; :ma8· por
acaso destruirá ·a litteratura certo acanhamento
que a natureza_. haja gravad<? nesse .j_uiz! Segll~
ramente que nno. Para presidente nao se· pro- .
cUt·a o. mais. sabio, procura-se o mais'. •desem:.
bar~<~, porque um presidente de\'e ·muitag;yezes
ter alguma cou::oa de dictador para :poder.i:lllo,.
~er~r. e fazer callar aos que sahireiJ) dos devidos
lnmtes. Approvando a emenda creio· qU:e ·ae'n\
necessario aecrescentar o meio . de se achar "a·
maioria absoluta, -visto que o tribunal e;.~é doze·
., . :' ·· ,
membros.

· r.
:mel do. A1buq uoa•q ue·. - N;io
me posso acommodar com ·o que .acabou de dizer
o nobre deputado o Sr. Vasconcellos qu mto á
difficuldade na direeção dos trabalhus.
Deseja,·a sabei' quus são os trabalhos que
t.im t~ara regular. «Ao presidente J>CTtence a regi! laçao dos trabalhos e a econom111 interior. do
trliJunal: » no projecto só se mnrcão estes niio
sei mais o 9ue tenha que fazer o· presidente.
Quando o tr1bunal se c.>nvoear, Q ministro mais
antigo é p1·esidente; isto não é novo; pratica-se
em todas !lS partes.
· ·
·
·

O

r

c · ...

o

Sr.

Holl.o.nda Oavalcantc:-'Eil

me"

inclino a Yotar a favor da emenda;do ~~·. AI~
meida Albu uer u
·
, ... ·
· · ··
uma razão, que ainda não." ouvi ·expender. aqui",..
. quero otrerec.:r á. consideração da · camara. No
lo ar• i~il se diz que a m.aioi; · parte dos juizes
serão tirados das relações por a•itiguidàde~· ; ·,
Pois, Sr. pt·esidente, se estes juizes têm de. ser
tit·ados por antiguTdãde'e não por uàcrutinio,nem
po•• escolha, não poderá: ser o mais, antigo delles
u presidente!. :Não ,sen\iisto. consentaneo eom,_:a
lei ? ~u não oavL ainda expôr estasi idéas, e! é
a· razno porque as lembro.· · . . .. · .•: : :;, ,;: ··.
Eu SOlt muito aniigo;,dd antigo idade~ . '8 '111ft
magistrado Telho que tem servido com· d1~nidade
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~;er objeeto de que eu tenha conhecimento, devo·

ea-

o Sr. vcrJ~;uclro:-Tem-se opposto contra
a minha emenda o exem lo do assado e se nós
quizessemos conservar as· cousas no mesmo estado, para que os tribuuaes se movessem maehinalmente eu conviria no argumento; ma,; não
quero que se movão macbinalmente, e sim com
díscripção, pelo qne voto á favor da emenda.
Quando se trata de escolher u111 presidente, deverá este ser feito ao acaso; ou <levará escolher-se .\quelle que te.m m~ir)r capacid!ide '1 Por
ventu1·a semp1·e o mass ant1go é o ma1s capaz ?
Ninguem o dirá, porque uem sempre assim
acontece. E como havemos de admittír sempre o
mais• antigo 1 Isto -=.seria um absurdo.
1\fas llisse
.
.. •

l

bunal er1io escolhidos pela antiguidade das relações, comtudo não vejo que conclusão se possa
tirar deste argumento.
·
ais·ao
.
tempo em relações, e certo tém grande pl·csumpçlio a seu favor de serem babeis no exercicio
de julgar; mas do acto de julg.1r ao de dirigir
os tratialhos Tai g\'ande dii\'erençà.
e qua quer s.;r magss ra o 1abil e onrado;
saber das leJs muito bem, e merecer toda a. con·
fitlnça. para julgar, sem ter comtudo as qualidades que são necessarias para dirigir os movi·
mentos da corporação.
:-;eguramente se não. houver um presidente para
fazer marchar os trabalhos em ordem, para fazer
com que cada um dos memb1·os cumpra exncta·
mente com a sua obrigação tudo será uma con·
fusão.
. E' nccessaric· escolher um homem, que n:io só
tenha _Í1 iRdispensavel capacidade para dirigir.

.

levantar a minJia fraca voz para lembrar á
mara, que nem todos os d<!sembargadores terão•
a_dl}uiriifo ~ antiguidade sem patronato. Nestas.
cn·cumstan 1
·
·
antiguidade equivalha á eleição?
·
. O Sn. PnESIDEXTE, depois de julgar-se suffiCl_entementc
discutida a mateda, oi\'ereeeu. á vota- .
c
foi approvada, julgando-se por· is,;o
do S1·. Almeida Albuquerquz.
O Sl'. J.o sec1·etario leu o seguinte
... R1'IGO

2.o

" O presi~ente e os ministros 11saràõ de btca.
capa, como a dos ministrc:;s dos tribunaes . .,
o s~.. PRE~lDENTE po_z em díscus:;ão o artigo ;
e depo1s de JUlgada e discutida a matcria (o ta-·

8

c1t_yg1·apho Gonçal!:es não tra.:: .esta discussão)

ao-se a palavra- pl'esidente.
O Sr. l;o sec1·etario leu mais o seguinte

u O presidente presta1·á juramento nas mãos:
•lo imperador c os ministros nas do presidente....
,. .,..
oz em
c logo pedio " palavra.
O !Sr. Vasconcellos :-Como já se vence11
que o presidente que: deveria presidir á eleição
fosse o mais ant1go, parece-me que o juramento-.
poderá s<>r ·prestado nas mãos do mesmo presi-·
dente.
·
·

..

para mante1· a ordem ; c estas qualidades são ·
destacadas das que se exi~em para bem julgar.
_Porta~to . acho que .a mmha emenda està em
e.·,,

Disse-se que nas relac;ões em outro tempo,
quando faltava o chanceller, dirigia os trabalhos
o mais .antigo. Se se quer fazer valer este ;u·gumento, digo que é oontraproducente, porque na
minha emenda em primeiro lugar digo_ que se faça
uma escolha, e no .caso· de faltai', o. indhiduo
escolhido; então recorro , 9. antiguidade, porque
não ha de deixar de tL·abalhaL· o tribtin~tl por ,
falta da. p~ssoa que foi escolhida.
.
Portunto parece que vou mesmo conforme com
.
·
a marcha antiga.·
o' sr: L~:t: Cavulcantc :-Se é inditre- 1·ente '-que· o ·presidente 'seja o mais antigo ou
electiv~> ·então ha sem dnvida uma razão, pela
CJnal se· deve· deci~ir que elle seja electivo,: que
e o ordenado ser -i~ual. ·
'
: O presidente ma1s . antigo e vitalício deve ter
ordenado maior,,,e,,sondo temporario, não preci.sa
te1· augmento';de ordenado.
· , .
. Demais·estoú-i mesmo
.. ,,· ..que .ha muitas
. . vanta ens

..

.

" O presidente terá o t1·atamento de elCcellencia,.
p1·estará o juramenl.o, etc.- Castl·o e Silea; ,, ·
« O t.o presidente prestará juramento nas mãos
do impcs-ador, 'e os outros, membL'O::l nas mãos, ,
do· presidente.- Vergueiro.· ,, ..
Senclo apoi>1das continuou com ellas a discussãoe disse· immediatamente;·:
- '
•
•· .
'o sr. ~l:aia. : - Coino já se l~mbrou a idéa;
de que o presidente tenha o tratamento de exéelIencia, eu accrescentarei sómente · que ·todos, QR
membros deste tribunal tenhão esse mesmo tra-' ·
, tamento, visto ser o·· primeh·o corpo d" poder
judicitll do imper,io. .
•
.
,
.o mesmo Sr. dep11tado leu, a seguinte
EM_EYDA

.

--~

os' íninis~ros do tribunal tenbão 'o:
81
Íl -»
q_m · que> ellei· seja <,titular,• e· sendo tem~rario. . Sendo .ap_oiada; C?Ontinuou C?m eUà a__· díseuss~o,~
nao,;.o:ha·:.de,:ser, f!l'OV&VOJUiente, IÓ Se todosos.
membros .;deste· .tribunal-forem .. feitos. titulares. · e logo p_edio' a' plilavra,-e d1sse -:_-- ·-:.• . :~ .: ··
O Sr. Á.bnêldà'.e ,A,lblJ,qUerqU:e :..;.. 8_r.:,
Estog_pois pela:.eleíção; pm·q11e.põde-um homem·
ser grande magistrado, . e muito digno . de ser, , presidente,. n~s. não ll,~s devemos ~ett-.e! a. dar' ~a:-: ..
tamentios'de ·excellene1a.; _a constd;utçao dà. est,é
membro~dp~ ~ibUio~, e. !Jão, te.:. ,as qualidades
n~!ll'l!ltfpll.ra, sy px:esulen~.; ~; p{lde ;!er muito ..• poder ao iUUJei'adc•r, e elle põde·o dar ,a g,uÇ~~
b9m1 ~~eJisd.en.te;~, n~o,ser, bóm J.uiz 1 que sao. causas,·. l!~~er ; porta~t.> eu me opponbo a essas emen·bem. d\V~\'~ "\lU!&. da:. outra; , , . . ....._. . · .. - .
V(!to ,piilãC:e~a·tiíi~a, do, $r~ Vergueirç~ - ;,
· ... · ·
.Q-,Sr~·, So~za'~ro:.,.ça:-:-: Eu; )De op~nh~~
,,o- ~ai'O:: Cus'to41o :Dias:..,- .Apesar. de·não
a que passe- a.·-i~ea do' íllustr_e deputa_d~,,~~obre•
~liO 1.
.
2!',
~

':

-

'

.

.

f

l

,.

'

« Que
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pertencer sómente ao poder executivo o conceder 1 Sendo apoiada, cGntinuou com ella a discussão,
b·auunentos; o go\·crno póde coneedel-os a qualtendo a palaYra em seguida
quer t>cssoa; mas bto não príva de os poder
o Sr. ca .. tro c su ...·a :-Se o ministro
dar esta. cluniU'a a qualque1· tribunal, uma \'CZ que
d'estado
. .tem 4:800$, é pos:~iYcl. que tenba menos
'
'· ·
• ·
· hou ordt:m tla,;
íuucc;Õil:> do tribunal. Portanto apoio a emenda
1-azão eu julgo que âevemos marca; a cada mido Sr. llaia.
·nistro os 4:800$.
o Sr. Ahneldu e All>_n9uc:rquo :-Diz o
O Sn. Pn~rswE~TE:- O illustre deputado pódo
ar a sua ernen a.
mas esta é a rninl1a opinião, e eu não me opponho
O Sr. sect·etal'io leu a seguinte
a que ella passe; digo ú meu parecer, porque
entendo que e~ta lei \'&i de certo modo abranEMENDA
ger uma attribuíção, que é sempre do chefe do
podot· executi\•o, a quem compeLe dar estes trac Os juizes do supremo tr·ibunal de justiça terão
tamentos. Se isto não é assim, então podemos
o ordenado dQ 4:$008.-- Cast1·o e Silna.11
tambem dar honras, e dizer- terá o presideutc
a condecoração de Grã-Cruz.
Sendo apoiada, continuou com ella a discussão,
o Sr. Souza Fran<:a : - Se a lei mandar tendo logo a palavra
que se dê esse cruzeiro, ba de se dar (apoiados);
O Sr. FPr.reh•a França.:- Sr. p1·esidente,
deYcmos estar certos, Sr. presidente, que se a lei
~u creio que ~lvez aind_!l seja pouco 4:800S, e
' i me f1a de ser condecorado
Por ventu• a a constituição não authorisou á lei
parll adiante fur necessario, se lhes dará mais
pam poder dar um tratamento ou outl·a qu&lordenado, porque tirando-se as despezas precizas
quer cousa? Quaes são as autoridades que fazem
aqui
nesta
cõrte,
d
.
. . creio que pouc1J fica pará a
a~i?
·
E• a assemb il gerB com o 1m pera or.
nao
Elle l1a de Ler uma família, e não tendo outra
pôde o corpo legislativo dar um tratamento ao
cousa de que viva senão o seu bonorario, não
supremo tribunar do ímperio, quando o v_ai crear
lhe póde este chegar para as ;;uns dcspezas, e
.e estabelecer? Senhores, uma \'ez que a lCJ mande
de sua famtlia; ortanto acho ue essa somma
eve-se o c ecer.
o menos que se es p e ar.
O Sn. PnESiuE:STJ::, depois de julgar-se suffiO SR. PRESIDENTE, depois de julgada \)ela eacientemente discutida a materia, offereceu ã vomara sufficient.cmente d1scutída a mater1a, tratação primeirame••te a emenda do Sr. Vergueiro
tou da votação, segundo manda o regimento ine depois a do Sr. Maia, 1ue foriio approvadas,
temo, r. venceu-se que fosse o,ordenado de 4:000$,
tlcan..to por isso prejudicada a do Sr. Castro e
sem mais emolumentos ou pfópinas.
Silva.
O Sr. Vergueiro offereceu incontinenti o se·
O Sr. to secretario leu immediatamente o seguínte
RUínte
ARTIGO ADDITIVO
ARTIGO 4.o
11 E não poderãõ accumular outro algum ordevencer~ p ordenado
nado ou subsidio ou cousa semelhante.- Veroutro algum einolumento. ou prÓpinà. ,,
O Sa. PnESIDEJo.'TE poz em discussão o artigo ;
.
.
e logo pedio a palavra
O Sr 'ru.sconcol.los : - u sou e parecer,
que o pre~idente e mais membros tenhão o ;IJlesmo
vencimento. (Apoiados.)
O Sr. Castro e Sll....-a. : - Eu não posSIJ
me conformar com este ordenado ; e para quem
-conhece as despezas do Rio de Janeiro, isto é
nada; por consequencia rião approYo o artigo
tal e qual; e queria que /elo menos tivesse
4:80011 o presidente, e 4:000 os . utros desembargadores; porém se querem igualdade,. então
fique 4:800$ para tedos.
. O mesmo Sr. deputado mandou á mesa a seguinte
EMENDA
« Os juizes do supremo tribunal de justiça terão
o ordenado de 4:000$, e o presidente 4:BOOS.(Jast,·o e Silva. »
Sendo apoiada, continuou com ella a discussão,
tendo immedíatamente a palavra
o SJ". Custodio Dias:- Eu sup{)On o que
o.s membros deste tribunaL são de mu1ta consideração; e como nõs vemos empregad,os .r~cebendo
nove mil cruzados, entendo qu~ se os JUizes fizerem bem o seu dever, não·aevem ter nada menos
do que um conselheiro ·d·e~bAo,'eomtanto que
não accumulem outros .rendunentos.
O Sr.· l.o secretario leu a ·seguinte
EMENDA

« Os ministros deste tribunal venceráõ o ;:~rde-

uado annual de 4:000S.-Vasconcellos.••

guei1·o.

11

l:iendo apoiado, entrou em discussão, e disse
O Sr; Bo.ptlsta Pereira: :-Sr: presiquer projecto deYemos lixar as nossas vistas com
particularidade sobre differentes objectos que lhe
são relativos ; comtudo muito cumpre olhar para
o todo da organisação social, afim de que elle
esteja em harmonia com as partes e estas com
o todo : por isso quando formamos o plano. da
creação do conselho ·supremo de justiça, e mister
att.,nder a quantos outt·os estabelecimentos temos
de formar, quaes llS rendAs da· nação, quaes as
saas precisões, qual o nosso deficít e quaes :>s
ditrerentes empregos do nosso cabedal, do contrario em meio da carreira teremos consumido
com dous, o que deveria ser partilha de muitos.
Esta considP.ração obrigou-me a votar eo.ntra o
generoso honorario de 411 a cada um· conselheiro
e a favor da emenda do Sr. Maia. . .,
. Sr. presidente, é tempo de nos convencermos
(}Ue o pagamento deve estar na. razão do tral:ialbo, e que o empregado, não podendo · eabalmente reencher mais do ue um em re o niio
m·
deve receber ordena ·>.por tres ou. quatro.·
ministro, v. g., que é.·desembargador,. senador;'··
presidente de provincia, não é nenhuma desta8.
co usas ; usurpa ordenados que. deveriào ·set 'repartidos por muitos, e serv~. mal todos esses .
lugares.
·.
.
. .
. .
• ..
Todos nós. sabemos o como· 'no·•antigo gové~<>
se empolgavão tres e mais ordenados; pensões,
tenças, gratificaçõeJ,. ~~:; ete;> · etc. T~d,l:i~in~s
sabemos que essa tact1ca de·· saudosa .me111ona
. parece ainda querer . reviver: :abaixo Cóm :élla ;
o patrimonio ,1'\ nação· não deve' ser exc.lusiva
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e do patronato. :\Iuitos são
o Sn. PnERfi)ESTE ptiZ
cumpre empregar a todos

. 'Partilha da adulação
os filho!~ da patria,
.quando babeis.
Voto pois -contra a aceumulaçiio de empregos
nao percamos J mal-> e
,
vista uma semelhante regra que não aproveitar{~
se n.ão fôr extensiva a todos {apoiados); pnr uma
vez, senbpres, cortemos pela raíz e~sa ·somb!ia

e a baixeza. (Apoiado.)
A. e~ntl·a\isaçiio de muito:> o. denados em um
só indivíduo, ·ao mr~smo tempo que irrita a fJUem
n:io ê filho da ~entura, absorve com injustiça
grande pacte das rendas publicas ..•
O Sa. PnESIDEST.E, depois da camara julgar
sufficientemente discutida a materia, ptjz a votos
o artigo e foi approvado.
O Sr. secretario oll"ereceu .::ntão ao art. lo a

seguinte

e logo
O Su.

~lAIA

J87
em uíseus.;;ão •) artigl),_

iJll"ereceu a seguinte

" Art. (i.o As revistas súmente seriio cllnc.;di·
das n'•S causas cíveis c crimes ue tiverem si •l
JU ;n as nas rn açoes e em que se verifieaJ"em
copulativa ~ ímpreterivelmeute a;; seguintes círcu mstancias :
,. 1." Terem sido inteutntlas e requeridas em
tPmpo legal.
_
<< 2.q Excederem as causas a alçada das relações no cível .,u no et·iine.
" :3." Conterem as sentenças nullidade ou injustiça que se manifeste na falta do obset·vancía
de lei expressa.
« A.l"t. 7.o As revistas senio intentadas tlentt·o

o juramento de
imperio e <:ste regimento.-

esta emenda
\'a

formu~a

u Ao presidente pertence a regulação dos tra·
balhos e a economia interior do tribunal, e ao
tribunal com ete
" 1.0 Conceder ou denegar revistas na:> causas
e pela maneira. que a lei determina.
" 2.0 Conhece1· dos delicto~ ~· etTos de officio
lações, os empt·egado;; no corpo dtplotnatiCQ é
os presidentes d~ts províncias,
u 3. 0 Conlíecer e decidir sobre os contlietos de
j~risdicção · e compecencia das relações proYincmes. » ·
O Sn. PKEsmE~TE pt'li o artigo em discussão
e logo
. O Sa. ·onoatco oft'ereceu a seg;nnte
EllENI>A

« Ao pr:e.sidente, além do. voto que lhe compete como membro, do tribunal, p. ertence, etc.,
{ficando o resto ~o artigo.)-Odo,·ico. >> .
· Sendo apoiada entrou . em discussão.
Como J•Orêm o Sr. Vergueiro propuzesse que
lhe parecia melhor discutir-se· esta emen<fa quando
se tratasse do ·processo, ·resolveú.-s~;pl)r v<>ta~ão
nesta conformidade; · voltando-se
r~isso á dis-

ção, dado um dia para cada cinco legull:J de
caminho.
« :\rt. 8.0 A1wesentada a

os nn os nu rt Hmn , se es1gna
pot• istribuiçiio nm dos ministt·os a q nem ha de tocat· a
formação do processo, no qual além ola dita petição e autos nada mais se ndmittirá que a impugnação da p11rte contraria, que para a fazer
tc':á \'ista, pedindo-a por oito dias improrogaVels.
<< Art. 9.• O juiz a quem for distribuída a re"'vista examinart\ •>s autos e allegações das partes,
e p:mdo no p1·oce"so uma simples declaração de
o ter vi~to, o passarà ao ministro que immediatamente ·se lhe seguir, o qulll procederá da.
•

•

•

O·

" Art. 10. Quando os cinco mínistr.>s tivtorem
visto o proce:;so, ser1i este entregue ao primeiro·
a quem tocou pe a u; r1 mçao, e sen o por·
eUe apt·esentado em mesa no dia que o presidente designar, _todos cinco decidirãõ por conf~
rencia á pluraltdade de votos se deve ou naoconccder-se a revista, e o resultado se lantarã..
por •lespacho assignado por todos e coneebid~>
nos te1·mos seguintes: -Resolveu-se que o casoé de revista e que a ella se proceda - ou resolveu·sfl que a re"il>ta não tem lugar.
<< Art. 11. Resofvendo-se que tem lugar a revista, o juiz do processo o~ remetterá sem demora a uma das duas relações mais proximas:
daquella em que se· proferirá a sentença, e a
que couber por uma regular distribuição. """":'
Jllai.a. »

.

·

Sendo apoiada, entrou em discussão e logo
pedio a palavra e disse
o osr. Vasconcellos: -Esta tlmenda doSr. Maia é muito extensa; -é quas\ um novo pro. ecto · or isso seria melhor ue se fosse offessao o _a
(que ,a nilo tra:a- o· tachygrarecendo a cada artigo a sua parte, segundo o:pho Gonçal»es), o qual afinal foi npprovado com·
regimento.·
todos os ·se11s numeros. " · ·
o Sr. V~rguelro : -Parece que a emenda
. O Sr. · seéretario , leu .o seg?inte
ê relativa ao art. 7°, que falln nos casos em que
deve ter lugar a& revista;< e ·elf tambem _qu,ero· ·
: ,; AftTIGO. 6.•
apresentar uma emenda que: d11~corda. mu1to ·dao
que se apresentou.,. por,isso quero saber se esta
emenda pôde ser admittida no todo, porque qu~ro
« As .~eviat.as>-sóm~nte, serão ~ncedídas
então apresentar a minha emenda. Como ·porem
cuusas eiveis e _erimes em .que se verificar um
ainda nao sabemos quando se fsrá esta; lei. que
~os dous · ~s ·. de Dllllidade · manifesta . e . ipjus;
marque as alçadas das relações, e isto _t;e deve,
t.iça .notona, e ,:quando. exceder a alçada de que
. fazet·. jã, eu, leio. a
tratari:--a·1~i das , rf!laçõea. •·. ·

CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 05/01/2015 16:25 - PÃ¡gina 11 de 14

SESSÃO E!l 26 J)J~ :&~AIO DE 1827

J8S

E)(ESDA.

<< E quaudo exceder a al~ada, etc., se diga-:.Nas calll!a;; cíveis do valor.de l:OOOH e nas cri·
•mes em quo a pena exceder · deste1·ro para fóra
nnos, ou pnsao por , ou
.galés por 2.- Vergtui1·o."
SenJo apoiada, entrou em discussão e disse

O

Sr. Al

:

ponho-me á doutrina do artigo e da emenda;
·não atlmitto nem conheço quat!S são as alçadas
-das r-!lações, e por isso digo que é muito im·
proprio das idéas do tempo o dize1·-se não se
·possa examinar o processo quando tenha em si
'nulJidqde e injustiça manifesta; isto é o mesmo
que dizer que o cidadão que 1uio tiver a fortuna
de ter o que exige a emenda, fique privado do
.soccorro que a constituição lhe dá. Portanto não
me conformo com isto.
itlt\.a de alçada não

á mesa a seEMEND.4.

" A parle que ~ão obth·er provimento no gráo
de rev1sta seJa condemnada em a respecti\·a relação nas perd_as e. daml_!oá e n'!lma multa para

-Bastos. ''
Sendo apoiada não entrou em discussão po1·
:se decidir que ficasse reserntda para depois do

' dade a injusti~a nntoria, é um recur60 de todos
os. tempos.
Na nossa legislação actual, quando os ministros nãu •ibservão as ordens marcadus por di·
reito têm s
aggravo ; isto foi sempre admittido, e por conscquencia o teor da emenda vem a dizer : como um homem não teve a fortuna de ter
grandes possibilidades não óde er re
i una : vem a dizer que as relações possiio
fazer injusti~a~. -l\1as qual será entiao o recurso
. gue fica á parte, se essa sentP.nça não póde ser
jul~:ada por autoridade superior?
E' preciso •lUC a parte use de seu diNito contra
o ministro que deu a sentença ; é pt·eciso que
haja este r~curso declarando- que nas sentenças
de nullidadu e injustiça notaria, o tribunal deva
conhecer de todos os casos.
o Sr. DttJ>"tlsta Poro Ira: -Não posso
approvar este artigo nem as emendas (leu) ; não
póde haver obstaculo que impeça de conceder
·
c
e aJa no processo IDJUSbça

A parte vai sempre com vistas de melhorar,
c não se pôde dizer que vai com intento da chi·
canar. E qual ha de ser a raziio, porque ha
de ser necessario marcar uma alçada 'I
Isto põe o pobre e miseravel fóra da lei,
mesmo no caso em que elle tem,justj~ Tam·
bem não convenho na emenda, que ittfpoe uma
multa, no caso da parte não ter provimento ...
O Sa. PRESIDE~TE interrompend.> ao nobre orador lembrou-lhe não estar · em discussão essa
emenda'.
R·
BAPTISTA PEREIRA. : - (continuando.;
Pois bem; uão convenho tão pouco na emenda
do Sr. 1\(aia, porque é neces;;ario que deixemos
em vi or a legislação existente. Se dermos rei a os casos processa os nas •·elações, é necessario darmos revista d3 todos os casos em
todos os tribunaes; e se admittirmos esta emenda, nos acharemos embaraçados, e não faremos
diflerença de tri bunaes · subalternos.
,'
o sr. Souza Franoa:-Servem os tribunaes
para adniinistt·ar justiça aos cidadãos na fôrma
da lei · e este recurso deve ser livre a todos,
uma vez que haja quem se julgue offendido :
a despeza que com es~6. . rec~rso se faz é a m~
lhor alçada que devemos deJJtar para que nao
hajiio muitas revistas.
Opponho-me portanto ás restricções das revistas
pela alçada · porque além disto deve . em todo
o systema cÓnstitucional ter o ~i~ad~o o direit<>
de -queixar-se contra qualquer IDJUSttç!',. ou oppressão, . que sotrra. {apoiados): admtttu:-s~ ?
contrario, seria admittJrm()s uma grande, mtqutdade · e por isso todos os casos, que .p_uderem
~hegar á:> relações, . estão, nas. circumstan!lias. de

Em conseqnencia, voltando-se á discussão delle
-e mais dH-s emendas dos :5rs. Vergueiro e Maia,
não entrando esta 'ultima senão até ás palavras
do fim do 3• numero por assim assenta•· a camara, foi· novamente lida a emenda dita do
.Sr. M:aia, e apoiada, tendo em seguimento a'palavra
o Sr. '\-·a.scon.cc.llos :-Sr. presidente,
este artigo reclama que as demandas tenbão um
-termo, e a lei não deve concorrer para que o
cidadão se arruíne por capricho ou por outros
quaesquer motivos.. .
Em todas as nações tem-se estabelecido alçao.das para não haver revistas de demandas insit,rnificantes, porque do contrario a lei consente
-que po•· dous tostões venhão pedir reTista, o
.que será .muito incoberente.
Por consequencia trate-se dos casos que hão de
;ir a este supremo tribunal, mas tendo-se em vista
.
,
·
p r no
para e le conhecer em revi.jita. da irijlls_t~ça, que
eve passar com a emenda do Sr. Vergueiro,
se fez ou da núllidade, 09m , que. fo1 senten' determinando a alçada em que póde ter lu~ar
ciada a demanda.
.
..
a revista, porque do contrario tambem é preciso
A' respeito das cansas ct:im!s tambeol~me pro:
otratarmos 7 de,·toda a legislação e tirarmos as alnunciarei contra a:r restncçoes, e apresentare1
~adas &Os juizes de fóra.
outra razão contra o que se allegou. .
Não é exacto o dizer-se que fica o tribunal
· o··sr. Al.D1eida A.l.buquerqu.e:- Inigualado ao juizo ordinario: o·:tribunal,conhece
::Sisto que não se póde estabelecer alçadas nas
revistas sem iniquidade manifesta, porque é · se houve no D)inistro que .sentenciou;_o-ag~vo
arguido pela parte ; · ·e ·neate •ea::;o, ·''Julgan~o-se
privar os cidadãos daquelle direito que a lei lhe
-Goucedeu. ·
o
que não houve. aggravo, :não .ha •.. tal·reVlSta.
Sr. presidente, este rE:Curso é sobre a nulli- · Que ineonveni,;,nte lia · em. ··que .. ~J& ·'geral estet

.
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trílmnal de ultimo t•ecurso 1 Elle deve conhecer
de todos os casos : e este IJ o meu voto.
os~·. B1.uto" : -Niio direi mais nada áccrcr1
da necessidaJe de se conceder revista a qualquer causa, porque muitos honrados membros
Jll ,m o
se
·
,
stituíçiio, para se admittir que de\'C ser atten·
dívcl .a revist.,a em todo e q~alquer caso .... (é o
que du a deet{l·açao do tach~grapho .Silta.)
o
Vca.·gucJro:-Atacariio ils alçada11, porquu isto se oppunha á çonstituição : mas clla
dil! que haverá. revistas nos casos, c Jlela maneira que a lei determinar : logo estabelece u
lei us revistas nas causas que uxcedcrcm uma
certa quantia de tanto.
Pelo que ~;~e.rtencc á injustiça que pretende IIIOS·
trar que exsste quandu se niio conceda revista
l!euiio em caso de grnl!de quantia, c nüo em pequena, dizendo-se que seria injusto que um homem,
que não tivesse grand•lS q_uantias, niio pudes-;e
e
v' a"
licnrm isto de outro modo.
E~te direito, é uma parte dos direitos daquelles
que niio tê~ a d~sgraça de ter grandes demandas :
JIUrece 1ue ssl•> e 11111111 cxacto.
A lei az iufullivcl a decisão das reta .ões unndo
o objecto em litígio cube na sua ul•;ada ; porem
11.: nós quizemtus agora dar re\·ista •!In todos os
casos, cahir:iv com esse fundamento as mais pc·
ucnas decisões sobre cousus trutadni4 perante o
JUIZ or mano, mesmo no coso
c cmum ar-se
pot· um tostiio: mas nós devemos tirar I!SSC di.
reito, porque somos obrigados a ter sempre como
regra o promover a utilidade publica. 'rem havido
quem diga que a administração da Turquia é
melhor do que a nossa. (Pot· este e outt·os at•· ·

S•··

gumentos pw·ecc q~U lta lcrcunas 11cr deci(t•aç<to do
tacl•ygraplto Silva. i

E' certo que poderil haver decisiio injusta: po·
l'ém os litigantes não perdem o t.empo,.e entre nos
perdo·Sil o teaupo 'c o direito : á vista disto parece qull de,·emos sempre admittir us alçaáas,
para p r ermo us con e
valor.
Portanto .Pa~eceu-me que. um conto de réis sobre
as causas c1ve•a era suffic1cnte.
.

189

Supponhamos Sr. presidente, que um homem
no Purá. é condemnado em 6 mezes de traba·
lhos publicos : este homem interpõe a revista,
mas c•>mo isto não su.spendc a execução da sentença, acontece que quun;Jo e~;tíver decidida a
· ·
á t11rn c1uu ll'ído a ena or UI!
o tribunal é nesta c<it·tc, e a demora Lia de ser
longa: logo, Ycm a revista a ser intcii'Bmcnte
inutíl. ,Julgo Sr. presidl!ut•J, que neilta materia
nos não devemos afastar do < ue no11sos maiore11
estabelecerão, principalmcut•J crn attençao u gra11 c
mudança, que vai se fazer na nOK!!n legil!la;;üo pela
introducçiio dos jurados.
Portanto as revistas d1n·cm ter certa alçada
nns casos de pequmto valor: muito principalmct•t11
nas causas ctveu;, porque os male" de uao haver
alçada siio bem manifcl:!trJs.
Havendo porém injusti•;a nos casos em que niio
tem lugar a revista, requer-se 11 l'cl:!ponl!abilidadedo!:l ministros: c cis·a11ui v muio IJUC a parte tem
mais proficuo.
Concluo pois confurmuuuo·lll(! com as alçadas

.

. -

.·

o Sr. Ua.l>t.l.,tu l"'ca'~>h•u:- O illu,;tre
de utado , 1 ue ad,·ogou a c:msu <!as ul~udas,
SCf\'IO·SO O paragrap 10 11 CUIIS I UIÇIIO parn
I C •
tar o sen argumento: mas CIJnfundl! o que diz o
artigo : eu o leio-A este tribuuul compete coucc •
der, ou dcne at· t·evistus na~ cnusas, c pela mu·
nctra, que n et c ct·mmn .._ >' ·.
·
este parugr•1pho pela muncírn. por(1uo o:entendeu o
illu~trc dt!putado, poi11 ~ue deste paragrapho se
concluP. só que a conslttuiçüo concede revista :
que é o qui! unicamente SI! diz em duas palavras.
Os vrocessos silo susceptíveis ue scrl!m julgados pelas re\·istas, e pelo mcthodo que a lei
determina: c nós q•te estamo:> razc:tdo esta lel
é que havemos determinar esse mcthodo, e se podem ou não haver alçadas.
Disse-se que e~a necessari~ q~c ho~.veue!!" alç~-

cousas i enticas : tam em por 'serem muitos os
casos, em que as revistas tem lugar, se quer
uiminUil·OS Impondo a obrignÇ~i) de alça_da; ln~S O

e

tada, Otl diminui a, mio eixarei de me confor·
mar: mas o que quoJro é que haja sempl'e limites
para pequena~~ causas, pot·que o mais uão serve
senão de proscguir contendas, muitas vezes só·
mente por cap1·icbo.
O Sr. "\·u,.conccuo":- Eu nnda teria a
dizer depois do que ttio excellentcmcntc acaba
de dizer o illustre deputado: mas desejo que se
couside1·e quo as 1·evistas nilo hiio de tet· lugar
em poucas cousas: deve-se rcftcctir quo se vai crear
toda a organisr.çilo judicial.
No conselho de jurados apenas pôde haver um
recurso para se mandar proceder a novo conselhiJ :
por conscquenciá a sentença, que se ha de levar
ao supremo tribunal, ha de ser dos juizi!s de
direito: o juiz de facto qualilica o facto, declara
as circumstancias, e o gt·áo da J?ena, em que o
l'ÓO. tem inCOl'l'ido, e ao juiz de aíreito compete
applicar a J>ena na fórmil da lei. E ual ha de
•

•

o

•

'

~

as circumstancias ha e pro <Jrir uma sentença
diametralmente OP.P•>sta? Eu considero isso muito
difficultoso, pl'incipalmente depois de estabelecido
o systema da responsabilidade; por consequencia
t~atas revi>~tas devem ser sómente em certos ca>~os,
porque ellas não sustentão o recurso da sentença.
O que vai produllir a revista na incel'teza do
direito de propriedade? Vai prodttllir influi tos ma·
las, que se evitari.\õ pelas alçadas. Niio sei como
se possa insistir que niio haja alçada, quando a
revista ó um rec1uso, qtte mesmo vem n se<· intei·
r1unente inutil.
•

alçada.
Póde o cidadiio ser condcmnndo no Pará, disse
um illustre deputado e a revista niio suspendendo a execuçii.o da sentença lhe niio é utíl: pol'ém
nós ainda n•io determint\mos que n revista não
su~pende a sentença: eu ainda mio votei sobre
i:;to: e por consequencia niio po~so th·nr essa conclusão.
Portanto, Sr. presidente, novamente torno a
votar cont1·a nfl alçadas, porque pura os ricos
será indilferente, mas não para os pobres, para
quem será do muita consideração: •J como isto e um
liem relativo, estou persna,lido que n revista ntl.o
será concedida sem manifestn injustiça e notoria
nullidadc.
o Sr. Lub: co.vnl.ca.nt.-:- Pouco mais dirlli do que os illustre oradores que têm produzido seus argnmentos. Segundo a const1tuição
parece mais proprio que se co!1cediio as l'evistas,
~~~~~sua
lei determinar.
O que é revista? E' um l'ccut·s.o, uma app~l
laçiio : mas feita pOl' uma m~nen·a, que ex•ge
muis tempo; uma appollaçi\o mata uemorn·ln, mats
madura. Nisto concot•diio ns illush·os deputados, mas
querem que haja um termo por t\lçad11s1 pa1·a estas
appellaçõcs, nu.o querendo quo Sl.'jtio numittidas em
touos os casos.
Diz um i1l ustro deputado qtto f aos do Par_!\,
por exemplo, set•iio inuteis as revistas, porque uao
suspenuendo a cxecuçi\o da sentença, pó i.! o ser ellu.
aqul refo1·malla, ha tempo que jt\ lá tenha o réo,
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Quanto ao dizer-se que com o _syst~ma J~ 1:
cial por jurados, mui poucas revista~ haverao •
entendo eu que por essa mes!l1a razao podemos
ser francos em conceder rev~:>tas sem al ada
porque poucas serão as revistas com o systema
"por jurados.
.
Deve-se finalmente attender ~ue ~~ pa1z constitucional qualquer ~?fi'ensa do dn:eito de um
cidadão deve ser mmto bem exammad~, _e punida, ainda que clle não so~r~sse_ preJUlZO de
um real em seus bens: uma IDJUSttça, um atropello da lei, por menos que valha quan~o ao
prejuízo pecuniario qu~ c~usou, e P?r mms _pequeno que seja, deve md1spor a t?do o Cid~
dão constitucional, <: deve ser averiguado pa1a
ser asperamente punido, porque áfinal de conta
o a 1 o e pequenas IDJUS tças nao cas 1~a as,
acarretão apoz si as grandes, e a corrupçao geral dos juizes.

concedidas. Portanto voto que se J.eix11 uma alçat.ia, ou a mesma do Sr. Vergueiro, ou outra
qualquer.
O SR. PRÉsxnE.~TE, depois de se julgar suffi.cientemente discutida a materia, recolheu os votes,
ob
·
·
·
,
e foi approvado o artigo até a palavra- injustiça notoria,-vencendo-se que não houvesse alçada nas revistas, e que ficavão prejudicadas as
em
·
·
O SR. 1o SECRETARIO leu então o seguinte

Quero ti.-at· um equivoco : teuho ouvido dizer
constituição es~belece alçadas ; _mS;S o
diz o contrar1o
.
.porque. a relal{aO Julga
.,
diz conceder :revistas. . . pelo vicio intrínseco,
porque o extrínseco depende da lei, não se seguindo as fôrmas de direito.
~ Sr. s·ou:r.a França : -Tem-se confundido o processo informatorio dil. concessão da
revista com o processo judicial da mesma r~
vista. Todo o cidadão tem o direito de quelxar-se de uma injustiça, e de haver reparação
della quando fôl' possivel ; o conhecimento dessa
queixa, quando ella versa sobt:e ~~uma sen_tenço, é o que constit~e- a attr1bu1çao do tnpetição pam este tribunal cumpre ser mui amplll : e aos seus ministros toca interpor juizo se é ou
não fundada a queixa do supplicante para se rever

E::~te rec~rso extraordinario está longe de poder
ter a natllreza de instancia. ordinaria, como é o
da a.ppellação ou aggravo ordinado; pois nestes
têm as partes livre o accesso de queixa para os
juizes superiores,- salva a restricçào só mente da
alçada, ou valor da causa; o que não succede
nas petições de revistas, onde só póde instaurar-se
o juizo da controversia, se os juizes do tribunal
entendem que hC~.tve injustiça nutdria no jul-

ga~~ vejo eu que a administração da justiça por
jUrados segundo estabelece a constituição excluirá
em grand., parte este recurso extraol'dinario, mas
emquanto ella se não estabelece, cumpre que por
esta lei sejão as partes proviJa:> de remedio contra
os aggravos <ie sentenças injustas.
O Sr. Castro c sn....-a: - ••. (Nilo ouvi •.•
di; e tachygrapho Silva.)
•
O Sr.Vas

que já disse no meu argumento, e é que, concedendo-se as revistas indistincta.mente em todos
os casos, ha de haver grande desordem, porque vai-se contra o estabelecido entre nós e nas
outras nações. Combine-se a utilidade destas revistas concedidas indistinctamente com o males
que se seguem da incerteza do litigio: muitas vezes
propõC:.se um pleito por vinte ou trinta mil réis,
e na. revista gasta-se muito mais; ora não resultando daqui senão multipl:car as demandas,
não sei que haja senão esta só utilidade: todas
as nações têm conhecido que com . effeito mais
se perde do que se utilisa em taes revistas assim

OFFICIO

({ Illm. e Exm. Sr.-Passo ás mãos de V. Ex.
para serem apresentados á camara dos depu~
tad,Js, os papeis inclusos que pertencem ao relatorio da fazenda, mas que nao forão com elle
por se terem recebido aa província Cisplatina
posteriormente ao dito relatorio.-Deos guarde a.
V. Ex. paço, 25 de Maio de 1827.-Marquez de
l

-

-

-

-

'

Ficou a camara inteirada,
papeis -para a imprensa.
O SR. Lrno CouTINHO
i
palavra para ler o seguinte
PARECER

« A commissão -de constituição á vista do offi.cio do ministro do imperio acompanhando duas
bulias do Santíssimo Padre, pelas quaes ficão
elevadas a bispados as duas prelasias de Goyaz
e Matto Grosso, e isto para deliberar a camara
dos deputados sobre as novas· despezas que
para esse fim são necessarias; depois de madura .
e escrupulosa ponderação, observa o seguinte:
« Que a materia destas bullas é da natureza
daquellas, que, conforme a constituição, envolve
di:;posições geraes; por isso que a creação dos
. bis ad
· · · ·
,
de direito publico ecclesiastico, deve comtudo em
sua applicação accommodar-se ãs disposições do
direito publico da nação, aonde elles tenhão de
exercer
- ·
· · · dos bispos regulada no seu exercicio, não só
pelos canones dos concílios, como tambem, segundo o direito novo, pelos decretos ponti:ficios,
os quaes têm muitas vezes alterado as regrns
geraes, não póde a bulia, que a concede, deixar d~ ser examinada, por conter, segundo os princípios exarados, disposição geral.
.
« Que além disso os bispos, segundo ·'.l actual
systema de nossa legislação, exercem por delegação jurisdicção civil, cuja concessão ou denegação é da exclusiva competencia dos poderes
políticos, e que entretanto alguma.'i vezes se tem
visto querer-se attribuir á autoridade pontificia;
c que finalmente tendo todas as igrejas particulares que compoem a igreja universal, prerogativas e liberdades reconhecidas, necessario é que
ellas sejào mantídll$, e que de modo nenhum
po~o ser alteradas pelas bulias de novas creações.
i
eomm1ssao es s princípios
passou a fazer um rigorosL. exame soore o conteudo das ditas bulias, e restringindo-se unica-,
mente ao que é de sua competencia, deixando
ás outras commissões de ecclt>siastica e fazenda ·
a parte, que lhes toca Cl>nhecer, observa que não·
tendo acha,io emquanto á ereação dos bispados
nada que se opponha aos princípios do nosso
systema de governo e ao direito ecclesiastieo que
nos rege, comtudo mal'cando o concilio tridentino
o modo ·porque; vagando os bispados, se lhes
-deva dar administrador, e devendo-se l>egnnilo a
autoridade de Benedicto XIV, liv. 2o de syn.
dioces. cap. go n. lo, seguir esta -mesm~ dispo-
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catholicos e temos uma obedicncia espiritual
o santo ~!ldre !_lão legisla para o Brazil. '
Ets as constderaçoes da commissão, que são
muito bem fundadas.
Por consequencia só depois de discutido o par~cer é que deve passar á cummissão ec
· .
, para v r se em a guma cousa de espiritual ;
p~rq1~e e_ste ponto. que por agora propõe a commissao, e todo pohtico.
ma~

O Sr

em taes casos outorga ao bispo mais vizinho o
direito de nomear administrador, e que .:ontrarião a pratica e disciplina da nossa igreja braziliense.
« A commissão nota mais que estas nomeações apresentão a innovac;ão de recahir uma
dellas em um estrangeiro, que tanto pelas leis
antigas da monarchia, como pelo systema que nos
rege, não pôde nem ainda ter pretenções, e participar de beneficios, e exercer jurisdicção local
eci::lesiastica, que só deve ser conferida a cida· · ,
isso a comm1ssao e constituição é de parecer que se approvem as bulias,
salvas as restricc;ões indicadas, reservando-se ao
imperador e aos bispos as regalias e prerogati,
compe em.
« Camara dos deputados, 26 de Maio .de 1827.
-:JoséLino Coutinho.-Peà?·o de .A?·aujo LimaManoel .Antonio Galvllo ...:....Lucio Soa""es Teixeira
ouv .a.- e?-nardoPe?·ei?·a de Vasconcellos. 11
Finda. a leitura do parecer, pedio ·a palavra immediatamente, e disse
•
O Sr. Te:lxeira. de Gouvêa:-Eucreio
QÚe se ha de discutir este parecer antes de ir
â commissão ecclesiastica.
O governo remetteu essas bulias entendendo que
não erão daquellas que precisavão da approvação da assembléa, e esta é com efl'eito a questão preliminar, isto é se devem ou não ser as
!>ullas sanccio!la<!_as pela . as~embléa .para então

o Sr. Lt:no Oou-ttnb.o:- Quando appareceu o officio que mandava estas bulias, disse-se
ue ~era ara marear os ordenados
razão foi que pedi que fosse â comuitssão de
constituição, porque na verdade parece haver va·
rias . materias de discussão geral.
A commissão de constituição achou que de facto
as bulias continhão disposições geraes, e portanto dau o seu parecer, que devião ser sanccionadas pela camara, porque não erão destas
bulias particulares que não precisavão da sancção
da assembléa.
Depois disilo entrando a commissão na analyse da bulla, vio cousas que aggravavão o nosso
systema : vio um estrangeiro nomeado vigario
apostolico, quando entre nós pela constituição o
estrangeiro não póde ter o gozo de todos os direitos .políticos, nem set· elevado a altas dignidados ; e igualmente achou C)Ue o santo padt·e
tinha de certo modo contranado a nossa constituição, e nossas leis fundameptaes, etc., tudo
o que propõe a commissão â considera~tão da
camara.
Entrando na outra questão com os breves, mas
com a. mesma política, notou nomear-se um vigario aJ?OStolico, quando é regra eanoni~a e praxe
entre nos que, em ficando vago o b1spado ou
sendo dos que não têm cabido, compete ao bispo
mais Tizinho o direito de nomear quem deva reger essas igrejas. Como pois o santo -padre usa
âo nosso díreito lá de um milhio de leguas nomeando vigarios apostolicos ? ·
Nós devemos sustentar os direitos da igreja
braziliense, porque se nós deixarmos ir as cousas assim, veremos que deJiois :oada podemo!i
fazer e · tudo ha de vir de Roma ; nós somos

_

.

me OJ?ponho ao parecer da com missão ; mas digo
que e precisQ que vá á commis;ão ecclesiastica,
porque este parecar quer que as bulias subsi.stão
em parte ; resta pois saber-se da commissão ecclesiastica se pó1e-se fazer essa separação de .
partes ou se será preciso que venha nova bulla.
.I:'OX: iss0 julgo que por ora não se pôde dis:.
cut1r este parecer.
O Sr. Lin.o Coutinho: -A commissão
ecclesiasticc nunca pôde entrar nesta primeira
questão; se estas bulias contêm disposições genegoc10
com.
·
O Sr. Vergn.eiro: ..:...A commissão de t:onstituição tratou de mais alo-uma cousa
i postçoes g<Jraes, :porque ci ou por base em seu
parecer varias dectsões canonicas ; é portanto
claro que deve ir á commissão ecclesiastica.
0 SR. PRESIDENTE
n 1
ceu-se que, antes de se discutir o parecer fosse
á comm1ssão ecclesiastica.
O SR. LYNo CouTINHO leu mais este outro

PARECER
« A commissão de constituição para dar o seu
parecer sobre a creação das diversas commissões
militares, que já existirão e actualmente existem, precisa de que os ministros competentes
enviem a esta camara as copias de todos os decretos ue os têm mandado crear a
quelle relativo á província Cisplatina, que se
acha já em poder dfl commissào enviado pelos
ministros da guerra e marinha na parte em que
toca a cada um.
<< Paço da «_amara dos deputados, 26 de Maio
de 18'~7. -:José Coutinho. - Lu.:io Soares Teixeira de Gouvea.-Peàro de .d?·aujo Lima.-Berna?·do Pereira de Vasconcellos.-Manoel Antonio Galvllo. n
.
O SR. PRESIDENTE poz em discussão o parecer
e logo pedio a palavra, e dis3e
o sr. Ltno Oout!D.b.o:- Não mandárão
senão o decreto que mandou crear a commissão
militar na província Cisplatina; porém os decretos
· que as ct·eàrão no Rio Grande do Sul, cá não
vierão.
O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE- Parece-me que
esse decreto anda impresso, e se nós o podemos
ter, para que o trabaJ.ho de pedil-o ?
O Sa. LINo .CouTINHO:- Não appareceu impresso esse decreto, que ltlandou ~rear commissões
militares na província do Rio. Grande ;
.

quer-se um documento legalmente man ado a'
esta camara.
o SR. CUNHA MATT.OS : - Eu . creio que ha,
diri!rlda ao marechal Abreu, uma carta régia
ou imperial, que manda crear uma commissão
militar. .
O SR. GounA:-Necessita-se de cópias authenticas: supponhamos que o ministro será accusado: ha de ser por papeis não offi.ciaes?
O SR. PRESIDENTE o:fl'ereceu o parecer á votação,
por haver-se j!ligado suffi.cientemente discutida.
a materia, e fo1 approvado.
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Nesta mesma oecasuto convidou o Sr. presidente ás diversas commissões para nomearem os
seus relatores, a bem d<o devido anda'!'entiJ dos
n~goeios; accrescent."lndo que lhe par~c1a conve-

dando conta do expr<>jecto de lei solll'e à crea~.:ão do supremo tr}bunal de justic;:1 até uma hora; 2", a discussao
dG parecer a\cerca das distribuiçõct., em l'irtude
da indicação do Sr. Verguciro.
Levantou-se a sessão depois da; 2 horas da
tarde.
O llecret."lrio, Jo.çé Antonio da Silt7n Jraía.

RESOLUÇÕES DA vAl\[ARA
I lm. e Exm. Sr. - Fiz presente na camara
dos deputados o officio de. Z> do corrente mez,
com o qual V. Ex. remetteu o requerimeflto dos
officiaes de I• e 2• linha da pro\'incia dtJ S. Paulo,
.
.m e
s ao;a ex ns1va n
1Sposição do deCI'eto do 1o de Agosto do !$2:1 sobre
a conces,ão do meio soltlo, emquanto se cur:io
no hospital milita1·. E cumpre-me participar a

'

.

.

teÍtdo ·do dito officio, já tem dado :1 devida direcção a este ne~tocío afim de resolve~· sobre elle.
Deos guarde a Y. Ex.-Paço da camara dos deputados, em 26 de )!aio d~ 18-27.-Sr. conde de
~agos.-Jost! Antonio da Silt7a .lraia.
Illm. e Es.m. Sr. - A eamara dos deputados,
approvando a indicação de um dos seus membros, resolveu que pela re(lartição dos negocio~
da fazénda se padissem cóp1a:i de quaesquer dcCÍ'etos, regimentos ou provisões que possão haver,
pelas quae;; fossem autorisados os escrivães das
untas da faze
·
·
·
emolumentos dos termos, provimentos e mais
papeis, !jlle peln~ ditas juntns se expedem. O que
mtJ cumpre participar a V. Ex. para que suba ao
conhecimento de Sua Ma estade o Im eradot·.
eos guar e a
. x. Paço da camara dos de·
putados, em 2õ de 1\Iaio de 1827. -Sr. marquez
de Queluz. - José Atztonio da Silt7a Maia.
Illm. e Exm. Sr. - Accuso a recepção de dous
ofiicios d~ V. Ex. de 22 e. 2-3 do conente mez,
ao primeiro dos quaes acompanhava a representaçã•J do juiz de fõra da villa do Ptincipe sobre
a creação do mais um tabellião na mesma villn,
e ao segundo varias consultas constantes de uma
relação que vinha inclusa: E cumpre-me participar a V. Ex. que a cumara dos deputados, á
qual fiz presentes estes papeis, lhes mandou dar
a devida direcçlio para sobre elles resolver.
Dcos guardo a V. Ex. PaçQ da camara dos dCputados, em 21.'1 de ~bio de 1::)27.-Sr. í'011de de
Valença.-José Anto11io da Silt7a Maia.
RedactOJ", Jolio BaPti<rta de. Quei1·o:: . .

" Illm. e Exm. Sr.-De ordem de S. M. o Imperador, passo ás mãos de V. Ex. para S•lr
presente á camara dos deputados, por tratar do
objecto, cuja deliberaçiio compete ú. assembléa
~era! legislativa, a carta inclusa do Barão do
Kleinsargen, em que pede lhe sejiio declaradaa
as Yant11gens, com que o governo remunerará
a comnmr.icaçiio dos descobrimentos, que o mesmo
•·
·
Bar:io l e
minar certa, o promptamcnte a longitude geol!raphica nas viagens maritimas.-Deus guarde a
V. Ex. Paço em 2!) do Maio de 1827. -Jlllrque:: de .1ll'.lceió.-Sr. José Antonio da
llv
• 1114.11comm1ssiio do marinha.
" lllm. e Exm. Sr.-Pal'ticipo a V. Ex. para
o fazer presente á camnra dos deputados, qua

.

~

~.·

,.

~

decreto de lb'2:l, pelo qual se mnn•l .. u crea1' uma
commissiio mil ta1· na província Cisplatina, afim
de julgar os indivhlnos da armada nacional e
imperial, implicados nos crimes designados no
outro decreto expedido pela repartição de guerra
no dia 19 do mesmo mez, e anno, todaVJa umelhante commissão não tem tido exercicio.Dens guarde a V. Ex. Paço em 2ll de )Jaio de
18-26.-•llarque.z de Maceió.-Sr. José Antonio dll
Silva 2\faia.11-A' commissão da constituição.
" 111m, c Exm. Sr.-A" vista do requerimento
ue elevára á. i
·
·
Raymundo de 2\le:~quita como procumdor astanto <lc D. l\Iarga•·idl\ de Uortona e. Lomba, e
Quitcria Germana Barbosa da Lomba, pedindo
pagamento da parto do monte io ue .reebia
a a ee1 a 1rma e suas constituintes, lJ.'\FL·ancisca Cnndida da Lomba, como irmã do falle- ·
cido capitão de· fragata gmdnado Germano A_nto-nio da Lomba, e das informações que sobre esta
p1·etençi'io derão, tanto o intendente, conio"'9'con-tadOl' da marinha, ordenou-me S. M.' o'·lmpe-·
rador houvesse de transmittir a V. Ex.- para
ser presente á camara dos deputados, os inen- ·
eionatlos requerimentos e informações, para qne
unidos aos que reverterão á mesma camara com
offieio desta secretaria de estado de t de Setembro findo, e se referem a semelhante preten-'
ção, se possa haver a interpretação da lei do·
montepio nos paragrapl1os, sobre que versa a·
duvida em questão ·
" Deus guarde a V. Ex.-Paço, em 26 de Maio :
de ll:!"2G.-.tlfarque.-:- de lilacéiõ.,'- Sr.· José Anto- ·
nio da Silva Maia; ))-A' commissão
·
. de guerra.
. '
u Illm. e Exm. Sr. -.-Havendo-se exigido da.
junta do commereio, agricultura, fabricas e na·
-

,

PRESIDEXCI.~ DO

SR.

PAUL.~ E

SOJZA

A's 10 horas, por não ter comparecido o Sr.
pre_sident_e, e h__ ayer o Sr. vice:-president_e-dado
_ p>lrk ··de doente, oeeuf!eu. a .cà®il:a o~rimciro secretario· }{aia.
-·
.
· _,,·Fez-se a_ chamada, e acharão-se_ presentes fn
Srs. deputados, faltando com parcipaçào · de causa
os Srs. Mendes Ribeiro, LOpes · Ribeiro, Clelllente Pereira, bispo do 1\larari~ão, Costa Car-

•

• ,

-

'' -_

.

IVIlS: & ,

furões e estado da. marinha .mer.cantil;lpilra sa. ..:
tis fazer • nesta parte aos qul!sitos . consfuiltes da ;
tabella que acomJlanhuu o ofticio .d•Üseeretario ,
da camam dos deputados, ·datado , de . 22. de ·
-:-M-ai&-do-antW: p~aoo, P!oduzio aquelle tribu,. :
nal a· consulta, mf.,rmaçao e, documentos que·.
por.cõpia transmttto a v.·Ex., de-ordem de~- M •._
o Imperador, afim de serem presentes á. re~-· .
rida camara.
__ ·
« Deus guarde a Y. Ex.'- P~co. rm' '211 fie·
1\laio de 1827.-Mol·quez de ,Macei<Í. -Sr. Jo::sê ·
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fâzem as das outt·as,
Maia. »-A' com missão de ma·
aggregadas : o que dá

que o1·a existem como
lugar n que eu de m·dem
·do nl<!s.no au~ust.o senhor transmitta igualmente
po1·. essa occás1ão
á..
. a V. Ex. para ser sul:imettida
.

. -

.

'

3 de jfarço do correut'l, as providenciais q~e
para tal cft'eito dera, sendo uma deltas a creaçao
ilc um pequeno arse~al. •le marinha no porto da
capital daquella pt·ovJnCJal, com um regulamento
que organizara : ileterminou·me S. l\1. o lmpe·
rador <fUe eu houvesse de transmittir a V Ex.
para fazer presente á cam~ra dos d!!putado~, as
cópias inclusas dos refer1dos offic10s e tegu·
lam{,ntos por conterem objectns cujo conhecimento e' deliberação competem ti nssembléa ge·
ral legislativa, preve~indo a V. Ex. ~e que o
governo julga çonvcmente a provi,;orta exeeu, · . · se me 1an · regu amen , emquan o por
lei se não marca o que con\·iet· dar a um t_!ll
estabelecimento, quando se approve a sua ereaçao
•r conset·vaçiio na mencionada província.
" ms guar e a
. •x. aç?•. em
~
~laio de 1~27 -Jlm·que:: de .llacew. -Sr. Jose
Antonio da Siiva ll11ia. ,_A' commis,;iio de marinha.

"uma nova organisaçiio da imperial brigada da
marinha. Devo tAlmbem pt•evenir a V. Ex. parà
assim o fazer consta1· á camnra, de que não
tardarei em levar
·
outras propo.stas sobre objtctos, úce1·ca dos quaes
convém providenciar-se mais de prompto, havendo alem di;so mandado concerlat·' um nnvo
regulamepto de marinha, o qual se acha bastantetemellte adiantado, e logo que concluído esteja, farei delle imme.lia.tamento r,cmessa á cnHiara.-l;)eus guarde a V. Ex. ,Paço· em 2ó de
.1\laio de lt$:?.1.~lLarque; de .Maceió.-Sr. Jos~
Ant:mio da Sih·a l-laia. 11
O Sr. Odorlco :-Creio que est•} officio dov<}
ir á commiss:io de constituição, por•)Ue vejo nelle
uma pro osta do go\•erno ot· um modo u
s i utçao nao e rmma; e creio que a c:ommissão ter.! que dizer alguma cousa.
• O Sr. Tclxcolra do Gouvõa :..;.Cuido que
a co usa é tiio sim 1
•
'
··
u· a commissão. E:Stamos no scculo das novi. dndes e das maravilhas. A constituição mnt·ca'
o modo, por que devem os miítistroil fazer as
propostas uo governo ; c como !'C alre\'e o mi,·,.
a upre.;en r esta sem vir aqui'! Por
Ycntm·a tet·á mais pt•ivilcgio do que qunl•)Uer
SI'. deputado, que mio pódc fazer proposta alguma sem que seja pes:foalmente 1 E como é
que o ministro quiz razct· esta noYidade ?
O meu parecer é, que se rcsp.mda ao ministro, que a camara niio póde tomar em consideração esta pt·opostn, por niio se1· feita na
fórma da constituiçno.
o Sr. Odorlco :-Eu quiiet·a que fosse ;i.
commisão
isso mesmol ; mas o meio, •Jne
. aponta o para
:5r. deputado,. é co:n elfeito o mais

" 111m. e Exm. Sr;-De or~cm de S. li. o ImperadO!' tr.\nsmitto n V. Ex. ·para ser presente
á camnraL dos deputaolos os IJUatro mappns ineln·
sos, que demonstriio: o In o numero dos na·
vios ~c que se compõe actualmente n armada
nacional c imperial, com a declaração de sua
flllulidnde, denominatões, força e lotação, c do
lngnr onde existem, e _em . que estado, c b~m
assim o dos qne se achn•l amda em construeçao,
ou se tllm mandado constrnil·, tuolo até o dia 30
de Abril proximo passado ; o 2" e 3n o estado
da .litn nrmada, e imperial brigada da artilha·
·
re pe1
ao numero os
O Sr. Vosco:ncel.los :-Eu acho que ci olfi ·
offlciaes, e mais praças das diversas c!:tsses de
cio deve ir ú. commiss:io ~ exam·.nemos isto COlll
ambas estus corporações ;· o <l0 finalmente a
todo o cuidado paro dat·mos uma res osta dictada
tnbella dos respectivos vencimentos.
pc
1l re exao e ma ureza.
·
•
VIS
estes mappas, c do orçamento da
O ministro teve o trabalho de fazer o otlieio,
dcspcza da marinllll. pam o nnno futuro, que
e org.misat· a proposta; tenl1amos tambem o
terá sido j1l. apresllntado pela repartição da fatrabalho de meditn1· seu procedimento ; o caso>
zenda, pOderá a camara delibetm· sobre a filmé novo, e a não dizel-o o Sr. secretario, eu tal Uà()
çii.o das forças de ma1· pat·a o referido anno na
acreditára ; mas pot• isso mesmo é preciso reconrormidadc da constitu1çiio do impcrio ; . devendo
flexão.
·
eú desde . já ponderar a V. Ex. pelo que t·espeita
a este objecto qUP, durando a guerrn com -Btteo Sr. LJ:no cou.t;Jn11.o :-Quer o illusÚ·e
nos-Ayres, as forças existentes, e as em consdeputado que gastemos tempo em examinar. o .
trncçâo .não bustào ainda parn oceorret· ás diffll·
of!lcio do minst1·o, porque dle ta!Dbcm o gastoll.
rentes commissões, em que tenhão de emprl!garem cscreYel-o. Sr. presidente, cu nunc:l. querese sendo porLanto nre~ss:.rio augmental-a:~ conrei gastar· cera com mãos defuntos ; a proposta
Yenienteme·ute, . ao mimos com mais brigues, e
está fõrn da marcha, que a constituição p1·escrevll,
corvetas, no que o govet·no cuida, com a. maior
1·esponda-se isso mesmo, confol·tne o ponderou o .
actividade. •não sendo admissivel merior numero
Sr. Teixeirn de Gouvea.
.
de forças . do que as· actuaes, dado mesmo o
O governo exerce a iniciativa p'lr via do~ micaso de se f~tzer a paz, attenta a pvsição geonistros, que a fazem pessoalmente nest11 camara,
gmphica deste imperio, · e a. vasta extençiio do
e não por esctipto. Sou pois . de voto; que com
seu littoral; e quanto á imperial brigada de aristo não percamos tempo, _e IJile.se t·esponda a.o
tilharia da marmha, que o numero de praças,
ministro · ela maneira que md1cou o Sr. ,Te1com que ella fóra organisada · elo decreto de
ane1ro o nnno .. pro:umo findo, não é ·
su~ciente . pam. preenche1· os dest.a,camentos dos
navios de -g~er.ra, . achando-se.. por Isso. , presentement~ o c;oJ:Po C9m qua:;i metade. de _mais. d_aquelle numero de p1~ças aggregadas, o que nao_
só complica. o:~ respec~ivos. assentos, mas até
difficu.lta . a .regúlaridade. do serviço,.· tol·nsndo,se
_portanto__· jndiapensa\teL... ~a!.·._.~cro~~~-~-~d~e~.~~~~~a~·~-;:~f=ltlii.üi~qü+~J\\l~~~!f.:~:Mm'::!!l~!!~~~E!~=
b-atalh'io~ ;· éuj~, ,despezll§~ .!@caias seJ·ão~eiF"
tadàs com~ o~ .••ven~entOs,_aos:._officiaes, ~e ,_pa~
tente, que p~u;a' e~le dev;e1-ao .. noll_lear-ae, c. com
~ .~e· _algijm~:-. praças.: ma1s_, v1sto. que Jà se
TOliO ].
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ullla dot:1ção sufficiente pat·a· se tratar com o de<:oro, e esvlendor devido ao seu :mgusto nasci·
mento e alta gerarchia, se vio obrigada a contrallir tliviJas, qu•• tencionava pagar, quando es~a
•·
·
.
·
·
r
á
ria sessão do anno passado havíamos decretado
uma dotaçã•l. Se uão proporcionada no seu· estado,
e a dignidade nacional, ao menos aquella que
ot' ora ct-ulitis,;em as ur cncias do thesoUI·o.
ra, se os senttmentos, e o.s .esejOS a cama~a
sobre esta tão necessaria e tndtspensaYel prO\'t·
dencia, ot·denad·o pela constituição, não pudeo·üo
t'ealisar-se em sua Yida, pelas razões· qu•l todos
sab'emos, m'io seria justo, que se mandassem
pagar essas dividas, sP.m d1wida nascida.;; da
falta de meios mais avultados, que a nação lhe
•levia subministrar, pois que apenas recebia do
thesouro o !imitadissimo apnnagw 011 CtJnsignaçiio
.te •1uatro mil cruzados mensaes ? Que tributn de
gratidã•> mais proprio da generusida·le desta camarn
J•Oderiamos nós offereccr á sua memoria, sempre
sa• •lo a do ue ste
ueno subsid'o
u lá
do fundo do tumulo ella sem duvi la espera dos
representantes de uma nação tão briosa, a qnem.
prestou t•elcvantes serViços, e a quem teve sempre no coração até o ultimo suspil·o, formando \'O·
tos pc a sua prospert a• e
·
· Eu niio invocnNi. a attenç:io da camara sobre
(•S direito;:, que aquclla excelsa princeza adqnir~o !lo nosso ct~rno reconhecimento. Qu.al é ? bra•

'

..

...

CJ

··ono os nosso;. interesses, e com a cau;;a dn patria, quanto o attrativo das suas egregias virtu- .
des contribuio para chamar c renn11· os membros
da grande família brazileira, em roda do throno
constitucional, como centro da unidadt! política;
quanto finalmente as suas relações de· sangue
com os maiores soberanos , da Europa cone• •1'·
t'et·iio para venceJ.' á fac.:J de todas as nações
a justiça da noss:l causa, e dos nossos esforços
:'1 p1·ol da indcpendcncia e liberdade? E quando
uiio houvessem tão superabundantes, e justificados
moti\·os pa1·a penhorar a gratidãu c lealdade bm11:1 eu·n, nao 01 e a o mages oso ronco, c a immortal fundadora dessa dynasliu. a quem temos
jurado fidelidade ; a mãi do tenr•> príncipe, que
faz ·as nossas cspennç_!ts,. c dessas t~imosas prin.

gundo me parc!ce tct."lido, Utn'\ dotação á infanta'
regente ·mais ampla em •·econhecimento do · zelo,
com que esta princez•& tem pt·ocurado S!IStentar
_
a causa d·1 con.stituição c liberdade.
se acha em esta(lo de tomar sobre si o p11p·
mento de s~melh•mte quantia, de quo a mawr
parte foi· derram·1da, como todos. sabemos, no
seio dos
obres e desara ados desta ca ital · .
apow os) couheço bem o aperto em quo nos
achamos, porém ni de uó;, Sr: presidente, se
estamos tiio miset·aveis, que já não podemos satisfizer a este acto de equhhdó3 reclamádo por
tao1tos e tiio poderosos motivos de couvenieucia
.
.
e dignidnde nacio.ud !
Demais, se sua mageshdl! n imperatriz fosse
viva, uão teríamos nós de fot·nccer esda, ou ainda tn li(lr somm·1, não. pot· !lm' só vez, m'ls
todos. os anno<, emqu 1nto. elh vivesse? Eu não
ac~lO finalmente proporção .alguma. entre o s'lCrificto ....ou llispeudio
do S•!tenta ou. oitenta . contos
a .•
um tiio magnífico rasgo de agradecimento, e
g.!uerosidade \'ai grangeat• a toda_a n 1çiio brasileira, e nos seus dig:ni<simos l'epreseuta.. tes. Nesta
intcllicreHci·l ernutta-me Y. Ex. mau r
a preseutc
L'IDICAÇÃO

'' Proponho se nuthorizc I• governo 'ar11 que,
. ·
tVI as c sua mag,~s a e a tmperatriz, ns lll'ltuie satisfazer pelo thesouru l>UÚli·
co O dllpntallo A1·r.ebispo .da Hahi•t."
O Sn. PnEsWENn: : -I?iea Jlar t · segunda leitura .. visto que o Sr. deputado não requereu ur~nci t.

ORDEM DO DIA
PRIMEIRA. l'A.RTE

Entrou em discussão o projccto da lei soiJI'e
o estabelecimento do su remo tribunal de 'usti a.
o S•·· ::.uaia:-Na ses~1io passada apre=
sentei uma emenda, que linha sido apoiada, c
que não sei porque se de~larou pt'CJUdicuda :
eu não acho ue ela vota ·iio
'"elln prejudicaJa (leo).
pelas' suas graças?
O Sn. PasmE:<.'TE : - Eu propuz á votação, c
Nada me pRI'éCC portanto tão digno desta caa camara decidiu que estava prejudicada..
uiara, digno lia heroiea naçiio que rcprcsentnnills, .dig'no emfim <las lagrimas. que ha\·emos
O Sn. Aumm.\. E ALBUQUERQuE:- Quizera saber
d<lrralila<io ·pcll nunca assás lamenta\'cl perda
quaes são ·as emendas, eu niio tenho lembrança
de tiio ama\'el pl'inceza, e das tocantes demonde nenhuma dellas.
strações de sensibilidade · p11tente:ldas por esta
O Sn. :M.uA : - Eu não acho . prejudicado .est~
augusta camara na sua resposta á falia do
numero que. trata de termo lego~l : sobre · este
throno.
·
.
l>Onto nada se ilecidiu, nada se venceu. Tambem
E' i,;t,> o que praticão todas as nações ainda
niio acho prejudicada esta clausula, . que · pnnho
as· mais incultas .e gro;;seiras, purquc a natureza
no terceiro numer:n de. n11llidade, ou 'injustiça,
fez todos os homens sensíveis, e gratos nos beque se .observa na . falta de observancia . de lei
neficios recebidos.
_
expressa.. Apezar de que esta ·explicação possa
E ,quantas vezes a lizonja on o temor. não tem
ou não ser admittida, eu a julgo muito neeeseonsagrado soberbos monumentos á memoria de
sada, porque certamente O que para UOS é DO•·
pl'incipes, cujo'heroismo todo consistiu em assollar
torio, não o é. potra outros, e por isso deve-se
ll terra, ou elevar o c••losso do seu pl>der á
explicar .que a nullidade ou inJustiça .e só na
.custa das liberdades publicas, ou dos direitos
dos povos?
·
falt'l. de lei exprc;;sa, .e não por,· aquillo que se
pretender mostrar contormc as idéas, que_. cad·t
Nós pelo cont1·aa·io vamos ·levantat: u~1 moum tem d ·
·
· ·
·
·
anais. puro, e Aspontaneo a . um•• prin~eza. Que
o Sr. va .. conccllos:-·Esta emenda está
honrou o ,seu sex·•, á heroína da virtude, á· mài
prejudicada na parte ·sobre: que houve vot11çiio:
da patria, .á cooperadora da nossa glor!osa iupor
e~emplo sobre alçadas-; porqueê'se decidiu
liepcndencin.
,
·
··
.que· não llouvessem ·alçadas. ·'
•
.
' ..
8e a magnani.midade desta camara pt•ecisasse . Na outra parte, em· que, falia de nullidade ou
•I!> estimulo· de ~xemplos extnnllo;;, eu ,prod~i . injus.tiça notol"ia, Jaf!lbem_ está prE'jud!eada_; porque
rta un1 sem numero de faetos"analogos, pratica·
venceu-se o eontrano do que,·propoe a ementla:
dos pelas camaras de nações mui liberaes c pllinas ·outras partes ·porém, ·sobrt~·'que•.' não houve
la•itropicqs; bem como -a-- Inghterra, 'os; E4àdO!F ... . otação;··nfio póde ·estar prejudicada; · ' :-:-:-:-·- ··
:U:•lidos e ain(\a · ha pouco pelas cõrtes ·de Lisboa;
Não se tratou do tempo ou termo : • qoani:Jo
-onde n c:un~ra dos deputados estabeleceo; se- _ disso .se tratar, ··será · posta a v.:.tos "Deitsa parte
.! . . \"

1
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e muito bom serà que se marque . .-. tempo em
que a revista pgdê ter Jogar.
O Sn·. PREsrnE..~TE consultou ü · camaa•a se devia
c~nsiderar-se de novo a emeuJa. Vimceu-se que

Eu faço

diff~t·ença

.Alsne.ldo. e

A.lbnquerque:-

Sr. pt·esidente, eu entimdo.que a parte da emenda;
sobre ue · se ·hadd tomaa·. vota ão deve sea· impressa, . porque estes .artigos têm nexo e relaçiio
uns· com os : out1·os, e é preciso meilitar cada
uma das partes . da emenda. Quauto ao mais
acho que dizer-se simplesmente - termo leg:tl não é bastante ; é preciso marcar qual é n tea·mo legal, poa· isso que a marcha das revistas
será talvez outra, do que tem sido até a•Iui.
o Sr. lUa:y:- Não sei se tenho ainda tempo:
eu quizera, ·Sr. presidente, que as revh;tas que
se houverem de conceder,- sejiio concedidas 15
!lia,; depois de ter sido o processo notol'io, e
nn l'llsso, porquo a pnblii!idade é a alma de
I

•

O Sn. .M.uA : - Sr. presidente~""' eu

disto só

SI!

poderá tratar depois.

creio que

inju:;t~

e pôde áaa· uma sentença justa·, c não valida.
Por. exempln,. quando se diz que
.. uma sentença,
. .
~

J'<!lto expre:;so, ou nos· casos, em que fallou o
Sr. Vasconcellos, mas põdd o juiz não ter violado o direito, e ·t.,r violado o direito particular
da aa-te . . . . . .
. . ,
O juiz pôde dar sentenças ·ci>utra as prova»
dos uutos, e diz(•a· o contrario dellu.s ; eis uma
sentença que não deve · ter valor.
·
Quanto a d~clarm~-;;e que ficiio em vigor as
leis existentes, . nno o acho . necessru·io, porqué
não sendo revogada !I legislallàO, que ora eiiste.
sobN as revistas, é cluro que fica. sub:sistiodó,
c mesmo nesta está marcado o prazo, dentN do
qual se podem pedia· as revistas : e quando excc<lt!m . o prazo, é preciso dispen ..;a na lei, que
é uma disposição· especialissima, que om sô pótle
sea· concedidà pelo poder legislativo._
~e se quer, porém nlteraa· o termo marca~o
na lei para mais, ou para meno~, isto é outra
quesb\o, que então tlevet·á propõr-se por nma.
emenda : porém como tal emcn.Ja niio vejo na.
o

O· Sr •

entre injustjça e nullidadc.

Um juiz pôde dar uma sentença valida, e

'

tribunal, ondo possilo subia· estas o>entenças, e
o Sr~ cn .. t;odio l>lo.s:-Como os casos s1io
uma Vt•z que so estabeleceu 'tiio ttmpla facuhlutle
mais tlo que as leis, permitta"se-me lemumt· u
•le revista, que qualque1· sent.-nça n tenl1a stJntlo
que sd por experierr;.ia prop1·ia, e que niio se
•·equerida ; acho que é -noces:<Rl'io .fixar ·o tempo,
com pt·ehende na emenda. Eu quizera que se a<lmit•Jentro d•)·qual esta revista poderá ser requerida.
tisst'm · tambenr revistas por erro de contas e
A· nossa legislat;ão actual- marca dez dias para
demarcação: pnr prop1·ia experiencia posso assefazer-se a. petiç•\o de revista, e iunrca dous meguo ar que dnl1i nenhum mal resulta. Semp1·e me
=--•~s para levar-se a petição ao dc::;cmtiargo do
opporei a que se deixo poder discriciouario nc;~ta
pa..:o. ·
·
materia, e quizera até que com elle se acabasse,
Quanto á emenda, não ·estou bem certo nella, . se é possível, porque temos visto o podca· . dis<l <JIIizeJ·a. que u nobre deputàdo a tornasse a
crieionario ir ao 'infinito. ·
·
le1· (leu-sé.). ·
.
.
o Sr. Aln1.ohln o Alb.uqucJ.•<tUc:- Eat
vo o pe o parag1·ap o· a . qna es. , poa·qu~ ex• ·
. , e as pa a v; as-mam cs 11 nuplica mai;:; do que a em~ndu. Quanto a injustiça
lidade, e injustiça not•Jria- são muito difficeis
.Je se entender bem. A ordenaçiio do r·eino li v,
noto1·ia e facil tle entender-se.
:3. • tit. 7.J detet·mins que tem lugar a nulliTodas as vezes que a sentença fôr contra· Ji.
retto expt·esso, .:. contra a prova os au os, la
c1taçiio da (!arte; quando houver falta de pro'injustiça notorb: isso sabe todo o mundo, e não
• vas, e to~as. a,s Yezes que a senten!:a é proferida
é preciso explicaç:io; quanto à nullidade, não se
contra dtre1to expt·e~so~ Pur _consequencia se vapó.le .a"ot·a ma1·car os- casos..
.
. ·
,
mus enteude1· a manifesta nullidade na fórmn -:1!1
Quun;io tratarmos do prqcesso , então :se llli\.1'·
nossa legislação, fica coinprehendida esta parte
ca1·áõ as suas fôrmas, e o que o tor)la nullá, -~
da injustiça notoria na manifesta nnlli<.htde da
Nós sabemos que lm divergencia sobre nulliot·de•laC;ão ; porqutl diz-se que são · nullas it>tias
dade:s, pot· exemplo, nas citações, se é necessario
as sentenças contra o direito •lxpresso : e melhor
citlll'·Se á mulher do citado . em alguns CtlSOS·;,
é deixarem-se entender· estas . palavt·as na fórma
,;obre isto ha divergenchL do ot•iniões.
da jut·isprudencia actual ; p.o1· ella nos iremos.
regulando até fazermos eousas melhor~s.
E o que poderemos nós determinar sobre nttl·
E
1
· 1
· d
d
b ·
lidu.des, quando nada. temos. ainda· sobre· o
u pe a mm 1a parte am a -não esco r1 umn
p•·oces_so? Póde· muito bem· ser que se adopte_ .a
linha de demarcação destils ·palavras. St>gundo
u nossas. leis nenbúm juiz J>Õde julgaa·, senão
fó•ma de c.to.ções da F1·ança, e não a qne temQs;
por lei anterior, e- quando haja lei que marque
em que um· meirinho dá por citado a quem
a fôrma do pt·ocesso, .,e declare. as penas: isto
nunca citou (apoiado), ou cousas desta natureza;
mesmo determina a constituição; log" ha injus" quando tratarmos· disso darei :o meu voto;
tiça manif~sta, além do calio em que a sentença
por ora acho excu:;ado, fallar-se em nullidades.
fõr opposta ái leis,O"quand•> nno houvea· podei
o iso·. Yergnelro: _.:.:Eu ~oncordarei quo 'o
marcada a fórma do processo, e decretadas as
artigo fique tnl · qual; porque com dfeito ·n~o
•

•

•

a

Parece-me que. deve ter lugar . esta emenda
claro, ant..:s parece que vai ficar mais escuro~
qnan~o,fõr, .C?,cc_asiiiu. propria.
.
Quanto á emendá que trata de determinar ..o
. .O Sr. TeJxclro. 'de Gou~;, 3 : _ Sr: pro·
termo legal; acho. que é ociosa,_ porque nfio, ·._;_.
s!dente; eu acho que o artigo, como está .concedeteJ"Juina.
·
·Quando -.se .l.ratar do prazo deve declarar-se·
b1do,· é.: melhor, do•quc: adoptadas as emenJas.
oft"erecidaa.;: .. , :~ .. ,. · "e·• · •. · . :
qual elle é, e findo que· seja, não· deve liav~r,
Não ·.admitto ajprimeira emenda, nem a uitima;·. 1·ecurso..
por julgai-as perfeitamente desnecessntias. Pelo que- • Jttlgando-se sutD~ienteÍDente. discutida. n ·n:a:~erten~· ~ue\~a;>pol'qu~ se quer: difinit: a n~lteria; consultou. o· Sr •. presidente A camara, ,:;o·
Iidade, e lDJUStlça notol"la; parece-me JtJUlto pe1ur
a ementla estava p~éjudielda? Ven~u-so . ;jue
do que ~ artigo. . ·
..
.
não.
·
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E~l· 28 .DE

Entrou pois em discussão a suá materia com

o projecto.

h

se· não concedào ro\•i.stas, quaridu as causas nà•1
ex:i:ederem ás alçad·1s das relações, que SP. hão
de crear. Eu já fiz ver hontcm, que pelas nossas
·
as revistas é mui
diJferente das alçadas das relações; e as revi.s~s
se c.Jncedem ainda mesmo que as causas ca1bao
nas alçadas das relações, umn vez que não excedão a. quantia que a lei tem marcado para as
. t·ev istns.
·
O que quer o projecto é o me3mo repugnantll
á letm da constituição, pel:\ qual todas as relações hão de julgar em ultima instancia, e por
isso as suas alçadas scrii.o illimitadas.
:r.Ins resta a saber, se se deve determinnt·
alguma alçad·1. para a'l revistas; eu digo que
não, muito principalmente porque a constituição
..•
.o •
rtJvistas se bão de conceder, ou negnt· em attençào
ás causas pelo seu julgado, c niio pelo seu valor.
a constituição quet· · que se olhe pa1·a o vicio
intri •
. tr'n c
c tu as d
ue se
pttlir revista, e não para a quantidade pedida.
Seria mui vergonhoso que ao mesmo tempo,
que a constituição gat·ante a todos os cidadãos
uma igualdade de direitos, sahisse da c 1m wa
os c epu 1 03 um<\ et , em que se 1sses,;c ,
quo: qualquer cidadão, a quem se fe:t um'\ injustiça notorh, não possa ter algum recurso, e
isto pela simples razão de que a sua causa não
exced.eu a l:OUOS, como quer um t:obre deput:tdo:
ou a outra qualquer qu'lntia.
O que se deve attendet· é pat·a o grão de
injustiça, e não pua a quantid 1de d:t demnnd·1.
Se o juiz julgou contr11 o direito expresso ou
coutm n prova dos autos; ou prescindindo d·lS
formnl:\.-> e actos essenciaes dos processos, como a
ci~ 1ção, etc., nece~sat·i~mente hit de o cidad~o •. que

-

.

ltl.<\.lb. DE

1827

o julg1do ·recaia sobre urii' objer.fo iris.ignÜleau·
tissimo.
·
· E' do interess·e ·publico que se
UI
'uiz
·
· ·
·
o contrario do que a lei ordena; e se ussim é,
como n!nguem poderá contradizer, as causas .que
forem Julgadas contra direito expresso, necessariameBte devem ser l'ovistas, or ue assini o
pe e o mteresse pub ico.
O Sr. Vergueiro enviou :i. mesa a seguinte
emend·1, que foi lida pelo Sr. secretario' Maia.
: EMEli'Do\.

'' D.1s sentenças -de que não ha ·recurso ordinal'io. 11-Foi apoiada. · .
O Sr. TclxcJra de Go'ú.,·êa :-A emenda
do Sr. Maia dá um recurso de revista sómente
de relação, ·e por isso não a· posso approvar.

.

.·

sas devem sor jul~pdas na ·relaÇão;· ma<> entre
nós ao presente veJO muitos outros · tl'ibunnes,
que diio ~eutencas. tiças nesses tri unae:;,
pelo meio d'l.s revistas,
tão ás rel:lções.

•< Que se interponha o recurso da t•evista de
todas e quaesquer sentenças dad'\S em tribunaes
de ultima instancia.-Teixt~il·a de Gouvêa "-Fci
apoiada.
·
o Sr. Vcrgilelro :-(Não {oi otiJ:ido).
o. ~r. Costa A.gulàr :-QU'l.ndo n'l. sessão
<l.l 26 do corrente entrou em discussão o art. 30
~este projecto, m1ndou !1. mesa o St·. Verguei.!::O

.

-

ter a ·quem recorra; do. contrario ser:lhe-hia .~
sõ a emenda sobre .. que agora se tr lt'l, como
mesmo que viver em uma nação de barbaro3.
outJ';l.S que vinhão exarad'ls c· hzião uma· conPret~nde-se mostrar que é melhor ac·tb'lr com
tinunç~o d~ a~·tigos;. e duvidando·l!e se. tod'\5
)C nenas tlemanda
aind
•e
· ·
algumas dns p~rte::, do que nnim'll' rixas e cadebate decidio-se que fosse antes offerecida ~á
prichos, facilitando-lhes os re·cursos; ma;; o que
consideraÇão da camara, aque!la parte da emendn
eu não concebo é como SJ poss1. g1·adu,1r entre
que dizia respeito ao art; 36. ·
as pequenas caus:1s qualquer Yiolencia feita pot·
Sendo portanto lida e apobda, entrou em disum julg1dor a qualquer ·cidadão; pois ha de
cussão, e no fim procedeu o Sr. presidente á
um juiz tirar a· minha propriedade, julgando a
votação pela maneira .seguinte
minha C'lUSa contra direito expresso, ll h·l de
Propoz primeiro se o artigo passava até a padizer-se que isto· é uma blg'lt'!ll'l! E' uma
lavra- e injustiça :notoria- venceu-se que sim·
cousa de pequeno valor em relnção á de um rico,
2• se o. resto do .artigo era npprovado ; não o
nilo poderá constituit· toda a fortuna· de um
foi. 3• se haveria ou n~o alçadas n'ls revistas:
pollre 'I
venceu-se ·que não. 4• e ultima votação, se as
. Pousa-se que não se estabebccndo um:1. alçad:l,
emendas dos St·s. Maia e Vergueiro estavão pro·
Q numero Je revistas será exce:;sivo ; mas porjudicadus, decidio·se que sim._. .... .
· .
que razão se ha de pensar assim?
Eis a historh da sessão .'nesta parte, e o que
Po1·ventura já SJ dete1·miuou a maneim de
em verdade.·se passou, como consta da acta que
julgar· ua primeir,\ instancin ?· Já se fez a lei
hoje foi app1·ovuda.
·
·
para ns relações ? Se nadn disto está feito, como
Já se dá por certo aquillo que· não ex.iste; c se
Eu não entrarei na questão que já aqui se tem
quer, ncomoda1· esta lei áquillo quo~ ap:mas
suscihdo, ácerca dt\ votação· sobre estar.· ou i niio
poderá C3tar na mente de nlguem '!
prejudicad'l.. · a referida emenda do . Sr; 1\lnia ;
direi apenas que ella era e· .foi relàtiva á ma·
. Eu di o u
ta 1 i
erta o ar 1go, IS o e · s rev1s
as s•mtenças
<l. acomodando-se as attt·ibuiçõ.:s das relações á
dadas em relação; . . .
.
,
.· ·. .. .
leh·:l e ao espírito da constituição, as revistas
hão de ser raríssimas : nem posso acomodar-me
Deixando isto de parte; ·emittiréi a minha in~·
que se dii:P• que empregando-se · os. ineios para
ueira de pensar quanto· á m'l.terin.·-·agora• em
qu~ seja bem administrad'l a justiça na priquestão sobre a concessão·· das ·revistas : .. ·e se .
meira e na segunda in,st'lncia, os litígios se .....Ql.la:s podem cnb~l!l todas :e quaesquer ·senmultiplicaráõ.
·
tenças, ainda ns de primeiua instancia;>:Omitti. Mas sej'l. ou não seja grande o numeró que . dos -.os meio3 .o~dinal'ios . de~. recursos :'para ·as
poss'l. haver dn.s. revist'\S ; o q!!e eu c;l!go é que .segundas instancias.c· ' ' .· .,. i·'··· , , .•:.,co·:' .
o. Julg·~r-se contra d!retío expreSSõ;Tnegocio de - · Que-ã.s revísl:as sao um i metG 'élttraordmarto,
que nao se pôde de1xar de tomar conhecimento
ninguem o duvid'l.: 'que segundo os principios
c um tal attenhdo é sempre grande, ainda qu~
da nossa legislação ellas se não· facultão sen~o·
i
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nas sentenÇas dàda:s ein: ultima iilstancia;e tam-·
bem outra verdade.
.
A ~pinião, . porém, •. dos- nossos j!_lrisconsul~s
tem ;variado, qu11ato á. .outra q••estao, se a •e-.

.

\

:28 DE MAIO_. UE lH!n

-

1!)7

ciadlis ! ! Talvez que muitas outras declsõc;; não
fossem t<>mo.das li
·
Concluo ·pois Srs., que m~ parece coufobne á
razão e aos princípios de rig.:.r.J~~~ juitiça o cou-

.

'·...

.-

ma iustancia por q:U:tesquer tribuna:~:;, ou estações superior~s, que por ora exercitão entre nós
netos de jurisdieção contenciosa, · ·
e'mbargos dá uma t·1eita ncquiescenci-1 ao julgado.
. ·.
.
• ·.
Pereira de Revisionibus, se bem me lemb•·o,
trata ex-professo desh materia, e. sustenta,
~nalysando a ord. do liy. a•, ti~. 9:>, § 3•, q_ue
a falta dos embargos 11!10 é me10 de f'xclusao.
Entre outras razões aá uma, que me pan~ce
muito exact'\; diz elle, que à J?Rrt~ condemna~a,
quando tenba a seu favor a Jlhtlça e a razno,
lucra muito em yir pl'•Jcurar ~uizes novos, ~ ~es
ligados daquelle natural apego que os JUI_zcs
toiios tem _a seus julgados. A raz~o da acqu1es-

·O Sr.
Va.sconcellos Ol'OU por algum
tempo, mostrando o pouco peso que merecem
Pereira e outros antigos e.;;criptores; mas não
se apanho11 a integra do seu discurso.
o Sr. Costa Agu.la.J.• :-Levanto-me S1·.
presidente, para responJer ao Sr. Vasconcellos,
unicamente naquella p:trte do seu disc11rso, que
me foi dirigido. Quando eu · fa!lei ern Pereira,
foi para notar a diverilidade de pensat· t.los ju~
risconsultos naquella materia, e não por.1ue er,t
fizesse, ou faça grande·· apreço da rnaiot··. arte
n ig
pl'llXIS a, por on e
ternos aprendido.
Eu tambem não sou inclinado a estes antiquarios; couheç_o que ha mrlito boas cousas ~m

e' tediosas, gost<l de te1· bons livros ; ~
como tenho pouco dinhcir~, procuro te•· sempre
pouco c do· ~elhor, ao menos no meu. modo t.le

SiLS,

Não é eskl o lu:..ar de tratar do processo e
julgamento de taes revistas, ma ter: a que · de~e
ser pesada
com muita madureza,
c. para
..
..
. .. entao
''

-

~ Voltando porém á . concessão das revistas. das
sentençàs dadas pelas oub·as estuçoes superior~s;
sustentnei sempre· que a mesma razão que ex1ste
para serem concedidas nas sentenças dadas, nas
relações, fôrça, urge · que tambem · o sejào nas
dos · :>utr'os tribunaes. · ·
·
E' verdade que a constituição suppõe todo o
nosso.:edificio social montado pela fórrna .de que
nella se~ trata.
.
Ella estabelece duas unicas instancias, e um
tribunal sue_remo de justiça: entretanto nós temos
ainda estaçoes supéri•)l;es, que julgào de materias contenéiom1es: como as. cou:;as não estão
alnda montadas, como· devem ser pará o futuro,
é'· de cre·r que semelhantes tribunaes exercitem
por. algnm tempo actos de jurisdicções contealcl~~.

Ddbaldc pois se cançou o St•. Va•concellos:
não tez mais. do que emittit· o seu modo o..le
pensar; fez o que costuma fazer qualquer Sr.
deputado. .
·
Nesta qualidade pois tem dito o que pensa,
e na de jurisconsulto erniLtio tambem o seu
voto, e não pense que é .decisivo. Se este fosse
o lugar, eu lhe mostraria, que pelo estudo
mesmo da . nossa ordenação, recorrt!ndo ás suas
fontes, sem mé fazer cargo do que drz. Pereira,
é. permittido o recurso da revista, saltando-se o
dos embargos; .eu lhe mostrada quaes 11s foutes
.,
·
· . 'vro ,
na ordenação de D. Mano<Jl, como na
se bem lembt·o, de Janeit·o de

..

•,

E neste caso porque não, concederemos.revista
d~ .Suas sentenças? (Apoiado) Serão elles de !_llelhor éondição . do· que. a casa da supplic~ç~o?
A oiad .
·
il . giados; ou se reputaráõ mais sabios.do que tão
· c!)nspicilos magis.trailos que .têm serVIdo naquella
Cll5a, ·e ainda ser;ve~? ,( Apoiado ) Por 11en!tu_m"
modo: eu devo suppor em todos ~~da !1 apttdno'
no seu otlicio, emgu~nto do co!ltra~10 ·I} RO liouver
provas; mas deseJO que·~ ler; seJa ·1gua~-~P.ara
todos~· e -que todos .:tenhao• os mesmos duettos
quanto fôr•possivet;.· •.
·• :· .· · • :.: • ',
· ·
•Talvez;_ Sr.· pl'esidente, qu~ ·se, a!'':sentilnças .de__
~lguns:tr1bunaes fossem . revlSt.l.s,: as co~sas audaeliem· de outro modo., Talvez que .multas :senteuçai sobre prcsas-niio .houvessem sido pronun-

as eixem s 1s o; 9.ue nao pe1· ence ao caso :
o que porém cumpt:e dtze1·, é qu~ o nobre preopinante disse o que entendia, mas saiba· que
me. não convenceu, e que eu permaneço no. meu
niouo de pensar, tendo pela minha _parte.graudes
ju•·iscoitsultos. assim antigos com:~ .modernos.
· Estou porém conforme com o que.reflectiu o
mesmo. 'illust1·e Sr. Vasconcellos. acerca .!las proposições •emittidas pelo Sr.. Cruz Ferreira, a
quem eu peço licença para avançar, que. con-~
fuhdio o julgamento e process., das revistas, com
a .simpl~s concessão . das mesmas.
,
'
,Não ·e de: presnmtr, senhores, que .o governo
deixe. de ter mais · seria consideração. na escolha dos 'magistrados .do .supremo tribunaldajustiça.
, ."
· .· . , . ,
. Elles -não podem . deixar _de _ser magi~trados
qualificados em saber, . exper1encia, e prattca. do::t
negocios ; nem eu sei · que .tanto seja preciso
só. pat·a vet· se um11 sente.1ça. fói ou .. não
~âd~ contra. lii~eito expresso, e com notoria in~
Nij:o; acb'o pois razão pat;a_ dencga~mo~' a !C·
vista' das·· sentenças .dadas.. nas mars.,estaçoes
superiores, ·que por ora . ent~e . nós exerciffi.!)jurisiiiCÇões, contenciosas, e conformando-ll1e ~esta
pinte· com 0 Sr.: Vasconcellos, . s~ten,to a. minha
·opini~o e~ittida.nó.illeu,priineiro _dise11rsq..:' .. ,.
.
. .
.. . .
.O Se. ~U~Jtlsta F'e&eha •• Sr..~l'l'CBl•· . _d':nte.,_ a Pl'}metra..: vez .que ·este proJ~C~ -apP.a·
i'iiceu ~m. ,d1setrssao, fallaJ_t. do ~obre a s'!a !ll_atel:'la•
ataquet a e!l'enda do· Sr.- Ma1a, que ln_mtava as
revistas :umcamente ás sentenças profendas pelas
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t•elaí:Ões, ·e disse então que se devia deixar !ivre
ao ciJadi'io o direito de pedir e obter revJs~s
ole t••das as sentenças, de todo e qunl_quer _tri·
bun~l.! sem C!lperar •1ue algum me obje~tarJa a

tacadas, é preciso não introduzir nellas. a confu.ião.
o sr: cunb.a 1\Iu~t;os:-'- Sr. ·presidente,
s;e o· s re
t ·
·• ·
·

Engane1-me,Sr. p1·esidei1te; forÇa foi porém guardar silencio, porque o regimentu negava-me a pal~vra: mas agora que os h!:mrado!l_ membros, q~e

q~e oiltr'ora n:lo · adopta\·üo,' cumpre que eu _oliga:
-que niio posso deixar de reconhecer a nccess1~ade
•le um tribunal onde seji'io julgados ce1·tos CJ'unes
militares, e as p~ezus, .,te. A constituição acabqu
<!O)U us privilegws pcssoacs, mas conservou todavia
•)S de causa.
!i
·
Sem se diga que se. project.t uma ~menda para
,, abolição tlo constllho. da faz~:nda )unto com o
.do commercio etc. ; niio basta destruir , é p1·eciso construir antes o edificio que deve substituir ao. de::;truido ; ist<l não se faz com um rasgo
de penna; tempo .se gastai::i. ::inm·cando a 9ue
•

-

..

-

.

~.

.- :i

-

gavão nus tribunaes abolidos, e· etuqnanto isto
se não faz, ficará o cidadão mt:ldo e sem I'eCUI'>\!J
de. uma
senteuça injusta,
só porque . diz .o :.dz' .. .
7·iwn ? Eu chamo a consideração da camara sobre
este objecto.
o S1.•. Cru :r. .J'o~crJ.•cl••a : - 0 S~; Baptista Pe-

..

-

.

.

p_rofissão; como se, lhes ha de entr~ga1· a ~e
cls:'io de consdhos de guerra, c nllus negocws
militares? -·
.
·
Os officia,es do exercito e da armada ainda
n:lo metteriio a mão em· seara_ alneia; os seniJOrell
togados ta.mbem a· não mettão na que lhes não com•
·pete.
A. arte de :guerra hoje é d1fterente da dos tem-'
pos passados ; 'õ _vastissimai e laboriosa ; e · os
!:irs. jurisconsultos não julgãn digna de nel~a
empregar alguns mumentos ·de· ·estudu, e le1·
tura .

o

S1·_. !tlont""Iro de Borro'!' :~Nadadi~

l'ia sobre a materia, porque esta. tem si!lo .ass!ls
debatidas; se ·não tivesse <L apresentar uma idéa

-

.

.:::.

.

rc\'istas do!> jnizP.s de paz. :Apoiados.) Pretende
u illustre deputado que se concedàu recursos ;,xtraordiunrio"l na primeira instnncia, no que tJU
não posso mmuil· de maneira alguma, porque
antevejo a multiplicidade de pleitos, que uma tal
metlida vai produzir, e o~ males que resultarãõ
.Jella:
Se cu descob1·isse uma nt<'dida que pudesse
acabar com demandas, de bom grado a adaptaria.
mas esta, que opera o contrario, não deve por
fórma alguma passar. Direi mais, como se poderá
em um tribunal de justi~;a senteuciur crimes mi.
,
• i CI'O:n e • SCICncm OS que
o compõe! ~Iinistros, que estudarão dircho civil,
ou canouico, sentenciar cousas que -pertencem á
re artiç_?o de _guerra !

Telll·Se dito, Sr. presidente, . que no . supreu1o
ti·ibunal de justi_ça, se hão de cxamina'r ~causas;
isto nasceu da J\léa do St·. Cruz Ferr~Ira, que
não se de\'i'ão · con 'der revis n •
bros deste tribuual niio hão de ter conhecimt:ntos.
militares, etc. etc. ;. eu po1·ém enca1·o o negocio
pOl' uutru face; e vejo que O tri~unal lliiO tem
de examinar estas causas, mas s1m conhecer se
a stmtença e ma!1iftlli\amente uulla, ou notol·iamente iujnstu; Stl PÕO foi.conser\'ada aquella ordem
estabelecida por diraito, etc. cousas que um magistr.tdo póde bem fazer. ·
. Eu ni'io sou lnilitat•, ~1em tenho conhecimentos
nauticos; se fo1· julgar uri1 processo militar,'n.ii~
sahc•rl'!i : pm·.:Jlle é dive1·:>a a miulla prófissão :mas
c<mhecer
. . St' foi guai·dâ,Ja
. . . ' a ordem. estabeleci-la
saberá.
,
Portanto não acl1o inconveniencia em que um
tl"ibunal composto de lwmens sabios, como é de
es erar da circuins
lhu, veja se os processos militares têm sahidol fóra·
da praxe, e se nelles ha ipjushça noturia. F~rP.i.
uma breve reftexão sob1·e a rci<llleçiio deste artigo.

o Sr. Al•ncidu ..'\..lbu.qu.-rque:-Verei se
:leu.)
· .
_
.·
·
posso sustentar os argumentos do ::i1·. Cruz Ferreira,
· Pa)·cce-mttgue a copulativa e·.deve ser substie combater o que avançou um Sr. deputado, que o
arguio <!e te1· inventado um gigante para firmai' a . tuida pela disjunctiva OU; mas emfim. e I Cdac•
·· ·
ção.
sua opinião.
•
·'
E' impossivel S1·. presidente, que possa uma
O Sa. Cu:suA. M.\TTos : ...,- Se se trata da Qrcommissão qualquer se1· ·bem dest:rnpenhada por
dem do processo, o tribunal e competente ; 111811•
quem n•i.o teuha nem conhl•cirueutos praticos, nem
se ::;etratu. da materia 7 a cotisaé 'ditlerent.e.
·· .
theoric"s do que· trata, por se- ter applicado a
o sr. Yu,;;conccl.l.os "i~(Leu o al'tigo) Para
mui differente ramo de estudo~; ; o astt·onomo nada
a concessão de revista.; só lie · examináQ duas
dirá em medicina, nem o nt• dico poderá· involver-se
circumstancias : .. nullidadc · n)ariife_sta,•. ou injusem questõe,; astronomicas, ou observar um · só
tiça notorin.' As revistas· d~v~m·se ·.conceder de
eclipse, dos satellites d() Jupiter'; porque os ;;eus
todos os tribunaes, que exere<em JUsti~,:a conestudos são diffe1·entes.
tenciosa, para reparttr·se a manifesta nullidaüe, .
Om, se a qtiotidiamt'experiencia no;; está n.osou jnjustiça notoria. •
.
· .•
trando que cada um é para aquillo a que se
Tem-se querido obJectar a f~lta . de conlleCJ·
applicou, comó que1·emos chamar para a reparm<-nt.o.; !luando . o projccto os. ~ti:ppõe bastautés
tiçlio da justiça cousas, sobre as quaes um miaté de dll'eitQ d.as gentes, poi::1 ~anda conhecer
nistra nada póde dizer? O que fará um·t1•iLunal
1·i
. eJTOS O curpo ., p oma ICO.
·. '
•
e enciar a um genet''' , que perdeu
· O tribunal examina se ~ sentença fo1 · dada
uma acção? Estarão os seus membros habilitados
contra as provas. dos actos; riij:o a reforma; e .
á concluir se o general empregou a arma, que
conyi_Rlul no lu~a1:_ do co~b1_1te_? l:ie respon.deu _com , isto pôde . fazer. um magistrado.·~em ter conhecimentos militares.
· .. · · . . ·'
~ . . .. · ~ · · '
pel'lcu.: às evo1uç0es do m1mtgo? Se foi -previdente nas disposiçõos, que r,.z, para o combate?
o sr. vcrKu':'lro :-~at;~ce .• que a ;OPP.P'
Nada disto está · na esph1·a dos ·conhecimentos de
sição; que tem .soffr1do, o art1gQ,; . resulta . de se .
um m~v.istrado : e medite a camarn sobre matena,
ter confundido o· conhecimento ~c direito CQm a,
que nao é de leve monta. ·--;•
sciencia •'de. qualquer profis~~o,. u; não. ~i •. que
·.Já pondo:rei..Jiue ainda ni'io estava. m~ o ·-para o que nós. determinamos pela presente".lei,,,
recurso dus ·jm·ãdos, e mais outras cousas, que
seja. ma1s preciso ilo 11ue
çonhecimento daB ....
~·ut•to disse : . nós estamos·, fazendo ·peças des- :leu, que deve ter o magistr~t~Q. Conhecer se a ·

:o
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R·'fazer· esté·asscnt.o.para a··todo o tenl·po. eon:..:
starem os inventarios que se :fizeri;.o; eis-aqui duus
casos regulados .pela .sua nàti.treza. ' .
·"
O sr. Ve••guei:ro: -:-'Ap'ezar dos ~rgui:neu-

bunal basta que ó··ministro tenha conhecimento
das leis, como e do seu dever, e não são precisos . conhecimentos militares : .ao contrario vernos-biam~'s obrigados a crear tribunaes espec;iaes
para toda, as questões.
· O Sa. PaESIPE!>ITE :-0 tempo marcado para
esta . discuiisão está findo," e deve-l'e P.assa1· n
t)utra parte' da ·. ordsm d<1. dia ; · mas coino ·niugus,n mais pede .a palavra,Eonsu!tarei a camaru
set devo prurogar a diseussao ate tornar a votação. (Apoiàdos ge1·almente.!
.
..,
•
ei •
discutida, o Sr. presidente poz a votns.
Jo A emenda d•) Sr. Vel'gueiro>, ·não passou.,
2o A emenda do Sr.
ixeira de Gonvea as
salvn a t·edacçào.
ao A parte mio prejudicada dQ 3o numer•) da
emenda do Sr; ~laia, não passou
do mesmo sr; 1.-Iaia; 'res·olveu-se, a requerimento
do Sr. Linú C.mtiuho; .que fica,ge adiado para
quaitdo se tm~e do processo.
.Segunda pm·te

mas eu entendo que quando se trata. de mter·pretar; o melhor methodo e. buscar o fundam~>nto
da lei ; e. qual é este? · A ordenação) diz claramente que quando houver dou;; tabelliiir.s nenhum
delles .escreverá sem distribuição; e isto tanto a
reSJ?eito dos tabelliães de notas como do:> de
ju1hcial.
Agora pergunto eu como se póde adrníttifessa
razão ? A lei de 3 de Abril de l7.)'J fali a bem
claro, e niio vejo que este abuso se tenhu in-·
troduzido senão pat·u receberem-se os tantos réis ;
i!Jventão-se casos particulares para interesse parHa um alvará de 180J, creio eu, que ·manda
crear distribuidores onde. h'ouver •lous escrivães,
pat·a
que ha em .. ·cada car.. .saber-se dos.. processo.;
. .
clat·açiio da lei ?
:Portanto a ovinii'io de nullidade dos feitos oride
lla só um escrtv:lo, é ubsu•·da e ninguem a poderá sustentat· net
·
do estylo.
O Sn. lVIAu :.:....(intei'I"Ompeu ao o1·ado1· (a:::end()
uma. pequena. advertenr.ia que nd'o ouvimos po1•
filllaJ• baiwo.)
, . .

O Sn. VJ,RGUEIW•: - Estou refutando a opinião·
de um Sr. deputado, e posso mostt·m· que clla é
absurda; não sei cíue isto seja estar fót·a da ordem.
Cc;mtinuarei po,rtanto dizend.-. que niio entro agora
na indagação se o estyl•> e hum ou mt\o, basta
mostrar que e contra a lei.
Mus or um UlOtncnto suppouhumos
'1

•

pr.:_imento

r~ullidade

dos feitos?. Seguramente que

DitO.

Eu vejo pela lei de lí2:l .e. Jll'la orden~ção do
ue os rocessos são valiJos ainda ue

liv. lo

que, não obstante quaesquer ordens e provisões:
que se tenhão obti.lo pat·a sanar a nullidade de
distribuição, onde não ha dous tabelliães, a seutença é sempre 11ulla•
.Por consequencia ·deve-se . t•1mar resolução na
conformidade do. parecer da commissão ; porque
com eft'eito i"ltO e uma corruptella, que [se oppõe
ao direito das partes, e toda a pratica em coutr~rio e abusiva, e .•leve acabar.
.
· .

o.

-Sr• •o\..U:no!du

:Aibuque.rquo:

~Já

d& outra ..v.ez,fallei sobre a materia e agot·a repetirei··O que então:. disse.. A:,.lei- é muito clara e os
nossos •:praxistas .concordão que . não existe distribuição.·onde ha um •SÓ escrivão; Eu ao menos
nunca: tive. duvida ·sobre . isso;·e · ignoro se tem
havido al~uma resolução. em. contrario. (Nilo {oi

· •mais.. (IUVldo,)

·· ;

,

·· l

. ; ·

.

~•. s~~lUíjÍu··: ~-;.·: ... (Não (oiouv.ido.)

·9 :s~~ ~iéúô ~, so.U.z,.;,: . :...:. Opponho-nle.

~. ·--:_: ........ f·
,~,
n
ne·
cessaria nem p.)de ·ter lugar a aeclaraçiio .'que
exige. A' sentença que. íô1· .dada contra a lei, não
põáe pàssar, em julgado e fica o direito á parte
ae annullar pelo meio competente de. uma acção ·
âepóis :de .. deelaràda· :a l~i;· < ·.' :' . · • · ·· · ·
-Quanto: ao'. ·que disse ·o Sr• Mai~. ·não sfá...qJU!:..
o·jw"Z't!'lnha·~a seu alcance; para evitl\r-que.o.
· escrivão,: desencaminhe ·os·. · autos-~·· 1:õutro• •' meio ·
.<tUêi DiiQ'> seja~~' do' asse~tG•;· ei•aqui' Ümâ: uistri· .
:l:iuii;ão,:····: ,.,-.,:c:• •·•··. ·,··''<-.· :.~ ... ,...... ·
· - ·
,. Proponho que sé aecréscen.te ,um art;gQ·por
·Nos iriventíuios Je :o juiz•• de ôrjlhãõs obrigado
que 'se· detern1ine que nos jnizos··em que JiouTer
~.
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um só escrivão se fará cargo de todos os processos para delles dat· conta, sem comtudo l_Javer
lugar â pena de nullidade. Sah•a a redaeçao .......
Maia. 11-Foi apoiada.
• ue a reso ucao se expnma e mo o que
fique bel~ claro que o~ erocessos e .~scriJ!tur~s
onde havm um só escr1vao ou tabelhao, sao ~a·.
lidos. - rerguei1·o. 11-Foi apoiada.
·o ·sr. Cruz F c rrcJ ro. : -Esta ques ao
tem-me apparecillo muitas vezes na _rela~ão: E_u
sempre fui de opiniiio que não hav•~ distribUI·
ção onde t<Õ ha 11111 tnbelliiio, e citc1 sempre a
lei de 17:23: respondia-se-me que sempre 9ue se
faltav•l á lPi havia nullidadc, e fui v.:nctdo. O
que o Sr. Vergnetro di_z é a mesma verdade.
O Sr. BO.J>tlsta Pcrcla•o.: -O estylo da
distribuição não é tão absurdo como se quer
inculcar.
, .
E' certo que a lei diz que não haverá dJstl'lbuiçiio onde :sô haja um tabelli:io, mas nã~ hacoft·c receber o seu dinheim·, procura-se o inycntario niio apJ?arece o nem se sabe onde ex1ste.
Eu admitt1ria
a . pmticn. ·niio pelos. motivos
.
.
povos.
•
·
Quanto á declaração que se pretende fazer
sob1'e a validade. dos pt·ocessos, creio ser cousa
11c não ossa assar em 'ui ado.
Dando a hora, consultvu o Sr; presí.Iente á
camara se se devia prorogar n d1scussão. Yenceu-se que niio.
Deu então o Sr. presidente para ordem do dia:
1• continuação dn discussão d(> parecer que acabava de ;:;er adiado; 2·• continuação da discussão
do projo.!cto de lei sobre o ,;upremo tribunal de
justiça.
Levantou-se a sessão :\s dua;; hora!'.- Miguel
Calmon Dtt Pin e Almcidà.

RESOLUÇÕES DA CAYARA
111m. e Exm. Sr.- Accuso a r~cepçã~ de dous

S..Maia.

Na mesma conformidade e data se officiou pela:
repartição dos negocias da justiça.
· ._,
111m. e Exm. Sr.: -.Accnso a recllpção do ~~:
ci•l de V. :c.;_x., datado em 23 .lo corrente ruez,
incluindo os mappas dos rendimentos do senado
da camara desta ·cidade ·e mais papeis que ós
acompanbavão. E em ·resposta participo a V. Ex.
que a camat·a dos ·dequtados, certa· do conteúdo
do dito officio, já tem dado a estes Jlapeis o
destino que convém. Deos guarde a V. E~. _Paço·

s.'

s:

lttl7.- Sr. visconde de
Leopoldo.- J. A.
lllaia.
·
Jfa1•ianno Carlos de Sor,t,:a C01·rca o rcdigio.

S~ssão em 29 de Balo
PRESIDE,.CIA DO SR. PAULA. E SOCZ.\

A's 10 horas procedeu-se á chamada e nchaudo-se presentes l:lS Srs deputados, faltando com
pnrticipação de causa os Srs •. Mendes Ribeiro,
Clemente Pereira e sem ella os St·s. Sal"aJo,
Barro;; Leite, Garcia de Almeida, Faria Ba1·bosa,
Maciel J.Ionteiro, Castro Vianna e Castro o Silva.
O SR. PRESIDENTE, declarou aberta a sess'io. ·
O Sr. secretario Calmon, leu a neta da anteceJente, que foi approvada.
r. secr<.'ltarJO . ata,· participou ter recebido
do Sr. Clemente Pereira- certidão da ·sua molestia
Houverão al"umas reflexões acerca deste x • s
e eserupulo da parte do Sr. deputado o · resolveu-st~ que o St·. sect·etario lhe officiasse -si~ni
. ficando quanto a camni'ft conceitua qualquer Simples participação que os Srs. deputados fação de
molest'ls.
·
O mesmo St·. see~·éta1·io Maia, leu os segu(ntes.
OI<Ficzos

rente mez, o primeiro dos qunes continha varios
papeis apontados l'm tres relações que o acompanhavão, e o se~undo as contas da receita e
desp_eza da provincta Cisplatina. E participo a
V. Ex. em resposta que a camara dos deputados, Inteirada do cont~údo dos ditos officios. jâ
tem dado a estes papeis a devida direcção. Deos
!!llnrde a V. Ex. Paço da camara dos deputado;;, em 28 de Maio de 18 7. - Sr. marqucz de
Queluz.- J. A. S. Maia.
« lllm. e ~,;otmE. Sr.d- Foi prdesehnte tao sednado
o officio de v-~ x.,· a data e. on em e· . eseIllm. e Exm. Sr.- A cnmnm dos deputados,
jando o mesmo senado ministra r á 'camara· dos
afim de deliberar sobre nbjectos de publico inS1·s. deputados 'OS esclarecimento,; exigidos, re- .
teresse, necessita que ·Jlela repartição de que
solveu que eu enviasse a V. ·Ex. as inclusas eõV. Ex. se acha encurregado se lhe enviem cõptas
pias de dow pareceres quo têm havido' a· tal
authenticas de todos os decretos ou ordens por
respeito e que ao mesmo tempo lhe communicasae,
que pela · me>:ma· repartição tenhiio sido creadas
afim de ser. presente á mencit.nada camara,. que sócom missões ·militares em qunesquet:- províncias
mente se espoJra pelos trabalhos da commissão
deste imperio, depois da sua indepimdencia pomixta para ultimar este negocio. De~s gn~P"de.a
litica, exceptuando porém a cópia <lo que é relaV. Ex~ Paço do senado, em 26 'de Maio de 18'27.
tivo â província Cisplatina por já se achnr esta ,_v·
·
· · ·· ·
19 a camara.
que par IClpO a v. Ex.
Antonio da Silva aia. »_;Ficou a' camata inpara que suba ao conhecimento de S. 1\L o Imteirada.
· ·
· ··
, ...: ·
perador. Deos guarde a V. Ex. Paço da. camara
·· ·
· ·
·
dos deputados, em 28 de 'Maio de 18'27.-:;:: Sr.
"Illm. e.. Exm. ·sr.~Em,. ..~!)ns~qulmcja (lo oflk
conde de. Lages.-J. A. s. Maia.
.
. · cio de 5 de,.Setedq~bdro_dotadanno,!lntecedente,~lo·
Nesta mesma conformi.Jade e data se officiou. qual a camara os ep-q. . os e~io 'in~ormaçQ~.
e- outt·,as prestações estabelteldas por cqstume em ·
pela repartição da 'marinha.
-1--e~~--uma-::--l.las (FCfittt!!iM .. do. irr.peri<r;; se· expê-. ·
- - Illm. e Ex~. Sr~ -A ·cam~;-depn tàdos,
dirão immediatl).mente por ata,,~cretaria ,de-,estado as or.Jenll; oonveniftntes. ao bispos, das, di,. f'
afim de deliberar sobre objectos de puolico in1~-j!Sse, l)~e.ss.itaque pela repartiç_ão de que V. Ex.• · versas dioceses e em execução dellas- arel\U·tteo.'
:se._ acha en~arregado s•! lhe enviem cópias aurece\)erão os .officios que -r~em'r.t~ a:!V.:· Er•• ,.,dt>a
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. bispos de. 1\Iat·ianna c S. Paulo c do preladu de
As reuniões de commissões fazem-se nesta casa·
: Goyaz, bem como do. prelado de Cuyabá e1tiattofóra della . nem ó muito Iacil pel;l distancia eui
Grosso, que J!Él: refere ao officio que· foi 'já r•·met- · que os Srs. deputados mOI'àO uns dos outrós . e
· tidó á .cnmara com o a\fiso de ;:; do c.. rrentc. · é '!tó perigoso p~Ios mot1vos que a camara não
, em. que deu conta dns alterações quu hav.a feito
dmxa úe conhecer.
u re es e o ~ec o•.
or 1sso nao po en o. o Sr. Calmon r~u,•ir-se
" Em Janciro.dcste anno se l"e·•etirão as ordens . á cummi~<siio, quando esta 'llqui ·se couoregá nem
a ~st.e respeito: e agora ns mando r.cnovar para po.lendo fazêl-? dep.,.is, pelos motivos"qnd 'acabo
de ponderar, e fo ·çoso que se UIC dõ a demiss.ilo
. p.oder satisfazer no ne for p<.s;ivel ainda uesta
scss,lu
req ms1çao a camara.
· "•
•
·
ar com os seus collegas da commissão.
•
« Remetto tambem a V. Ex. os mappas inclu. sos elos dive1·sus bispados e· dns duas. prelasias
O Sn. G,\L\'ÃO :-0 Sr. secretario rediae a acta
acilun rcf.·ri.lns, bem como uma relação extrad•ms dias na semana e nos quatro que Ih~ restào
bida 1111. mesa da consciencin e ordens, de todas
tem tempo de trnbalhaL· na commissão porqu~
· as fn•guczias do imperio, afim de V. Ex. fazer
ella não está em sessão permanente e a' materin
vem c.le casa estudada.
·
·
tudo p•·e~··nte á mesma camnra c pode1· ella com
· perf··ito conhecimento de cada umn daquellas igreB.\J'TIST.\ PEnE:nA: -Não basta que os
O
Sn.
Jas, t •maL' as deliberações que parecerem conmembros dn commissiio estudem em suas casas
venientes. Deos guarde a V. Ex. Paço, em 21 de
a
~atcri.,, é preciso combinarem entl·e si e se
Maio de 18"27.-Conde de TTalença.-8r. José A.nse Julga que os trabalhos da coam1issão são apre~nio •la Silva_ 1\Iaia.-Nã~ vai_ o_map~a do. arcesentados com tanta faciliJade eu or elles trocarm os a mesa.
-A' commissão 'ec~lc.siastica.
O Sa. G.u.v:.:i:o :-Sou de mais a mais. membro
<<. Illm. e Exm. Sr.- Com a informação P. pade duas commissões.
!ecer do dese~~b:trgado~ juiz da alfan<;J.ena interino,
,

c e es...

. .

.

crivão ua mesa do thesouro, forneço os esclarecimentos que .deseja a camara dos deputados,
sobre as ordens porq~te se arrecudão direitos ~e

cnmara noio aLtendn no meu rcquerimt.>nto, porque terei desculpa pa1·a aquillo que não souber
fazer.

destinadas ao commeréi~ da costa d'Afl'ica:oujecto
d? aviso de .17_ do ~orrente, que V. Ex. n~e expediO J!Or dctermmaçao da mesma camura; a qnem
V. Ex. fará presente o referido, para seu conhecimento. Deos guaL·de a V ..Ex. Paço, 2ü de ~Iaio
de 1827...:_.ilfm·quc; de Qttelu.:.-Sr . •José Antonio
<ja Silva l\1aia. »-.A' com missão d<! commercio.''
Não ·havendo mais expediente, pedio a palavra
e disse
·
o Sr. Cal.Jo.o:n. :-Sr. presidente, eu re•JUeiro
a .V. 1!:x. qneira propôr
t\ canwra a minha. de.

commissiio de f~zcnda não tem menos de d€z ou ·
lloZ•} ohjectos, subrc que tt-abalha · cada um dos
seus membros, cunforme a divisão que se fez do
trabalho; tendo depois de apresentar tudo aos.
ma s 1uemhrus pnt·a entre si combinareni.
_E p dcr·S•l·ha compnrur o JlCSO desta commissao com o de outra qualquer? Eu nem devo mais
_insistir ; resoh-,1. ll cnmara. o que entender.
Depois de algumas reflexões mais dos Si·s. Hollanda Cn,·nlcnute c Lino Coutinhõ, resolveu-se
que o Sr. Calmon, fosso dispen.,;ado· do lugar de
S•Jcretario e o S1·. presidente con"idou o Sr. Al.
·
para o su s t-

-

de fazenda, a qu'e· t~nho· a· ·honra de perteuc~r
são arduos c cu os não posso bem desempenhar'
·servindo na mesa.
'
.
r io que o no re
deputado esta .. nas mesmas. circumstancias llo
Sr. Fran•;a, a quem a camara dispensou. ue secretario.
·O Sn. GALTÃO :-O ·Sr. deputado França, ·não
foi dispensado por essa razão sóm~nte; allerron
0
que; além de sm· membro da commissão de fa' zenda, era relatm· da commissão centml. e tinlm
:um trabalho extraordiuario ; mnbom hoje jti niio
exista essa commissão central.
..
.
. o Sr. Dai> tis to. Pcrcl~o.:- Sr. presidente, fossem quaes ·fossem as razões t'lorquo o
Sr. França foi dispensado do exerclcio de secre_tario,. nnda tem com isso o ·requerimento.· do
Sr. Calmon..
.
.
·
E' pt·eciso que .nos persuadamos do grande
traba,lho quo tem a commissão ·de fazenda c que
,os E;eus memb.ros. predsiio tempo e .algum des
canso para .os be.m desempeu)lar. . . ·
~s, membros <la com.miss~o lCl!J'Se apr~'>ent.ado
'

~.'

.

.,

-·. '-

'

- o

,. , .

.

._que Jhe estao confiaçlos e n~da se tem podido
fazer, porque o Sr. secretarto occup11.do com. a
.act!l, não,. te~ tempo de· reunir~s)l ~om os mais
membros: ... : .: . . . •.• ...
. ' ·. . ' ' ..
, P-,~;,d~~~:umâ:;: 9i(a Clll,l~B)"~.q,t~·, qlle· as ~~t~
.~J~9 ~.r~ihg~çlas, por,,-um m.embro ;da commiSsao
de tazenda e neste caso oontinuat.'i"l.o Sr;~à!inon.
-~~' e'-x~fcici()..cl.e. :se~1:e~t:_io; otk.ÚÍIÓLC;,qU:~;;'t\; cq~
~~~!>: ~ê ,.~~~-~;i,9Q.s,,Mii:).?alJ!o!bq'!le:oestão .~ ~\lU.
cargo, e. entao nao.. lul:. 1remed1o. J:;enao ,dem1thl-o.
de.,~ç~etario.-;;:·o:·.::· ~,.: :•; ··,<:::·~:.:
TOllO Í.

.:·::··-•;.,· ·

• ORDE:\I DO DL\.
Entrou em discussão o parocer da commissão
de justiça civil e criminal, ácerca da indicação
do :5r. Ycrgueiro, sobre a mti. intelligencia'da.lei
dns distrib•lições.
Pedio il palavra
o S•·. Gon.1cs de CaJ.n.t•os :-O parecer
da commissiio niio preenche os fins à fl!lC se propôz o ,nolJre nuto1· da indicação.
O nob1;e autor ela indicação, querendo acautelar
os íuales que poderilõ resultar de alguns julgados
proferidqs, CC?m~ elle · diz, na . casa da supplica~.ãó,
pr.ra a proymc1n de 8; Paulo, contra a expressa
letra da ,lei do 23 de Abril de 1723, pNpõe c
requer um rcmedio para aplainar este negocio,
e ·um meio de pôr em segurança a pt·opriedadc
dos povos dn'luella provincia, para gue elles
jámais possao• soflr<Jr mingoa no seu direito de
propriedade, o que não só se deve conseguir
par!l··aquclla província, como para todas do im.

.

.

A commissão (assim como · o ·m~tôr. <la indica_ção} tem~se esfor(.ado, summamente ·para faz r ver
a .clareza da.lei.e sua letJ:a,,·_o· expõe quejámais
se p_oderia entencler '.de· o:!J,tra ·maneira, ·senão a
g_ue . expôz o autor da. indicação; istQ' ti; qne aónde.
lia ~!" ~ó~ ta~ellião: ou·~·~c•·!vão,='.a_: l_ei' .Tiã•> 'eXige
ct':'stt:lbmçao, ·e. apezar.· d1sso. :·propoe .ccuma:·decla'-ração··-·.·,_.;· .· ,.- '"·''''· •::,::.~ ,,, ·. .o:.r·"'"'' •'l.·:·,.,8o.!.,·a .lei,<] cJR:i·~ 'pàfâ;·_~i1·~-:~_'·e~i'gêi;:int~rpte•
taçti.i.l?:.Se';o.~csm·· a letra•expressa; ·que:.i'~
dadê lià~de' íictaiái· ·â l!Ji'?.·Q' 'otiie f~~a''coúimiÉ'S'\ô

.... . . •. .. .... ,,,,,_ ..,.,.. ·"-· ·.·: ·if'
~

!. ,_
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tolar, P"l'•Jne ~e~ em u,n on outro juh:nuo aconteceu i,;tv.,~qne~-aiz o nutot· da indicação e não
se nsm1 d··~ meios competentes, n:io se segue qu·~
se f11Ça esse jul~ado t:io publico e tiio geral, quo
se v,.ja p ,.. turbada a segura:1ça da propri.,clatle
c nem se segne que se declare a lei, ou que se
diga (JU•l clla está uo seu \'ig~>r, limitada sómcnte
:'

:-\Uft }Pf,l·~l.

~

c .. m

cffeito, por. mais Jeelat·nçõcs que se qucirão fazer, os intrigantes e os mal intencionuJos
invrntar:'tõ uovas tm~as, procurariiu no\·os 1ndos
Jlm·a innt!lislw e,;ta _disposição.
_ ..
.
t ;

' :

' "''

'"

•

:1''

,

•

se

D,,;,mis
a le.t é dam, so a lei é expressa
•?(> ''" r:liz o pa!'••cer rla commiss:iu, <~otno se póde
c•onduir qne ,;c uel:u·e a l<!i? Eu uiio eunduo,
, :1
"s · ulaa elos s:1o unllos sen 1t1 cor nt
:1 lei e quo os fJtÍe julgarem c~<ntra a lt;i ,.;iio r.:sP"'"'\1\'iliS. {All~ic.do.) •
_
.
.
Na \'t•rtl::tde, :Sr. pN;;tJente, ll:t•) se pode dmxar
<io tHÜ•'ntler a lei cOill'.l se ndw, qnauto mnis
''i~'~ o caso é outro~ esta lei ach_a .. 8u de f•tt:-to
.aacra<la; enthom dtu fosse c.ouculoJúa des:>a n•andl·a. a expericncia e a occm·t·cucin <l~J f<lctus
liz<·nio \'CI' a u··ees,;h!;ltle do sn amplim· a lei e até
Jn.,,;m•> de faze•· igualar n tlirc:to a tntlos os citlatiãos, pnr<JUO m1o sendo 11 tlislrilmio:1n geml ficar:il) nlp;uns pri\'wlos dos meios de exigir 11 •·es·
ponsabilillll•.lc dus esc ri \';les.
.,

~

.

.. r

..

(

..,

.

•

.

.

.-

••

• .,.

'

'

ro

~

•

de111o • pr.·,·ettit• wdns os easos, qu:mlüS a malicin
hum:ma pó te minisu·nr, pot·qne eJI;t é mnit1> fcrtil
f~Hl ·1,--.:,~ohrir n1f•Í(JS de se cx~rcitar.
"!'

.

negar que era o impernnte quem fazia as leis e
que as alterava por meio dó decretos, pr•• \'.sões
e ah·a1·às? E quem seria .tão louco qu" se animasse a dizer qn•:' não et·ão esses o:; m<>ins eomf!ctente~ de que o imperante de\'erul latu;a;- mão
ptlt'a t·efclrmat· ou declarm· a leí ? D" fa•·to esta
lei existe alt,~mda, c ''ogou sempre no fóro. . e
nind:t hoje corre no fôro com 11 principio cet·to .e incoutest!l.vel, que ncnhnm tabelliito ou esc~i..,ão
lll escrever sem tlistt·ibuiçiio, e cun1o poderllnJos dizet· 'lue a Id csl>Í. em pleno vigor? .Portanto o que prnpõe a cmnmissâa niio t•cmodeia

~

1rando a neces>itlaJe de se ampliat· a ld, e f.;z
cou1 <pte esta h?g·L.;}at~~:1o foi ~uupHaJ.:t, n~siu1 couco
nnti~muenLe o f,>riio outrns, e se foi m·tlcnando
....,
.
. -:1 -··
•· ··.,r
u ~ J s · ·p
.qner ltw,,r,' sempre Scl distril>Hi!>se o feito: niio
.s0 púd.i' inlltn· 111ais tcrm illmt telH<!nle.
O mesmo itup~rantc ll"l' f:1do scn ampliou 11
l•Ji; uus ,.,lmo::; que cm T'.;~·uamuuco eut, Ulll:l
üH\rithn•i::t on(lo )I{U:(a lctH sü <:SCi'Í\·:1:l, foi crcaclo
nw <ii~trihnitlur c .. m }.H'Opt'i<'<iarle do ,JJicil), c lNl'
·unw ['l'IJVisiio do con,;••llw nltramn•·iuo pas,;atla
TJOI' re~nhtçiio da consulta f)ltC foi nntnJa,t:t •·x.e,;uta< lV•r provisuo do desc,ubargo do 11aço dest1
côrt.~ !>e mandou pagar e fa;:.,r restituir u esse
propril!(urio todos o~ cntolnm~;ni.os qnc os ouvidores transactos llavião recebiJo, ucsde que elle
tomou }:oosse, por lhe pertencerem dcs,lc .essa
uãla, COlllf> pi'Oprietario do oflicio UI) (listt·ibuLitn·;
eis uqni, Sr. prcsiJen~e, o mesm.o imperante am.
pliando a lei c quol'entlo quo honves.;;c <lisu·ibuiçiio na ouvidorio. de Pcmambuco, onde ha
um só eserív:lo (pois n:1o me consta que hajào
·ouvidorias com mais de um), demais ha duas
-~rovisões, uwa para Cuyal)à e outra pam l\lattoül·osso determinando muito terminantemente uc
,;e .. íat;a a. dis~ribuição, ain a <1ne su. haja. l\m
..Jscrivlio. A'' vista disto, Sr. p<csidentc, eu não
poss?. dit:•lr scniill. que n l~i estit allcrad;h c. se
:t let esln. ultet·adn, ,como vamos fnzc.r ,Cistn dcdaração, .sem 'fazer., , declaraçiio ·'das alterações ?
.. Não j;e _diga, coinó.'n ui ouvi,. que ns rovisões
não. nlterão as .leis, não re ormu
. ,,
·
-f.'Or issa.'niiO
dévia fazer c:nso."dc pro~isõcs;

C·.>m efl'eito, 8r. presidente, ostou eon\·encido
da necN:sidaol.l du l'Cllledio <l CSSéS males ()IIC
pot!er:'lõ !\CO~It•·:er; e,;tou c..nve.11eido da necessipo:h discn;;s:\o q•1e J{om·•l lwntem se ;l;os'trÔÚ.
nmito suílicienttml••Ute o inten•sse que tinha o
pnhlico, em que se fizcssum distribuiçõt·~ nos
c.~cri\~fi:Ps

•

n;-.J

· .,.·

~

·

"~~

•

..

acho qne 1i preciso cmnbiuar a interesse da segnrt~.n<;a da pr .. pri~dadc com a utilid::u\c qu~: as

partes deYe111 ,.,;perar das distribuições c acnutcl:w pnm u f:tturo qunesquer inconYcnieutcsAlttla •Pt•• ;;,~ i'a;;ão quantas dcdnraçÕ(:S hou\"'cr,
niio s•• ···•us .. gn·• o fim C•JIUO . fic;l dito; é nccessal'io tirnr n e11us:t tio mal, uliús uão se conSt·gn · und:t ..

O ma! ex:sto nn pena; a p~na é injnst:• é:
dt•spr·•p •n:iuuwla: a p•ma de nullidatlc que a
nt.la uag:J\tl da nns!:'a or,tonação s" acha upplica,(n. . ás cou,;;a.;
ns. ntais. .insignilicantcs . o tiimi.
clllll;~t··se c .. 1.go do uullidad.:;' este lll:l<ulucial
iucsg.,taytJl, ,J,Ii<le o.; .intrigantes e mal int.,ucionados tlc•l uzem meit• uc po•lercm protcllar e

.

.

.

Este mnl se pü.le iw:mtdar genernlisando a
todos a distriuniçria (emhom se chRme distribniç:lo
nn :-~e u>~e de outro tenun, eu fut!.1 nos termos
juJidados, no t<.~ro Ültnh. 111 ha wrmm; tcchuicos
qne. •·xprimcm mais '''"· <Jit·•.:it<> do •1ue o seu
seuti<l" l1tt~ral e onliunl'i·•) uwa Tez, pois, que
,,, 'JUeira geuerulisnr a lotlo~s os cidadàns, como
nchu <Jiltl se dc\·c fazer, r•·nu;,ll!a·se o mal, sub~
stitn i ntlo-se outra pena, q nc .,aja proporciunudll,
c acnlnlllo<h1la ús idéas do tempo.
. .
Pod•·m t·evatídar-so todos os~ netos que tiverem
. sido {JI'Illit:a<los ut& agora pelos escrh·:ics c tabdli:ies. SCill di,;triblli!:rio. lsto llllO C UO\'t> Jlfl.
nossa legislao:lo, c já houve uma providencia
muito :;auílavcl a · respeito dó escrivão da. ''illa
de Snnto Amal'o, que admittio um aju.tante a
e!;\crcver em tudus os processos indistiuctnmente,
sem se lembrar que a ordena<,:iio prohibe t!scrcvcr
em em-tos casos. As p:u'tes vendo-se cnm actos
pmticados por um ttjudmltc, c por conscqncncia
nullos tiuhào um >rc'uizo incnlculavel· 1'
diou·se isto Í>IZ•ondo·se com· que fossem validos
todos olf neto• que Huh,'\o si:lC>. praticados por
. aqucUe ajudante.
•
· ·
Eis
meio que 't! muito: tiroprio, nem se
• di15a ,qlf-c po1· Jsso c?. ret~oacti nr_ a_lei, tJ!)rquenão

um

princlpJa·n sua e'Xecuçao · scnao ·dcpols·que ·se
. over algl~mp .'inestão :ióhre._o p~ado,: e então
·cxccuta•se a hll.
. ' . ·.:.··
· •· .·'· ' ·; .... · , -~
IS.to ,é _fallar coutra facto publico..
· . :· ·.. . . .A outm providencia quo' julgo :necessaria~ c a
. :.Quando, ..Sr•.. presidente, .· e . quem duvidou no
rcyo~~o de toda •a immen~~~de': de'·pl'ov,isfjO:$
tempo do .nn.tig~ govci:no ~tuo. ns p~ovisõcs . alt~"
d~ 9ualquc~ nat"!lreza q1w Sí'J~ '" ~ · · .;: .. :·· • , •
t"t\vao, aw,plia\·ao, revogavao ns lc1S e· até eonEts proVIdonctas. sobre ns quncs 'llao póda

Se

'"
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]lave r duvida alguma, nem poderia haver g,uestõPs,
onde ha um só escriviio, porque onde se não dUo
~u·m. d--mandas,, porque p••r esta maneJ,.a. ficão
as me><mas cil·cumstancias, não ca'bc· a mesmá
disposição.
atalha-.Jas e até cscu:ia-s~: ·ieixar ainda.em dn~
;vida se estas _provisões ficão ou nâo . revo~ndas
Pelo. que pPrtence ao parecer da ~o'!lmissão,
r ·esta lei. Ultimamente unndo a c.amara se
~li •re a adoptar esta minha lembrança, eu
VISta as 1'·· exões do nobru "deputado •o Sr. Verped;rei ao l:)r. pre!õiilente que hnja de convidar gueir•• quauJo exp••Z os gravíssimos d:Hnuos ~ue
aos membros da commissão para a redigir em
têm soliriolo e coutinuarião a sotrrer muitos ahás
uu• prujPctu de lei, que se hn de discutir e
'ustus liti,.antes
or se · 1" r
u
i
c1 men e, ·porqne a camara cs t
nullos tlep •is de renhidos e dispendiosos pleitós
intumda de tudo quanto ha a este respeito; a
os respectivos processos nos juizos onde havia
sua di 'eussão e snncção não põde ter maior
um ::;ô c,;cJ'ivão, e por outro lado se lhe figurou
d!!mora, que essa resolução ao m~u. ver insnffique t<ulo,; os inconvenientes provinhão da mü
aent.·.
'intelligomcia do alvará de 28 de Abril de l'i'$;,
Eu prnponho isto porque julgo que é bom. e
cuja disposição no seu verdadeiro cspirit~ não
digo purtant••, que convidando V. Ex. á compõJe ser extensiva a taes juizos. E o que fe7.
mis-;i'io a re li:!ir este projecto, com mais facilia commissno? Deu o seu parecer que se devia
dade se discntir.i, e nesta sessão serit sanccio- fixar a verdadeira intelli~tencia daquellc alvm·á e
nada, e quando os Srs. deputados se retirarem
isto por meio da resoluçao .que ofi'ereceu á conpJlra suas províncias, já levariiõ nas súas algisiderução desta camara ; não tinha a commissão
-beiras a seguran.,;a da propriedade da sua pro- cu1 vista, n~m podia ter as prowisões q~e o ~o~ru
'Vincia e livres de mais conte;;ta ões.
o Sr. 1\loru:nda. Rlbeiro:-Convindo em
muitas cousas com o illustre deputado o Sr. Gomes
-de Campos, discordo em. outra!',, P.~r isso _me t:~~
a da commissão qu·tudo interpoz o seu
parecer.
Nos juiz<'S onde hn um escrivão, Sr. presirlente, mio lm distribuidor na f.:irma ola
ug.> couoo, niio digo já, annnll:n·-sc o !dto, mas
como julgar-se necessaria a distribuçiio em tacs
juizo!'? Nilo h a distribuidor; quem ha de <listrilmit·? Este é o nõ da questão; com este argumento cahiráõ touos os que se puderem imaginar
eoutra.
Daqui se ·vê a .justeza com que a commissiio
disse no seu parecer que tias razõ,·s do 11 h· ará
de 23 de Abril de 172;:s, applicadas ào" juizns tmde houver sõmentc um cscriv:io, unu1s · n·w
existem, outrns não procedem, pnrn con~i•lerar- se
a distribuição como meio de responsabil•S•U' us
· ...
•
,
t que e n var.. ,
igualar os emolumentos entre todos os esaiv,.es
de um juizo, evitar o prPjuizo d·• distribu-dnr
n_os. que lhe C_?mpe~em; estas_ duas razões ~ ~In-

~mbem

!1a súmente um, p"rque, c.:; mo jit 111· st•·ei as
razões daquellc alvará não procedem úcerca de
tnc:; juizos; convenho porém com elle ~:mqnanto
quer que se tomilm em considerao<iio as provisücis
que npr~seutn, c que na resolução que a camat·a.
tenha dol tomar se ndoptem as medidas que á
vista dellas pm·ccerem convenientes.
o ~r. :X:.uvicr de Car,·alho :-Sr. presidente, pnrecerit tal vez temeridade que eu entre com
o metl beuclla•J pcrmitta-se-mc licença para usar
desta expressão em materia tão sabiamente elucidada mas sou obri<>ado a dar meu voto e or
isso vou expender os motivos em quo me fundo"
Eu appt·ovo o parecer e me conformo muito com.
elle, e eu qum·eria talvez que se accrescentasse
a declamção · tle quo por· qualquer maneh·a nos
JUtzos on e 1a um so escrtvao, ouvesse sempre
onde houver um só escrivão, porque nest•'s n.ão
ou distribuição ou carga, ou como lhe queirão
ba entro quP.m se igualem emolum.mtos o não
chamar, porquo estou persuadido que esta disba distl'i'lnlidor,, cujo prejuizo se queira evitar;
trilmição é udoptada como um meio de rtsponas outras duas razões do citado uiva• á siio a
sabilisat· o escri'\-ão pelo feito.
utilidade ·:{IUblica, e tnmbem a responsabilidade
Ttmho ouvido que esta interpretação authendos escrivaes; ácerca destas · duas razões, sotica
deve ter effotto retronctivo ; contra isto me·
phores, deve notar-se .· que. nos juiz. •S onde . ha declaro
; uma lei com efi'eito retroactivo é um
dous ou mais escrivães ou tabelliiies, púde occorrer
absurdo, é contra a regra geral de direito, e
e oc•·onia. como diz o mesmo alvanl, ser ulguem
entre nós é até uma heresia política que a nossacitado para Yir a juizo, e querendo "tratar da sua
constituição muito expressamente exclue.
defeza, não o . !azta .por ignora•· . a •tual dos esE' prQciso que entendamos a nossa constituição
edvães tinha cabido ofe•to.- r«sultando da•tui sLr.
t\ letra,. c que nunca nos afastemos della ; e a
condemnado á· sua revelia e vir no conhecimento
arca santa que devemos re;;peitar, é a planta na
de haver sido demanda•lo sómente quando ja a
aer executado; para_ evitar. este mal, qu•• podia - qunt· os toques profano<J _fazom dessccação. .
·Diz-se que. ha grandes males. que se tem. annul-·
'Verificar-se muitas vezes, era· nec.-ssario uni meio
muitos processos e que · é necessano dar
ae. faz'.:ir certo . o escrivão, e esta cért•,za provem ·lado
·
·
·. _·
da distribuição·; mas nos juizos onde .ha somente pt·ovidencia.
Sr.· presidente, na longa successão de males; ci
um escrivão, este sempre é certO c consequente~
escolher o menor. Com esta inmente
não ' ha
.
.
':
. . necessidade
. da .tiistribuição;. ·estão , sempre um bem
'

-

'

~

,sustar maiores males, me pronuncio por ellã.
: · Diss.:,~so que são julgadas ab~olu.tainente .nullas ·.
; 118 Sl~ntenças CUjaS CaUSas ,Se .•leclararem . DUllaS
; por fal~~ d_e dis_tri~uição •. que: .flC!\o pJ'.oju•iica~as.
~e. nàl) têm re~ed•o.; . niio>.e~to.11 JIOI' .•est.~ :; J!nn-,
: · ·o; 11e .a senten!(.l!_ fõt·. _!!Ulla po~nnCitJI_os. a
:outra ~parte· ~m-,se:tnJI.re·êJ•reJto,eoF.;~l~.·c !l'i?"
: SI'JR isto: mottvo·11ara ·passar uma: le1 ret'r-.activa;
J· 'Nãô' .<8 'mii ~di a.'' ne_. roVi'tiõêá··IIOde_'tD;d_ en
_ ,_,a~:~: ·

:teis.:.!:.u&itiéúii'

'

~trii.~must.:;.:o~"ê"_nrut·.üi o :

· ideàS· d.é · jüris$ru~enêiil; ·c' teuho · pe{dido:~-~o o
•

~·

-·~-

<'

....

' • '<

....,.

'" •

•

,_.•

-'

~·

J,', • •-'• • •

• • '-""'•••

'•"

~
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meu tempo . e trabalho, ou uma pro,·isão não
pbde derrogar uma lei.
Estou persuadido ct.nc não l)Ôdc )Hl\·er dit·ei to
<le derrogar le!s se ~mo por outra lei: Hc~umin_do

\'Ües; porque sen.lo··.muito faeil prol"ar que existio uma demanda, não seria tão faeil pr<>l"ar em
que cartorio.
.
·
. Scj~· pm·.ém. o qu~ f~r: 'o

são, com o addit;mento, de
llll'lnclles mcs·
mos juizos, onde llouver um só escrivíio, lnj a
um meio pn1·a que se respon~abilise o csc1·ivão
elo feito.
o Sa.•. '"c•·guciro: -Ouvi diz~r qne esta
legi'sl:tção est:i alternda; porém não vi provas
que )UC COU\'ellCCSSCIIl, IICill <JUC fiz<:sSeJll c:ln\"idat·. Diz-se que lia !Jl'OI'isõcs qnc dcrrog:lo Jci,;,
nws é p1•eciso saber qual é o poder da lei, c
qu"t é o poder da pt·ovisão.
Uma lei C<~ustitue dirdto em t•Jdus a:; suas
parte:;, mas n provisão não é assim ; ainda no
cns" em qno a provisiio con:>tituc dircit -'• é só Jl•l
object 1 de Stta disl)OSiçã•), isto 111êlll•) se entendo
dos •lYisos, decretos e finallllütlte to<los os nebs
lel-(islati\·qs quo3 têm ohjcctns p:u·,~ia<'s, e pm· i~so _
· .ie
cLi~ it t
por utua· rcsu uc:ao cg1~ tttvn o
'11"' kz o ohjccto em •!ll•·suto· c JHL<la HnLs.
V:vrJus a n!r o que ora se llJ>: esc<~ lU: ~ao qua11:" pr .. \'i~õ:·~, du·Js qu., rcsol_vem so~rc. as. du-

nos juizos de dous escrivães.
. 1\fas disse-se que se creou• um distl'ibuidor em
Pernambue~ e o~tro _no Cuiabá:. é destas ano•
•
Cl' I lllelU, que
queda viver it custa do publico, lembr.ou"se de
requerer isto, e ct·eou-se para elle embot•ot, fosse
isto uma anomalia., mu.S faz isto por ventura
alga:. argumento? Não faz argumento nem revog:a leis.
. .
Um abuso particular que_ houve, que f~z nomeat· a um homem para Pernambuco c outro
para o C•ti;tb:t , pot• ventura pó-l~ revog:u uma
lei !nntl'? Disse-se porém que é necessario que
hoja uma c:wga ao eSCI'iviio , para dar contas
dos })l'ocesso»; nio entremos liesta queahi:J ; taml>cm cnttJJHlo que será neces:;al'io mas a nos;;a
qnes ao e onh·a e u:lo as evomos confundir. ·
N :i o tratamos agom de regnhw a responsabilidade dos cscl'ivãcs; quando tmla.mws dos ter~
mos do processo , ent:io terá lugar, mas tratar
•
·~
•
I
I icip,t' lllUI O.
Embora se f:tça um projecto de lei n. e;;te resJ•Cito, mas não cvufunu11mos nquillo que depende
de nm projccto de lei, com o que depende de

t;

,

Os negocios de nullidttdc nos juizos onde ha
um só cscril·ilu, u·•·• dependem de lei no,·a, <lepcn,Jom de rc~olu·:i\., ,,,.,q\le diga que os magistrados ent~n·lii" ,, lei ·~omo uevc ser.
N'i•> cou:uli l:unns portanto as cousas.
Pül' isso "'" uppouho :"t ·opioliào quo se emittiu de se faz.·r uma lei nova a este respeito •.
put'lJU•· n:'i·• •111 t•o •tue se confunJa o que con- \"Plll 1ue se fa :a dtJ novo.
Qtt:U:rt • ú distribuição, que necessidade temos
de i ozer Uo11a lei r~troactiva, que a constituição
pmhilJe?

.

.

'

coll,;titui:io direito, mas não
·sõcs neste casu.
O J, sc111bargo do Jlaço entenden que poucl·ia
dP.ci.lor istu co1Ü!'a lm expressa, isto s:io <L:sptl·
ch"s ue putrouah• que nau merecem aLtcno;ào nlgunla.
Demai:s não é 1wiucipio de nossa legislaçiio, que
ttma !ei se uno ent.:nda revogala senão quauJo
se f:1z r,xprcssa dt:claraçiio? Finalmente pat··qualqner lado que se olhe, as taes prc.,·isões são
llalhaças,. que não servem pu·a o caso.
Recorre·se ~i. necessidade de ha,.er um assento
1'01'. "nde se tome conta nos·. escrivães dos proces~os em seu pJdet·, e q1wrem. que· esta fosse
.a razàu da lei paí·a. inforh·em, que a disposio-ão
da mesma comprcl!C•ndcJJJ os lugares onde l1a iun
sõ es'!riviio, já mostrei que esta razão nem :$e enc_ontr~ .. nem é a(lmissivel na prdenação, nem no
:tlvara de 1609. c que. fallando~se muito cxprcssame.nte-:cinde· h1. dons iahelliães- é claro tlll;i
·r-

-

,..

.

•tne a dispo~i~ão · d':sta le_i- !e,11ha
:r. os>' onde· h a um • so escr1vao. ·
· Tal interpretação pois, c 'dnquellas·gue a lei dó
1S ·~e ~gosf~? ~-de; lj'ti9 t•eprova,;'':l se não reproni
csl.à
:repl'Ol"ar.
'·
- ,. ·
1 - nao ·se1·· qunl--nossu
•
é;) •. _ l
._, ., (
.. ----:·
-.·•. : • •
~ razão que ·~c~ 1\l'Õ!l•u. -'Só~f9i lembrada'.•no
CQ"p_o;d~, ~l'Y.~rlb11~ l}g.3."!W~- ·.n~ .• disposiçã~:do
JP.~,ll!Q~,,l~,~o J:Ç~~~~Q.. d~.~eq~C:J:l~ento, do. dis:
~1~u~~~~ ,q,uc~~c.cr~~-nool-\...j),~J;a:~r~for~, ~- seu
r.equ~~m~nt;<>: • e ;_u~n. lW:llO ·~de~ c,onven~cncia;
·.que c ínmfo mmor· nos lugnres··oude lia dons cscri~
:~:·-:-

-~''_,'·

--~'

~

Eis como qnet·endo-se sustentar o credito destas pt·ovisões , ou havemos de entender a lei
contt·a a utilidade publica , ou viol:w a coustitnição, ou deixa· c, .ntinu::u· o mal, pot·que não
mos vio ar a eons 1 utçao azen o uma ei
ret.roactivrt. Por isso me oppunho ao novo pl·ojecta de lei, porque se nós qu••remos sustentar
:t •ws:,;;z •:oustitui~iiv, não· poJemos fnzér uma lei
t'et roncti nt.
U rcm<:Jio ó claro· e obvio, e •rw pude a na~
t111···za d:t cnu<a: as leis for:io mui e·i tendidas,
é p1·edso rllslitnit· a sua gP.11Uina observancia,
e. pulo q ne _toca ao ~:mtro ·' objecto lembrado;
puole-sc pt•,,põr uma let nova.
·
' ·.
'
O l)n. AI.~!.~lDA 'l'onnES 1·equereu no Sr. presi~
dente, que _c,,u\•iJasse· ao ·S1'. Gomes de- Campos
para_· que enviasse ít mesa· as· provisõ!ls en1 que
fallítra, e S•'Il•lo ·satisfeito, letl o Sr •. sect·etario
)faia a lgnm:i:> de lias .
'vas••ni-..couos :-Pouéo ·me rêst:i. i~
uizer,. C. sÕ tr-atarei do D0\"0 meio "de rcsponsà~
btlism·. os e.scl'i\••ics,. inventado .peh1s p1·ovisões
do des~<mbargo do. paço. ..
__ ·
- ··
Diieiu.'que foi bem. ,instituída ·a distl-ibtiição
mra .sei·:i:ir como .iriventarió '"dos .fi •
•• tem ciu .caaa cat'ti;ri() ; , e ,que: ti, este .ó m&io. do
se \)Od.er ,resp~,~lisab.iliSat- .9!! -~~~t·,ivi,ies~.. '·, · .• .. ,-• ·.
Eu You mostrar que.. nao lm tal mew de- t~es
ponsttbiliiJade. (apoit:«lo[; :'e_-tinut: ,~ez qüe () mostre
1~at;êcc 'que;éalie~'r'po~'tc~t('tod~· 1 1)s _ argumentos que··se ·-tênl ,produztdo.:" - • c· , . • ,_,,, .'· •·- .,
Vamos à magica'{jã;.o qué'•irifeli?.mentc no' nôss()
fô'ro_--"_h__â '_'m"iii. a_imlgi_ ca;: A_ 'ppiir_êc,e-~unfa 1>in1(f eom
ÜJD : réqueriinento •para''llina• citnÇãof rai~e::> a• di~

· o ··s···

t_.

~ibt\iÇiio;_:m~:.'.depàiS·'~r lfq_ujil«t_ü~r'-t•1otiy4f•é~iic)
pros.e~ ·eo'!l: a· CI~ilo'!~ JJeJ:gil,nto~•"Póde~' ~r, &

cscnvuo· obngado a·-d'ar-COilta'-··de •am'fettó·qu~
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não tem em seu poder? Da distl"ibuiçiio consta
que elle o tem, c a1ti temos o escrh·ão .responsabilisado sem se lhe admiitir mais outra prova.
Deixemo-nos dessas provisões do desembarf{o

rem as JIOI·tas aos li tigau t •s ãe 'nlli fé.
•:!Star, como acconteçeu na intelligencia d11 lei de
18 de Agosto de 1769, que se mandou fazer pot·
Venceu-se porém o co .• trario c deci:lio-;;c que
1101 assento .da supplicação; c depois couhec<'ndas de um nuas, q ne fussem :'i•J u elles trilmnaes, fo ..do-se que a interpretmçiio não pouia ~"r feita , sem dadas as rcdstas sompru rpw huu,·essc-inpor. um ass;;nto, fez-se poi: ultt decreto. No<h de
ju41.;a notorl!l, uullidade manifesta.
taes pr.>visões. D~clarc-se que as distl"ibuio;õ,,s,
Ot·a quer·erulo em co:H·ctat· aos litirrantes de má.
não sio admissiveis nos juizos onue ha tun só
fé (•s meios de prolongarem as dct;:;an.las, protabelli ão.
puz então c~a emen.Ja, <JUC nada cout,;m cle. UQYO
Eu approvo o parecer da commiss.io, tit·an·
c que se nao ache adoJptauo J.wt· ,muitas uaçõe~?,.
do-se-lhe sómente essa de<tJCce ..;saria cita~ão •le
Se o llonNtlo memhro que acabou Je ·rallur,
ordenações: quizera que elle f •SS3 assim concemeditas;;<J
qu~; ó principio I·econhc~ido })'elos granbido-a; leis da distribuil}<tO nà•• s·io
·- app'ica:,\"dis. _ <les " . - · · · · · -· - . · · ·.. ·n
•
•
fé os n~eios d~ prolong:wcm as tlem:mrlas,-não
me sena preCJso su»tcutar a entend:l, a qual toJulgantlo·se a materia !"ttfiit:icut ·m ·nt'' lli:;;cuda\·ia _jUlgo H:lO ll•J\"é Cllil".U' agOl'lL Clll uiSCUSSÜO,
tida o St·. presidente priJpu~.: it ,.,,t ·::> a res·•luo;,ío
Jlll' n:1o s.:r este •· s,
.,. ·
~
,
u ;.
.• Ar.lr.t~un AI.Hl'pt:EP.I,IUE:- Des~Jja,· Lsaber
o Sn. PnEsihE~TE rn·op•Jl': o l'fljU••l'illlCIIlü do seOseSn]l<di!
J:t. tr:li:u· desta ll!no:n•ln U<) Sr. J::~sto~:
Sr. Vergueiro como e ..;clai·..witu.,nto oL ,., .. (.•c<.::1o:
p:wece·tne q\_te dia 11iir, tem lng.u· ag .. ra (rtpoiauiio foi approvado, e pou<!l'l·.m.(n •• Sr. presitlos ~ 1' •
.~
· • ,.
••
· ·_) • -.
• • • ·• • •
,
o n:1o .J\·t..'sse s1t , JHil" eu :~·up•;r ·isso pedia o :ÍdÍameuto. "
det· a camam que cstan1. co .qn·eh•·n li<lo na
O Sn- AtUt:J•) B.\STus: -St·. presidénte, para
t•esolução, cousult.,u oL cam:na se éuten•l a cnlll·
não zlerJet·mos tempo. peço liccuça panl r.:tiral·
prehentlido o mesmo rürrnerHneuto :m t·es·•luç~io?
a minha emenda. (Poi-lltc conct.~dülo.;
dicitlio-se pela affirmativa:
O Sr. ·ver::>;nciro:- Pedi 'a palaYnl para
Propoz pot· ultimo a enwn la tl 1 S•·. :\Inia , c
on·et·ecer este adiameuto (lrm:) Cnutnm"u ., iljnlgou-:>e que a sua materia tiuha lugm·.
lustre deputado com um pccpwnü Ji.;cur,;o 'llHl não
A' .este tempo cntrárão na sala os Srs. Dtu·rvs
foi om·ido.
J.cite, Ca,tro Siva, e Salgatlo.
~

Aclclitamcnto (lellois elo twt.

SEGGND.\ PAUTE

:-upt·emo tribunal de
scgtünte

COill

a

E:IIEN D .\.

cc A parte que não obtiver rccurs.) no gr{to de

l'<,vista, seja contlemnada na resp•!cti\·•l. •·clar;io
lH\s perdas c damnos, e em um 1 umUa pin"<t a
fazenda public:J. na razão de 5 pur cent•J.-Al·aujo
flastos . u-Foi apoiada.
·
Sr. Custo<l.lo Dias: -Esperlt\·a qne al·
;.:-uns !3-rs. deputados fallassem sou1·e a materia
•1a emenda que ucaba de ser !l}Joiada, cumo o
1•arece reclamar o bem do. pov-o que representalllOs·..
.
· ·
. Como, 81~. presidente, se falia em dnmuos o
Jll"ejuizos? Set·~ para ntetTar o cidad.io e obri~abo. na incerteza. de melhor sort.c a · c,•nfunnarS<l com qualquer.barbara sentença, •!llC a injustiça
a- :venalidnde ou despotismo tenhii•> lavrado coutra. elle? Como ,além de uma tào e'1.o1'mc pena
:1indá se addi!)iona ·esta outra- mult~ para a ftL·
:t.ilnda publica .na raztio de 5 n[o?
.
·
To3m?· <l_UC, os ríossos' ~onstituintes so~'t•ão pela
:tppl:pvaÇ,Ro ··d.esta. d?utrma;.; temo ate · uc • al"
.,;. . · .. .
. úa ·so re es a-cnmnrn, · sa lin o do
»Cll sei'? ;u~: t:t.tart_igo; ~-. ·Eu ~lu:IJ?-10 , a' at.tew.;ã.o
tia ·camara· s-obre:
u doutnna'
dac emenda. · · ··
. u ...
_r.:·..
· .. :_,,._ ····,· :: ·: _ .,:_·._
;··~ !!h"-«Ar,a.~l.J Q. Da.? ;tos :.~Na.dn .Jm vcior,
8~., w:e,s~de,n~c,l .•do. ,qu~;~, c.olllP.a~r.;de~tacadnmen~c
o.~i; aJ;tig~s de ~.unl_!.· •éi. !i~ ,reJlexionai·. ~l)brç._ o

·o

-~--'.:.':<":·_-.

2_

_

,..,~;-;:--,;_L·

~;J:::;;

Jl~~HP~&:;.,~fl.tJ,:e_:.Slt~~·!igi'"' "···:., , .. , , . .. .... ,

c;~~Hr-eslllltàt!Q.U.e,·,J:I)UlW ~. '~r~ea· l

. tM~-~~~~l:OQF~>,\le;.,er~~!l-~ .~u; O: qu,c "~hc
· <t~Jl~!·dL-;~õ~ ~~~. ;tolÍ}l>!wid!lsco~

u.;;,o;~QJ~IS:.;~a.~.,ltll~ao;:.~.·-em 1 -pprf9.tta,lt~rmoma
ci.>m a ~!:~"-~~i.&.- huma•udad~ •• , .. ·,. · .·,

(j,o

ção das semenoas, exc:!ptu quantlo estas impoem
pena du m•;rtc natural.
<c Art. 6 b. A parte vencilla, que quizer usar

·

·

· ·.

, ·,

.~

, ·

~

.:

~ao

no

esc.-iv,io, qnc a redHzi1·iL n termo a~signaJ~J pela
mesma l)artc, c du<\S t :stemuuhas.
.
<c Art. •> c. Esta mnuif,Htaçiio s•·r:"~ f .. ita .!entro de de?. dias da pnulicnçiio da seu tença c l.JgO
intimada a parte cont.rarin.
<c Art. G d. Depois daqudla inti.uaçit•i kriin as
p•wtcs mais dez dias pam pcd 1re1u C·,rtid,.io dé
todo. o processo, ou de pm-te dclle, e a carta de
sentença.
<c O juiz relator. sendo-lhe requerid·•, ntarMrá
ao C.'\CfÍ\"ÜO prazo. razoado para eXpelir "cstr.s
.
certidões, ou cartas de sentença.·
" Art. G c. KtlS c:.Lusas crimr;s o cscrh'·~o. lozo
que .lunar o termo . para a · l'eYisth; · ré_gls~.t·m·á
em_ livt·o para isso destinado, .·c ruhricadu pelo
chnucell<:>r da relação o éorp,o 'de delictn, os no.;
mes das partes, das testemunltas, c tios juizes,
e a. sentença com o termo de manif<J:>tação, para.
revista, c o dia da 'sua intimu-çiio~ · · ·.
·
<< Art.· 6, f •• -Findo o decennio ,concedido
tes ,pm~a ,;requererem. as.cei·tidões, ou, . c:ir,tn de
se~tcnça, sem, .!Hle ;alguma .u~ ,pa_rtes_ ~enha ,feit<;)
tal· requerimento, .ou .ha'\·endo .. l·equertment'o logo
que as ccl·ttdõés', ou cárt'as csiivct=-éni" 'exp~~i.tas,
o esç··~r!io:,r~pt~t~_er~. . .9"•Jwtº~· ,S!J~ ~d_el!~ '.fictir
traslado, pelo pt1.me1ro C>J'relo,~o~:; pr!m(ltra ~m
bar.cacão.: a~ entregar ao çscrivão do :Suureino__
tribrmaL":- Vb·g1u:il:o. "--!!'ui apoiâdG.,:, ·. . . ,

ús,par:

:'() s~ ~:.~~g~ n'~~~i~s~ .,~~1~;~ ~s~

nlinba emenda que j:i. otrereci' na •.-seSSão ·do•, dia
.26. (Lêu.)~F.9i;
apei~da..,
•,!_·
. .•.•..-r-•.
· : ....~~,_ .. '::~• ~~
,, .-·.~··-~.··
,.•.~ ..
'·
...
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SESSÃO EM 29 DE )IA.IO DE 1827
O ~R. PRESIDENTE observou que sendo as emendas muito extensas, precisavão ser impressas para
~e p• der disc~t.r.
O SR. VERGUEIRO disse que elle tinha muitas
.c:lntras eu ... ndas á propôr, como se fallava em
im ressao as n•mettia
·Pr< ·pôz ent:io o St·. prl'sidente se a camara appro-vava que fkassen• adiaJos pur dons dias todos
os art.gos até· o fim âo capi lulo 2• afim de que

para

EME:t-."DA.

cc PropCJnbo g_ue o thesoureiro seja o mesmoportPiro.-Paula Cava?cante.»-Foi apoiada.
() S:r- 1-'aula Cavalcan:te ~-Tem-se aqui
tomado a alavra sE-cretario em acce ção differente.
St'Cretario em um tn unal contencioso,
o relator uo r,.spect•vo processo, escrivão em todos
os tribun .tos P. simplesmente um depositario dos
aui.os, vnde lança os termos que elles se em.
arece-m.. l•o•s que se eve omr
a pa avra
sr::cretario substituindo-lhe outra- escrivão, porque já se fica sabendo o fim dP.,;te empre~o, e·
nem para elle se devem exigir outras quah1icações, além das que são exigidas para ser escrivão.
Leu, e enviou á mesa a seguinteEliiENDA.

« P1·oponho que em lugar Q.e secretario se diga.
- escrivão.- Paula Cavalcante.- Foi a oiada.
O Sr. secretario Maia leu a. seguinte do Sr.
Lino Coutinho.
EME:l<DA.

·« Que o secretario não sendo um dos membros
do tribnnal, então se declare que deve ser um
hom,.-m fo_rmad? em direito.- José Lino Couti-

o Sr. cu'n;tta. 1\l:attos :-Eu desejo que
esse empregado seja homem formado. E' preciso,
Sr. presidente, ·só premiar a sciencia Jlara. não
continuar a acontecer o que no dia de hoje suecede ; todos nós sabemos as qualidades, que erão
precisas no antigo tempo para occupar qualquer
emprego; mas hoje desgraçadamente criancirihas
Tiio occupar lng:Lres im~ortantes.
·
Oxalá que toLlos os officiaes de secretaria fossem homens âe consideraoào e de saber, e que
niio llç>nvesse essa cafila de ignorantes, como ha.
O !:;R. PAULA CAVALCANTE:- Eu creio que o
Jl<.•rteiro deve ser o 111e:.mo tl1esou:reiro, c escusamus separal' eslcs dous empregos.
o. Sr- ·vasconcc-llos : - Tambcm sou de
'\"oto que se reunão Pstes dous emprPgos, e contra istu nenhum inconveniente acho. Quanto
porém ao que ponderou um Sr. deputado sobre
não haver dinheiro para o tbesourüiro nl'l'ecadar,
basta re~ponder com o arti~o ultimo, _uo_qual
varece nao ter reparado; aln se mt:nctonao os
emolum~:ntos que ha a receber.
O art. 2G mnrca as funcções do secretario, e
creio que não é preciso s.:r elle formado em
direito; aquclle que estiver em circumstaucias
de desempenhar este lugnr, poderá ser nclle provido embora ni'to estudasse leis
o S:t-- Souza Fran<-a :-Eu sempre sustentarei que se de\"c marcar na lei as qualificações do secretario deste tribpnal. A experiencia
nos mostra que dos empregos publicos se tem
feito immerito'patrimonio do part:culares; homens
-vemos nós, terem empregos, para os quaes não
nascerão.
:::.in·a-nos. pElis lr lição, e determine-se a condição do secretario do supremo tlibunal de justi..:a,
para-.qúe nno_ seja nt:lle proV;id-> algum tàv int-pto
.guP. escreva mforme com-1-pequeno, e-fgi'anle.
.
.
::;.-. presidente, em um governo con:;titucional
é·· p! ec•so fi:;calisar tudo.
.
_
t.n-el~t.lú pois que o secretario dQve se•· um
bonif'ru l• tterato, e não qualquer que · :;aiba só111e11te escrever; é preciso dar dignidade aos eUJpr..g ..s de~i.a ordem.
O Sr_ secretario Maia leu a seguinte

O Sr. Vu.:>concol.los : - N:i.o gastarei tempo
em susi.entar st: e~te empregado deve ou não ter
o titulo de secretario ou de escrivão; isto nada
m eressa;
·-se- e embora o de secretario por
isso qu" e;;creve perante o primeiro tribunal, que
a isso n:~u we opporei. Todavia acho que para
o d.:sempeu!.u das obrigações, que aqui se marcão,
não ê pr~cbo ser formado, porque até quem o
fosse, não se sujeitaria por tão limitado ordenado;
e seria t~ecessario que a mesma qualidade exigíssemos para os demais escrivães.
I )eixemo-nos, senhores, de declamações vagas
contra empr•,ga<.ios .publicos; ellus neu}mm bem
produzem, e só servem de indispór. Quando a
grande machina do ediflicio social estiver montada, muuaráõ as cousas de figura, c·uma depurada escolha de funccionarios publicos substituirá ao escandaloso modo por que ora, segundo
ouvi dizer, são nomeados; e nada de fazermos
excepção nesta lei a :respeito -do secretario, que
tem a fazer o mP.smo que os outros escrivães.
o sr- Souza F:r;:~n.ça : - O secretario do
conselho de fazenda tem na lei o nome rle escrivíies mas ninguem o chama senão de secre- ·
tario : por isso insisto na denominação que se
tem dado no projecto. Fallarei agora sobra o que
ouvi dizer a respeito das qualüicações do secretario, dando-se como razão a doutrina de um
artigo que ainda não foi approvado. Porque motivo ba de <·ste escrivão ter 200/i de ordenaJo,
qu!ludo o S•·Cretario por exemplo, do conselho da
fazenda t.-m 1:000/i, e outro tanb de emolumentos? t·sta i<.léa a meu · ver não pôde· -passar.
Ouvi tambem diz,-r, que então se exigissem
para ..s 'outros t-sc:rivães as mesmas qualificações
de literatura ; mas essa não é a questão.
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!07
--: St·. presidente; nós esta.rnos· razendo· uma- -lei·
·.ua creaçilo de um tribunal, e não dos csQrivães,.
quantlo disst,- tratarmos,· então saberemos se ha
••entê acondiÇionn•la ara eral restt·icção. <!e taes
·provimentos; o que agora importa e acau .e ar
·'JU:e não .seja· pro,•idi> no lugar de· secretar ro do
· supremo tribunal de ·justiça algum inepto, com
· l!l!em so rii.\o possão cn~cridet· 03 membros do
u ·t •.

t•

•..

:\la.t;t;os : - Sw,'& inllispen. savet que ·.este· secretario tenha conhedmentos
para o não coinpararmos com os _cscriv:\es da
aldêa! ·A respeito d.e decbma~iies ·vaga-<, crl!io
'lUC o barrete. me foi talhado ; todos •ledamiio,
lfUaudQ lhes chcc-ra occasião opp•wtun.: e t ..•los •li·
zem que se não declame, quanio n:io faz conta
tjue se combatão os seus argum•:nt.,s.
, O Sn:. VAs:oxcÉ:ú.Ô;.: -Eu não. me dirigi ao
· ·illustre deputado, f)Unncln f:t\lei em deelnmn-:õ"s
yanas • an
6 I' lm••ito · eomo um ll"s momhro~s
que mais ornamento •liin iL C!'tn cautar;t, pela
sua prudoneia c c!rcntn!-pPcçiio.

.·· o Sr. Cunha: :\J:atros :-Sr. ·presidente~
. 200$ . de ordenado não chega . para. sapatos · deve-se arbitl"ar IÍl:liOI" Yencimento, ·en}bora SC di:'g&

. que. o secretario vai ter emolum n . ·
, os .nao r<·ccba sempr~.
~cho que o Mdeua.lo não deve ser de. menos
. de 1:000$, pot·que o trabalho tàmbcm;·ha ile
gr·ande. ·
n. ~1xo Counxuo ofi'ereceu· a . seguinte

· .Q Sr. i:u:n.b.u

O

.·

-

.

(,lnanto {IS qnnlifi<"rtt:li''"'• qnt: OI'VIJ tnr, bom e
<jUC se llllll'flllt:lll, llll!ll'a _p•11·1l111 fi<; lll"!'lllllli; CjllC
·-:~c exigem pnm lngnr··s de m•p;istmt_nra.
0

I

11 O secretario ,-,mccrá unicamcnic o ~rrdcnado
de l:Gf.lfl.'i, c os em,.lu:uentos que deyeria" recebe•·, sejiio l'et~olhidus em caixll do tribun'll.J. Lino Coutinho. ~>-I<'ol ap~iaila.
O Sr. ,-nsconc<>Üos :-Eu acho até qttO
20flS é muita cousa.
·
Esto secretario, 8r. presitlcute; ·vai \" •n~;cr os
em•Jiumeutos tia lei do 11-H, com <•s q'uaes.póde
1 . is ir : en• n a em os m:us cscn-

Sr·. I>nula.· C,a,-·,J4'"·~1.·'t.":- Os socrc-

t~·ihllli ·•es: C cU 'nãn opH'.I';l qU~ f'~ (I> n le.llli;l ; (jllCI'O
.que elle :-;ó sin·a rm·a ··scre'"~'l' u .. ;; ll•ttos; que
-o lugar dP ;;PCI'P.~_nrin pü I.! ,.;e1· P.Xl'l'ci•lo por qual-

.

EMC:ND.-1. ·'

~r. '\t-.a~c~o"l"l.:-•r'"'11n~:- Hn1\;t,·• rtilll)a_Q ffllC

cntemlo a e~t.c: r~!<pt:it••. No mt. ·:i c-.:tiio m:n·c::ttlns as nltrilut;•:Õ•!" •lo s:••·reta•·'n, qun nn11ca
hn ·de ser relator; e por is;;; • acl"' c•nn·r·nir·nto
qtHJ se lhe <lê n•P.-;nlO·o 11"111•' ,Jc: ~eCI'I'Itll"i•1. Qnnnlo
,Jt ser dlc forlunolo em dit·cito, n·lo s.-i pan• 'JIHJ:

sua" nth'ihuiçÕ•'s podem ser desempenhadas
sem esses conlü,cimcntns.
Cnnnmho na fórma de nn;a elill'ncdn
·apoiada, que o purleiro s<oja o mesmo
reiro.
-o Sr. Aln:l.<>itln A1bncp.tCJ'qn<> ' - 1:\iio

so~ j:"t" rai·to; co~m o~~ nmolnmer;tos ?. Onde ire-

mos

; .. ,..

:~:)0,~;

bnsem· ta.tto •linlteiro? • E'· nmilt•
muitos ser;!.-. tH mnolttmeulos.

p:ll"•.(lte

..

'

~.-

~

,...

tcs das }ll"nvincia;;, cs IJIIU•J:< se continn:u·em
(o que Dons n•lo P"l'lllHla) a Hagollut· os povos,
d:lrllo de Ct)lllnt' a:o s ":n:tario, <Jil'! tulvc•z ·•ão
poss1 dar crt~th •In to•l•n o:< prücessos.; o,; llloJ,;·
mn;; ,Jescmh nga•lor.•s l:'t sc;riio accnsado><.
· ahi
eslt't n secr<lLnl"io com um Ot'tlcuado c:Üt'.tOl"diunrio.
Eu mando á mesa esta

· :lS

o

-

•

•

•

•

•••

-

•

.-.

·se c,xigcm pura secrctnl'io : ha~t-lr;'t íor· o ~nr;;o
de :tlgumn acndcmia. p~ra estar em circnmstan~ ·~ias de obter provimento.
' Quanto no ord.:nadn dn 200:1, nwlhor ftil':l llflt!n
:U'bihar-lhe ; uiio S•'i como so• p•'tss·t hP.m se1·vi1·
sem ordenado sufilcientc pàra uma tleceut.-, sulJsisronciL

·

e1t1olnmcntos •In l'enimeuto ti~ 10 ele Outu•ro te líü!. l"ascom:el/os. "
Foi npoin l:t.
os~-. Sou;r.a I•'••an<,:a : - Dnzenlus mil réis
para o SL•aetario dú SU['I'ctno tribunal u:io tetn

ht~,.:u;..

Um St·. tlcpulado fez uma emenda pnnt que

t.:'nha l:(iliOS. uo qu.; c:m\·ird; e pdo 'liiC respeita ú ctnoln.nlclltdS, llÚ:"; ni'hl sah··nnos se ha.Yci·ú um 110\"oJ regimento pui·a esl.r• novo emprego: além .d<J qu•• f u·;tu p:u·t~ lio ftu•lo JlUra.
. as despezas do tribna;tl : por JUO S•' IH~ d,;· ir

o lhcwureit·v bnsc n· <lin!:nit•o ao thnsouro, mclhot· b ·'lue tire do qite tnm n• cofr·,,.
·
·
O meu voto C•)lllltvlo s !r h que tJ,.;tc· ompt·e-gndo não vencesse menus du 2:UO:IfiOO:J annuacs.
O Sr.. Pm:eua l>J: l:nrro ofi'ct·cccu a' seguinto

o Sr. Lino Contin.lJ.o:- Qnnt• o hnnra•lo
·utembro que J)an< ser secr.•tario du supremo "tri·bunnl de justiça., basto ter cstwlado em :tlgnmn
ac:ldemia, com o que cu n 'i o pos"o concnr<lilr.
Quando se tl'fitu de um snerotario pnt'·t uma rc·par!içiio tal, semtirc se esculherí1 quem ftir mais
habil ; por ventura aqutJlle,- quo t<~m o l'stvlo c
<< O secretario Ycncerít o ordenado de 2:0fl0$
.!hlgtutgcm do fôr<• niio sero'í. mais .!ll'lo p;:u·:i este
sem emolumrntos, os quacs S!rào rec<:bido4 para.
.Hmpt·ego do que. aquelle que tiver estudado mu- :1 as despezas do trilm:aal.- Pc•·cil·a de· lldto. "
thematicns.? l>e ·certo que sim.
-Foi• apoiada.
- Quanta no ·ordenado nilo sei qne se possa mnr·
o S•·· Cunl•a 1\J:at;t;oo;; · : - 'l't'•lta-sc Jiesta
~>ar a este secretario '20~lS rs.; quando mais vence
lei de nslabcleeer ·ordenados confonnc · n g1·a~
•'

•

T.lrnando it questão sustento que o sccretari~
.seja bacharel ; nem se diga que nenlmm appa_recerá que qucirà sul~o : ·muitos bncbareis ycmos
,nós offiiciaes .:de seril'etaria, e. nté •csie emprego
·não sei que scj~ _lll!)UO![> l1onróso ·do quo a ma.gistrallu:u. , . .. : .
.
·
•. Julgando~sê sufficienlemenlc discutida 11 mate·
ria · o Sr.·· pr.:sidente ,Jll'opüz o at·tigo á vótaç.ão, .
<l foi ap_provado~ "ficando .. prqudicada a scgun.da..i
mnenda· -do · Sr•. Palita Cayalcaulc, o npprovadas '
~$: .~4-a~: ,dul,l,S. r. ;, :. : , , : ; ,
·
-:, P.ass(m-stdlo'. artigo.· !!6~ , ..
.

~"'"".·

.

"

.
observo
-

•

.

"'

•

•

...

4

•

•

,

'

eu
que nlgnns · trib_unaes, cnjos minn~
bros vencem: quatro ·mil ·crilzados, ltmt·: o. :;:eriretnri .1 um ot·dcnado ·relativo". â : sua rc_prtJSentação'• na jull~'\ do. arsen_nl; 1'it4c l~lll d~putad()
teni qunlro !lHl Cl"!lzaJO~í.~CIIl _o :s_ecretaru~ (j()()S •
Ora, <:omo "· poss1vcl ·quc·.'no··supt·emo: tr1bunnt
do jusli~"' ·vencendO· cada''_'uin'' de· scrts 'membros
:t:000/1; só . tenha o secret<i.rio~''200SOOO;. ·. · · ·,
AJ1oio a emenda do· Sr; J.irio Coutinho-: tenha
esse ~hômcm · r-sms:;-:com, que; ·possa subslShr,. e
prevaricar, castiguo~sc.
. ; '.; ,· .•
o s.r."Lino· Cot.J-1i~n·ho :"'.':"Niio,~o o~p~nhf.

se
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'SESSlO Ell 29 DE ~IA.IO DE 1827
. a qUt> os litigantes, que tem interesse particular, pagul•m emolumentos ; o que quero é, que
os ••âo pngUPJII em mão do secret:n·io, para se
não iuu·oduzir no trilmnal o poucu ca:-o, que
•
'-'o•
q e
ce em
emolumeut. •s, cumo acoutec(' nas secretaria:>.
.Scndo os CJuulumentos recoUJidos à um cofre
ttom o governo com que pagar ao secretario,
-

•

,

.. {"J

.··-

gir-se da parte, C• ·nto e cincoentn, quando ella
SÓ clt>V • lJIIgar CPlll ••
Di:;:se um honrado membro, que não temos
predsà<J dtl dar de come1' ii. ntdios ; e pouco
aepois disse que talvez um só escrivão· não
possa vencer os p•·.,ce.ssos que h:io de apparecer.
Ora, a contra.licçúo é manifesta ; c se o lngar
é ocioso para que o apresentou o illustre de·
putado no seu pr..jeeto '! Se é lnf.!ar de vadios,
l'ó1·a cotn ellc ; e s~ •! de traualho, então pague-se a qu 3111 s•~t'Yll".
O

Sr. ''"":tl.""'uoncc11os:-

gava 20011 sufiicicttiP., porque tendo o secreturio
emQlumentos, não paga !ll'l"ematn~'ÜO de offic;o
como os demais esct·ivães.
Disse o illustro depntado, ue os cmolumen ·n
evem ser reco 11 O» a um cofre; conyenho
ntio pelas razões que produzia, porque o .. xem:
plo t•ão \'em no caso : pot· om não se trab se
os secreta rios 1:ecebent ma i"!__on menos, do que
,
., ·
· ,
n o 1 ustt·e
deputado deYclra fallar em dil·eito, st•m ter idéns
ddlü : os emolumentos uiio se reeeb~.m sem se 1•
con Lmloi<, . r, quamlo lwja e~sa prevaricação, a
})al'tC qiiCIXU·SI).
T:tlllh•ml Jta sna ditncnldncle mn d•'positm· os
emohtllllmtos em Hllt cufre; 1\ precis,J cstnhe·
lecer llln welhnr methudo ele aiT·.·cnt!n"iiO · por
lllna vnto o t~scrh·nu Jno:-:n10 os dt]\~ô 1·e'cftlh1l·
par a evitar at•\ certo:> a h usos que lut em corres.
Di~sc t:nubcm o illnstJ"•.l deputado que cn tn:x:hn ;)c Yad;n ao escrivão; era, qnc cnlpa te·
JJ!J . <.•u d" r llrJ o illnstre de mtado ni'io
•
··~se a lmgn:tgem, cQm que se fnlla ítcerca •I•J
tr l•u:h .. s lllt).Jl'o<lnctivos '1
O Sn. P~:;'"m:-;~Tg :-.O illustt·e deputado pn. ·

•~

tal'

1

n

·

o Sn. v,\SCWXCELLOS : - En fallo com toda a
moth:-t·açuo, " Sr. deputado n:io me entendeu. E"
preciso lembramo-nos dns tircumstancins, em
que se acha n nnção, augmento de ordenado
Ycmos nús pedir-se, mns nugmcuio de rendas
}mblicns ainda não vimos.
E' por iS6'l qne me opponho ú tito desmesurado ordenado.
·
o :sr. Liuo C<>ntinllo :-Talvez pense a
cnmara que cn })edi a palavra para rt::spondet'
no ::;1·. Ynsconcellos, n.ns niio o fa•~o, porque
lliio é pteciso. );ús sahemos que pot: jnstiça, o
CIIIJ.rl'gndo npo,.enln<Jo ganha a sua }lCJJsiio;
ist" acontece <Jill totlns as na~ües bem regnladns.
Ora, Sr. prc:>hlente, cst.abeleccntlv-se o:~ ordena·
do' pelo emolumcl~to;:, .llllill}do nm empregauo
oht• ver l'úforma, nno .::sta pr1 nulo das suas \'ali·
tngeus ? Elles (}Uct·erão antes ter pequenos ordtundo~, porém fixoi', do que grautles, que de·
'pendão do emolumentos.
E' p{Jt" isso· li' lO. ain<la Yoto pela emenda,
o :s•·- ~Iuiu :-(Nt!o{oi ou~;ülo.)
Julgando-se n,, ma teria. snflkient.•mc,nte discu·
tida, prupüz o·, S~·· ; I ~:csi!le_nte á . YOl~çi'lo O ·artigo
atõ as palunas-ntt~llm~çocs-fot approntdu:_
on•-··ccido o., resto: :i. votnçlio, mio ftij appro·
VUtl••·

.

1· cellos.
npprovnda,

ficando yejcHada a Jo Sr. Vascon-

Eutrariio em discussão os a1-tigos 27-e 28.
dous artigos em discussão, não . me posso conformai ~om o pequeuo ordenado,, que se marca
ao porteu·o. P··~·l?unto eu. este_ em regado, alé!Jí

.

cuida em vá r•·· ·r, e fazer areJnr a casa' etc. ?
Parece que sim : e tendo esta obrigação , tem
de pagar a ser\'eut~s ; e o quo lhe fica de
resto ? causa nenhuma.
Demais,· Sr. ~residente, reunindo o lugar de.
thesoureiro, sera 50S reis de gratificação pam
pôr á salvo da t·csponsnbilidado um homem, que
tem de ar1·eeadar dinheiro, onde l1a sempre et·ros
e enganos '1
Assim, ainda que o thesoureiro não seja ladrão
nppm·ecerú com deficit, c ninguem -pot· tal gra~
tifica'"ão quererá servir. Por 1s~o otrereço esta
EllE:-\D.~

.

ordena o por (iUO$ l'Ci:'l,
uiiu se pblle dar; o men
LtiSRC do porteit·o com ns
reiro.
O :-,ir. sccret:n·io :\fain len n S('guinte
E:ME~D.\

" Proponho que se deélare na •·edncçii·> que o
porteiro wnceJillo 800,~ róis, uiio perceberá mais
eousa alguma, nem como thesoureiro, nnm
s

-s- ·

...

,..

•

eantc.,-Foi i•poinda
Não haYent!o mais quem fnllasse sobre
teria,
c julgando-se
.
. esta.. suflicientemento
foi npprovado.
Pt'<•poz depois o art. :!8, e passou atií ns palnYras - tem ordena,Jo - , seJtdo npprovnd·t a
emenda du Sr. Lino Continha, couformc a dv
Sr. Paula Cn,·alcanle.
Enü·on em discussão o art. 2!).
o lSJ.•. Souza Frnnc:a :-E' necessario
nttender il m nitns circumstnncias praticas da natur••zn. da inst.ituiçiio, quando se cren um tribun tl. Entre outr:ts ó necessario ::;aber quem ha de
sen·it· uo impedimP.nto do [>Orteiro. Eu ,·oto que
o· primeiro continuo sejo. ajudante nato do porteii·o ; mtmdarci n uJinJw, emeuda.
o Sr. Cunlta ~lat:tos :-Eu acho que o
illnstrc deputado •leve resernu- a sua emenda
para qnando se trntnr dos continuos:
O mesmo Sr. depútndo envioí1 ú n:o:m a se·
gninte

.. .

.

(C UnYcn\ um official de secretaria, que escrevn
no impt·din.ento do secretario, c com 720S de
ordcnnao, l;em vencer emolumentos.-0 deputad.1,
-<Julil'l' :Mattos. ,,_Foi apoiada. ;
·
A' est!l . tPmpo veio à mesa a scguin~e emenda
.to Sr.· 8_om:n Franç'l ·
.· . .
. · · , ;.

·

"' -j[Téirt;ij:ji"(l;fí"trr:m;:-t--:--..,..,:._---_;.EJII.li·Qi."ll.l.. .•
''.
·..·,- Off<·rcciJa a ·emenda· do :St·.
,, ' .. ' - - - - ' . . . . : - t;uubem o não foi.
dous continues com· a·denominação
·' Prop(az então a do Sr.· Lino Coutinho;,· ·e fui
servindo o· l":.de' ajudante ·do.. por·
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teiro nos seus impedimentos com -10011 de orde~
nado, e o 2o com 300:1000.-0 deputado, Sou;a
França. >.-Foi apoiada~
•
O Sr. .Paula
: - Crei•> ue
- cnvalcantc
.

.

'

.

des como para porteiro ; por isso póde o tribunal nom~r quem sirva essa emprego, sem já
o fazermos ajudante do pot·teiro, e arbitrarmosParece-me que· é desnecessario esse ordenado
para quem só tem de dar recados.
O Sr. Souza França :-0 officio de continuo não é de tão pouca monta, como pa1·ece
inculcar o Sr. deputado : quem entra em um
tribunal, entra com cedo formularia, e qualquer
que là vã de fóra póuco poderá fazer. Por isso
é muito justo que se declare o In continuo ajudante do portdro ; porque outro qualquer não
pôde estar ao facto do trnbalho domestico.
Emquanto a ordenado, eu o acho pouco ; é
reciso ue elles a are ão com al uma de·
dado a hora, consultou o Sr. presi ·
camara se pt·orogava a sessão até
n votação sobre o artigo ? venceu-se

209

contAht.~Deos guardE~ a V. Ex. Paço ·da camara
dos deputados, em 29 de ],[aio de lb'27.-Sr. mar.:.
quez de Maceió.-José Antonio dct Sitva .ACaia.
Jim·ianno Cm·los de Sou:a Co,·rêa o redigi o.

Sessão em 30 de Jlaio
VICJ>·l'flESIDE:SCI.\ DO SR. !'AULA E SOUZA

A's 10 horas procedendo-se á chamada, achâ~
rão-se presentes Sã Srs. deputados, faltando com.,
participação de causa os ~rs. Vergneircl, Pal'.heco,
Costa Aguiar, :\leudes Rineiro, monsenhot· Pizarro, Clemente Pereira e arcebispo da Bahia;
e sem ella "s Srs. Garcia de Almeida, Faria
B·1rbusa, Maciel 1\Iouteiro, Castro Vianna e
Duarte e Silva.
O Sn. PRESIDENTE tleclaron aberta a sessão.
Não tendo a este tem o c
· '
· · •
cretario Gal\·ão, enca1·regado da redacção da
acta, não foi esta lida, e passou-se á ordem dostrabalhos.

Não havenJo mais quem fallasse sobre a maOFFICIOS
teriu, e julgada esta sufficienteinente discutida,
o Sr. pt·.·sidcnte poz a votos o arti o na arte
e muca as o ngaçoes.- 01 approvado.
. x. para serem presentes á camara dos depuPropoz depois a parte que respeita aos_ ordetados, cópias das ordens que no thesou1·o exis~
nados ; fot rtljeitada, sendo approvada a emenda
tem, re~ativamcnte ás companhias de mineração~
do Sr. Souza J:o'ranç'l..
·
assim nacionaes como estrangeiras, em cumprimento do aviso que por ordem da mesma emnara
O St·. presidente deu pat·a ordem do dia :
V. Ex. me ditigio em dat:l de 18 do corr~nte. E
lu a continuação da discussão do p1·ojecto de
porque estes nel?ocios tenhão corrido pela secrc-.
lei sobre o supro.•mo tribtmal de justiça. ·.
t 1ria de estado U<>s ncgocios do imperio, pela dita
2" discussão do pr•Jjecto de lei das secretasecretaria pois se poderáõ fornecer escla1·ecimentos.
·rias de estado.
. que não constào no mesmo thesouro. Ite~ta finalLevantou-se a sessão ás 2 horas~ 10 minntos.mente participar a V. ·Ex. que apenas cheguem
JCanoel Antonio Galvllo.
da j~uta _ele 1\Iinas ~s inf<?rmações que exig~ pa1·a.

RESOLUÇÕES DA CAMAR.-\.

sobrec.lito offcio, serão transmittldas a V. Ex. sem
ptn·da de tempo. - Deos guat·de a V. Ex. Paço,.
28 de M1tio de 1827. - ~varqt,e:: de Queluz. St·
•
·
· •
·
·
á secretaria .

. 111m. e Exm. Sr.-Accuso a recepção de 4 offictos datados em 26 dn corrente mez, em um dos
" Illm. Exm. Sr. - Passo às mãos de V. Ex.
quaes V. Ex. communica achat·-se aind t em vio requerimento dos negociantes desta p1'aça, a
got· a commissão militar creada na pNvincia
que se refere o aviso <J.Ue V. Ex. me expediu
Uisplatina, pnt·a julgat· as pessoas empreg.ld~na
por ordem da camara dos deputados em 19 do
annad"â. naval, e nos outros remette uma· clft·ta
do. barão de Kleinsargen, sobre os seus dE>.sco- . corrente, e que devia acompanhar a resposta.
quo a v. Ex. dirigi 1\l}erca do ,dito aviso em 243-.
bru_u.entos IJB parte astronomica da navegação,
desta mesmo mez.
vor:os documeutos àcerca do t·equerim•ento de
D. Margarida de Cortona e Lomba, e sua irmã,
« Deus guarde ·a V. Ex. Paço 28 de Maio de
e cópias de un1a consulta da lnnta do commer1827.- .llm·que: de Queltt.r.- St·. José "Antonio
cio, e. de differentes documentos, relativos ao
da Silva M:aia. 11 -A' commissão do conunercio~
estado dos pharõcs estabelecidos n~ste im<< Illm. e Exm. Sr.- Satisfazendo á t•equisição
pel·io. E cumpa·e·me participar a V. Ex. em resda camara dos deputadi)S, que V. Ex. me composta, que a camara· dos deputados, a que fiz
munica em seu ollicio datado de hoje, apressopres11ntes os ditos officlos, já. lhe,; tem· dado a
me em remetter a V. Ex. para ser presente á
conveniente dhecção ,' afim de resolver sobre o
me:sma camara dos deputa•los, a copia inclusa.
seu . c"onteúdo ·com pleno conhecimento.-Deos
do decreto, pot·que o governo mandt\ra estabeguarde a V. Ex. Paço da camara dos delecer na pt·ovincia da Bahia· uma com missão
p:utados em 29 de Maio de 18'27. -Sr. marquez
ae Ma · ...:.
.
.
.
militar, porquanto as ue forão estabelecidas.
nas ou ras pt·ovmcJas,
1splatina e-. 111m. e Exm. Sr. - Forão presentes. á camara · Rio G't-ande de ·s. Pedro,
pela repar.:·
dos deputados os dons. officios datados. em 26 tição a meu cal'go.
.
do.· con-~nte mez, com os . quues V. Ex .. remetteu
« Deus· guarde a v: Ex: ·paÇO, ?8 de Maiô de·
· varios · mappas da actual força naval, e cópias 1827.;...
Conde de Lages• .;_:Sr.> José Antonio da
das :_Participações, ... que fizera o presidente da Silva:Uaia.
da éonproVJncla _de -1\l~ttn-Grosso sobre as _ordens; que stituição. ,-A' commissão:.$Je:'gunrda
-;i :~<r? ·_
· ' · -·
lhe Corao· expedidas para a construcçao de.barcas
canhon_eiras. E cumpre-me participar a v, Ex.
. "' Illm. e Exm. Sr~ - Em~·~k.~g_uencia da o1·.:
qlle-ft--lftesma · eatt~.~t a j6: · tem dl'do , en a 1- -díffii-;-qü'~·i\ÕramenUi eX.pedt :'i •lUntà--:«õeo~
recção aos ditos officios e .papeis , . para .poder
mercio, para eumpril· o que se lhe derteminlira.
delib(rar ·coa1t' acertó sobre a niateria, que elles
na ·portl\ria de 29 de Agosto dll · annQ passado,.
.
. .
' 27 •
.TOMO 1.
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como partieipei a Y. Ex. em H do corrente,
remetteu ante-hontem :t jnuta o relat..•rio dos seus
rcndimentus, com ascdeclamçõ~s que se pedirão,
o. "que Auvio
a V. Ex. para ser presente ua
..
. .. .
..
satisfeita a re<IUisiçüo da mcsuw camara, communi.:ada em otlicio <.le 29 lle Ago:;to do dito
uuno.

.

)

'\

CollLinu·mdo-se na mesma parte da ()rdem do
dia, fez-se a leitura do seguinte ;u·tigo addicional,
que foi na sessão 1\utecedente offerecido pelo Sr.
Cnnl11t ::\fatt<Js, e se achava up .indo.
·
ARl'l<IO ADDITIVO

cc Iia\·en\ um official: de sec.reta~·ia,
verá 11Õ. im
·
réis do or •mado,

escre-

Cunha J.llattos. "

Pedindo então a }lalawa, disse
Sr. O unha :\'latto .. : - Sr. presidente,
pelas discussõtls que tenho ouvido a respeito
deste projecto, e muito principalmente pelo art.
3° pude conhecer, que o sentido do sapientissimo autor do mesmo projflcto,- qu.mdo estahele.
ceu que o tribunal tivesse 13 juizes, dirigia-se
·a este fim: primo, haver um sufficicnte numero
de juizes, por causa d:l nfllnencia dos processos:
secu.1
·
·
·
" • ·
por causa das suspeições, que podião ser interpostas : terei•>, porque o illustre auto1· do p!·oj,,cto talvez entendeu que e;;te snp•·cmo tribunal
J,• j usti<;a deve ser c"m o
• •
ça ·\ 1 ~ e, u que uão 'ptlderàõ assistir a todas
as sessues.
· ~ não serem estes motivos, cet·tamente não
serFt n C
•
•
qnc _vemos tribunacs e111 Portug·ll e n)esmo no
Brazll, onde se decidem muito~ negocios, sem
com tudo tel'<·m este grnndo num uro de vogaes.
Vejo mais, St·. presidente, que isto mflsmo estã
determinado a !llilSpeito dos continuas, pl)rque se
suppoz <JM algum ddlcs podilt falhar, e que era
então necess;al"io St::l' substituido o lugar.
Ora, cr~ou-se um secretario: este sect·etario é
o})rigatlo a escrever em todos os process<1S e em
todos os mais papeis do tribunal; não é sõ . um
processo que elle tem de escrever, ha outl·as
al~~ilmições : c q uu~s são clla~ ? E' p1·.:~vavel que
cr c1as que o 1'1 una
a e ter
cum aquelltls, donuc vierem t·em<:ssa~ de autos,
COI'I'espolhlencias que· ha de ter ct~m diversas
antoridatles, e_xigindo estes ou aquelles papeis ;

o

ORDEM: DO DIA·

o supremo tribunal de justi~n.•. e entrou em
discussão o artig•J 30.
" Art. :lO. Todas as despeza,; miud 1s do trihunal como são a e
·
nnsh·,, uu fit•lho s;io pagos !>elo cufl'l~ dos emoluwvnto.s eJU folllll, •1ne formar:\ o tlwsoUI·eil·o
todos os mezes, e nssignnda pelo presidente. n
C'J

s •.. . .

tratou Jas despezns pat·a o asseio tio tt-il>~
nal, e vcnc•m-se que fossen1 ellas ft!itns pelo
porteiro : :~gom tmta-se das despe:tas pum o
-expediente do tribunal ; é hem Ol"dcnadu que
e~l~s sejiío satisfeitas pelo cofre, onde se depo·
s1tuo os emolument .s. l'ol'tanto approvo o nt·tigo.
O Sr. Sonzn Fran<:n~- Diz o arti.-ro 30
que n despeza do tribunal S(!l":i feita pelo" cof1·~
(los emolumentos á vista de uma folha feita
plllo thesoureiro e assign 1da pelo p1·esidente :
mas resta nlgunn COI\sa a fazer. Deve haver
quem fisc••lise a I'Cceitn t• entrada am o
-e. a es_Pcza ou sa lida de _quul(pret· qmtntia ; e
e•s •1qu1 (segundo a dontnna do arti"'o) a necessidade de um juiz ']Ue fisc1lize, e
mn escriyiio que f1ç 1 carga ao thesourei1·o; p01· 11e
. '
1
o
tt nnu os emo umentos ao
ou repnrtiçõ;:s pnlllicas, exi.-.indo estas ou aq•tellas
cuidado de qu~m ne}~hnma responsabilidade t~
pessoas, finalmente todos "'os papeis ou negocios
uha, talvez nno ScJno ns :mns contas mnito
de que o tt·ihunal tivct' de katat·.
CX11Ct·,S.
H.a emolumentos a receber dns partes á \•istn.
. Partindo pois do principi9, que supponho no
de 1n·ote~tos qne fot·mnrem, ou de condemnnçõcs
tllustre at.1to_r do pt·ojP.cto a respeito do grande
em q1!e mcorre!'em ; e como têm elles de ser
ll\l4'1ero de togados, para sncceilerem uns aos
t·e~o!ln~,ls ao cofre, preciso é que a sua entrada - outros, digo que a mesma razão de'l.'e militar a
.sep fe1t!l po.1· um escriviio, c assignn:ln pelo
respeito do st•ct·et u·io. ·
thesou•·e•ro, pam n todo o tempo poclet·em-se
·. O . scuctario, Sr. presiJente, não ·é de ferro,
tomar c011tas.
c de came e osso ; po1· consetluencia haverá
occasiiio em que · tenlla impedimento pby:;ico
Eu offcr·eço este.
ou moral, e não pa1·a assistir ao tribunal : e
qncm ha de fazer o trabalho? Jà ouvi dizer
ARTIGO !I.Jl[)l'l'JYO
que se. nomeas~e outra pessoa, ruas pergunto eu,
é possível uomear para ·o trabalho deste tribunal
_ "-As entmd·'s dos emolumentos para o coft·e
uma pessoa de fóra? Nomcar-se-ha um official
-ser~9 carreg;d·1s em liv.lll) de receita proprio, e
de UJ.Ua ·secretaria de· estado? Nomear-se-ha . um
.se;·ao recens1adas de .se1s em seis mezcs por nm
official da secretarht do de3embargo do paço, ou
9os membt·os do tribunal, que por nomeação do
da' mesa da cousciencia e ordens, ou da r~:la
lUeSmn. S<Jl'Yif,Ú de juiz das uespezas,- Q depuçã';l? Não ?everá haver uma pess<la, q.ue, como
tado Sou;-a l1'1·ança. ·•-Foi a oiado.
,
s e 1omem nos. ra a os a
_. · u gan o-se a materia sufficiQntemellte discu~
casa ? Ellc niio pôde de nenhuma · maneira fazer
t1~a, o Sr•. presidente pvz a vo(os o artigo, e
só a sua obl'igaçiio ; porque as diligencias .hiio de
fot appl'ovado. PI'Opoz em seguida o addicional
ser multiplicadas, não ha de ser uma cousu sõ,
do ~Sr. Souza Fr·ança ; tamlietn. foi apprO\'ado
l1a ue ltavet· milito em que tl·abalhar: e~tou .perfiean·i~ a cargo· d~." com missão competente a su·~
sua<liJo que . neste tribunal se . hão ·de escre\'er ·
Tedac~o..
"
·
netas das sessões, fl pot· quem serão .feitas?,Será
A es
.
. .
.
1·. Si!cretario Galvão
um dos contínuos encanegado deste trabalho.?
-que cxpoz :~ c·lmnr:a Q. s.eu íncommo o -a;}· saúde?
i' i i 'n dos m .. mbros do tribunal?· ·N~'io:· é o
pelo qual . fõra obrigado a vir depois da hora, ê secretario a quem cumpre. e uàó noutra pessoa.
p~sou a ler a a~!a da sessão antecedente que
Qu,\n-~o nomeamos secretaí-io· suppomos que ha
·ft\J _approvada;
·
'
secretaria, 'e · é de · ce_rlo incompativel e~ni · •ls
SL

de
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fot·ças ltumànas, ·que . um só homem possa des'empenhat: tão, onerosa tarefa. ,
.
ku.est')u p~rsuadido, Sr. presidente, que, quando
se chegar a pôr. em exeeuçao o disposto nesw projecto, conl1ece1·-se-ba que é,.,neccssario mais de
E' da ordem das eousas que, ·pelas. nossas
necessidades, pdas circumstancias, em que nos
acbamos, e pela 11aturál fraqueza, faltamos mui. ,

!

.o

-

:

·, .,

"

imJlcdimento do secretario, é ind~spenslivel que
baJ•• ·quem supra o seu lugar, t·nzao porque faço
a pr11posta que tive a honra de envia•· :i. me""·
Tenho n ponderal' áeerca do ordenado, que nãt>
podendo eons'derar este homem inferior aos offieiae~ de sect·etaria das camaras da assembléa
legislativa do imperio, devet·á veucer p mesmo
que estes, (l de ;·.ws réis annuaes, ordenarlo que
n:lo sendo demasiado, suppnnho sufficiente.

a os que a em
deste secretario haja um officiul de sect·etaria ;
mas pergunto eu, tem este official de secretaria
fé publica'! E' este official escrivão authentico,
como o secreta1·io do tt•ibunal? Não, seguramente ;
os processos luio de ser escriptos pelo esc.iviio
do tribunal ; alguma o•·dem, alguma p•lrtaria
st'lmeute é que podia ser e>ct·ipta pelo official,
e subscripta todavia pelo secretario.
Eu n:lo arlmitto, como quer o illustre deputado, tal official de . secretaria. Vamos cortar
-abusos, Sr. presidente : officiaes de secretaria de

211

No conselho da fazenda ha um supranunwrario:.
ftlçamos o mesmo pat·a este tribunal supremo
de ju~tiça, ltaja n~uis un1 e~cl_:ivão e supranúmerarJO, porque pode o escnvao muita~ ·11ezes
es.ta•· impedido de. servir.. llaj•• embora este su.er no, mas nao um o cta é secretaria
para trabalhar ou escrever po•· elle.
Demais os·~ officiaes deste · tribunal niio têm fé
publica, e uiio são aeundicio11auos pam tanto~
·
os irei os,
não são nada, são o mesmo ou menos a resp~ito
dos sect·etal'ios que os nju·lautes de cartorio a
respeito do,; ~abelliães. 'raes otliciaes de sect·ettu·ia fo•·ão concedidos a principio, porque os escriviies não podião· fazer toda a escripta dos tl'i~
bunaes, e talvez se ajudavão para dat· conta
della, mandaudc-a fazer por seus cdados; o que
sendo indecoros ... , autorbal'iio-s•J os taes officiaes,
e P?r'}ue era. •·idiclllo que ~e levassem papeis a
ass•gnar ao nnperante, eser1ptos por um homem
que não tinha fé. publica, Hem autori,Jade pa1·a
os esc•·ever: foi isso uma
l'ovidencia salutar
p ra man et· o octo os ·esct·ivaes ou secretarios·
d·~~ses velhos tt·ibnnaes.
Estam•1s porém em outro tempo, q uc não Jl<..~
cess1ta .te :;emell!aute providencia nesta lei ; os
·
\- , q e
ra tsso sao ereados 11e"ta léi.
Ã•Jni se diz que o secretario ha de escrever
em todos os papeis do expedi:mte;
se
.
. n•io quizer

..

~

Por is~o v .. to contra ~ emenda. Se· o illustr&
deputado, ·que já me den urn grande apoiado,
quazer que ltaja. um snpt·amlm<mario, o qual ha
d~ ter or.lenadu, nisto corayirei, porque o tt·ibunal
nno ha de dPixRr de trahalhm· pur falta de escrivão. 1\fas olliciaes de :;cct·etaria, uem meio.
Haja refonua em tanta ociosidade de emprtl·
gn.lus pu blicos.
o Sr. Ctanlta :\rat.tos :-Os argu;nentos
tlo ill•tstN depútado bem longe de rebaterem it
minha opinião, n. roboriio, a reforçào, e t·esta~
bele ~ ,
·
· · ·
Nós não queremos Cyt·in<•os, que ajudem ao s·:pt·egados publicos : a nossa antiga legi~laç•io não
c.retario a le\·ar a Cl uz ao Calvario.
conhtceu taes officiaes de secretaria, numcou simBastant<.-s Cyrineoa hão de ser precisos a estes.
phsmeute escrivães para os tribunaes. Assiln duhomens des.,.rac;ados cu'as causas vierem de
nominuu os secret.anós da n
· ·
....,..
·
o am ate o Calvurio do supremo t1·ibunal Jo
·~ ordeüs; do descmbargo do paço, e conselho d t
faze:1da , ma,; como estes empt·egado., pt•lo an<hr • justi~,a. Ha muita .:ousa que se lhe diga.
Requeiro que V. Ex tenl1a a bondade de mnndm·
dá tempo vicrão n ser providos em sujeitos talvez
ler a emenda. (Foi satisfeito.)
inc't.pazes: de o·s exercerem, e que t·1lvez nem esc• ever sablão, foi necessari"' esta· njudnntaria de uffi- ·
Sr. presidente, pelliria euo por ventura· um lweiaes, os qu 1es fi•:al'iió eserevendo tudo para estes
mem ocioso, que supprisse o l11gar do secretario,
escrivão.> ou secretarios ; el't-l é 'l prataca, segundo
emquauto este se estivet· divet·tindo na sua citaol qual ficarão esses lu.,.ares ode escrivães ou secara? 1\ão, St·. presidente:', eu proponho um hocretai·ios' de tribunal · reâuzidos a officios dt} mais
ment para ajudar a este secretario; eu proponho
proveito, pr•rque os taes sccrehrios, ou escl'ivães
UI! I homent para trabalhar, p<ú·a supprir o s<Ju Iug,u··
'!m reg•·a só subsct·evem o;; pap·~is que f:zem ·os
quando elle estiver impedido pot· molcstias ou.
seus ofliciae;; njudalites. E querer-se-l1a que conouh·as çansas phisicas ou moraes, e poderá chatinue esta -boa pratica, que este homem, que fc)r
mar-se ocioso um tal homem?
·
·
nomendo para este lugar de secretario, não seja
O illustre' deputado robora os meus argumentos,.
um homem capaz do o descmpenhm·, porque emquand., propõe a creação de um supmuumerario,
fim ha de ter um Cyrineo ? E Cyrineo, que tudo
<J se riiio l~tl!>Sfil' ag01·a esta providencia, se não
fac;a, para elle não fazer consa alguma ? Eu Této
ndoptàrmos esta medida, talvez, Sr. presidente •.
cont•·a iS$10.
.
talvez appat·eção muitos, muitos reque•·imentos, em
Portanto, Sr. presidente, nem meio official
que se peçào dez, em que so peç:io doze, e tnlvel!:
secretaria.
·
se mostr<l. que são necessnrios.
·
.
O secretario h"' de escrevtr em todos o· )l' cessos, pot·que
verdadeiro escrivãt>, t1 se não
duvida póde haver em que o tribunal possa nosabe escrever~ não.. seja .secretario. .
.
..
mear outra pessoa: quulque1· juiz. na falta de
O que se~ã talvez necessario é suppt·ir ·unn laum 'esclivão, nomêa UUl homem .pàra supprir O·
cuna na le1, s1ber queJ!l ha de s~rv_ir nos impalugar; isto qualquér juiz póde fazet·, e tem sido,·
dtmentos ·deste secretariO ou escr1vao.
·
. .
. _
a p1·atica. .
..· ·
Nõs ve~os que'no deseinbargodopaço lta:um
Quanto a: saber se e preciso ajudante, isto de-·
escrivão: supran'\lmerario,. e. porque o uàc.}Javia · pende .dos. a!'ligos ,que estãll adiad•>s; qu<l. depois.
n!' mesa da eonscie:.cia e ot·dens, houve jã' ;qtiéS- de. V~nciLIOS, ftlrfl•J l'eCO•lhec.ar se clles tem>algUtÚ<l.
iao l'Pllh'ída sobre . quem o substituiria, .. assencuusá mais . a escrever; ncl10. ate que este ajli-,·
.. tou-se qu13 o .do ,desembargo do paço supprisse
dante é c:lesnccessario, porque o sec1·etario.só tem
esta falta.
·
~
que tl·atar de processos, não escreve outra eousa ;
•

. ,a

-.

-

•

JU

""

de

.

.
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não ha acta da

s~ssão

; o que cousta da sessão

é o que se escreYe no p1·ocesso; cada um rela-

tor é secreta1·io do seu processo J·especth·o.
Como porém isto depende da discussão dos
1 ros. a ti •o·
·
quando se souber se tem mais 11 escrevllr,
se ti ou não necessario este ajudante.
o Sr. sou.zl\.c :Eo"1'n:nço. :-E' n.ecess:ll'i.:. que
..
.
.
...
porque o expediente do tribunal uão J2óde parar:
Na administração da causa publica nao se se~ue
o mesmo, que na adminbtração da caus1 aos
particulares, em que cada qual póde mettcJ' em
s!lrviço a quem quizer pura supprir a falta de
outrem.
Na administração publica uão é assim, é necessarió quf. o substituto seja pessoa acondicionada
pela lei para esse efieito.
·
Tem-se dito que se póde nomear uu, homem
qualquer para ir servir de escriv>io do tribunal!
Como é isto, se,!lhores? P~is ~ lug:;tr de secrt!t>l~!o

11Al0 DE 1827

cõrte, esteso supranumerarios usa\"ão da mesma
preeminenci'l dos escrivães ordinarios.
.
O titulo de sup1·armmeJ.1rio não diminue a
quali~caf'io _cathegorica d~ em_pregado. O supr~:
vão ordinario, é um suppl~nte, succede-lhe o
mesmo que aos Srs. se.;ret trios da mesa desta
camara, que são supplentes.
supranumerario, que suppt·a o lugar do escrivão
no caso de impedimento, mas não conc~>rdo 111e
seja official de secretarh, porque elle não é
subordinado ao. escrivão, ou secretario ordinario,
tem tant 1 independencia em seu emprego como
este : é meramente creado pua exercer as funcções de secret·1rio do supremo tribunal de justiça, quando elle estiver impedido, e ha de ser
pois um ·h01nem qualificado. como o outro, que
.uão dc;\'e tet· menos condição do que aquella
que a lei exige do secretario, aliãs teremos supranumerarios, que não saberão t'llvez e:;crever ;
·
·u 1 ive men J 11 u acon ecer, so e que a
expe1·iencia tlo passado nos não engana.
O Sn. Lt:<o CouTI:suo c•tr<!receu o seguinte

pmtc \ monta'? Isto não tem lugar nenhum.
Em todos os tl'ibunaes exi!!teutes se tem dado
a maior importancia aos em1n·egos de secretario,
e tal uc •
•
·
·
•
· · .ARTIGO .U>DtCtO~AL
pelos seus miuistros.
Em Portugal ha,·ia uo dezemba1·go do paço
« Que os contínuos sejiio da nomeação do tl"iquatro supranumerarios; o mesmo aconteci 1, se
bnnal.- J. Li no Coutinho. »-Foi a oiado.
me não e! cr
,
0 Sn. PAULA CAVALCANTE requereu O adiamento
fodo todos impedidos, assentou-se que um conda discuss.io, que seudo apoiado, foi i1 final re·
selheiro mais moderno fizesse as vezes, c não
jeitado.
.
que se nonteasse sujetto de fóra do tribun11l, e
Continuando a discussão ''cio á mesa seguinte
a esse t!Xelllplo se mandou praticar o mesmo no
conselho do almirantado •:m dect·eto especiul. Bem
IDIENDA.
vejo que o nome de sect·etal'io importa segre.to,
e que ot·a os não haverá neste tribunal, dll que
se trata, n1as semp:·e é de tal impot'tancia o
'' Que haja um sub-seeretario, que servindo no
impedimento do secret-lrio, ganhe a quinta parte
empt·egu. que é necessario que a lei pt·evina os
do orde .. adu di11rio uos dias em que servir, e
inc<>n vcnientes, que se podem encuntmr nu admi·
que tenlta a espectativa do lugar de sec1·etario.
nistraç:lo da j ustir,:n por sua falta eventual.
E' !•ecessal"io . q ~e_o conselho supremo de jus- ·-Lino Coutit'lhQ. 11- Foi apoiado.
.,
.
•
e eça
o Sr. souzo. Frnn•;a :-A idé1. do St·. Lino
com toda a regularidade, para que não fitjUe JmCoutinho não póde passar de ril'lneira nenhuma.
peuido no regul:u- andameuto, e de exercer a st1a
A quint'l parte que se dá aos officiaes substituJUrisdicção.
·
·
·
tos dos em re ldos ub1icos é
·
I·t .
.
·
menta da fazP.nda de 1753; e se vence além
têm SU)'ranumerarios, e os do Brasil não são
ordeando propri~ dos mesmos substitutos.
os que têm ruais, porque em Portugal havia 4
.
Demais este emprP.gado não pôde recebet· esta
supranumer •rins do dezembarg•l do paço ; e do
quinta parte senão 40 dias depois do impedimento
conselho da fazenda cumo se tem dito.
do proprietario; antes nenhum direito tem á perQuanto ao adiamento, creio que niio tem lucrar
cepção alguma, porque a nação dá-lhe . meios de
porque haja pouco, ou muito que fazer, é ne~es~
subsistt:ncia. Portanto acho que se lhe não póde dar
sario sempre um homem, que substitua o ·se·
tneno,; J.; l:OOON, é necessario dar-se-lhe um or·creta1'io nos seus impedimentos.
porque deve-se exigir para o supplentc
o S•·· Cu:nb.a 1\Iu:ttos : - &stou com a idéa denado,
as
mesmas
qualificações de litt~ratura, que se
do illustre deputado, pelo que respeita á necesexigirão pat·a o secretario.
sidade dt> um homem, que sirvct no impedimento
Qual será o homem de gravata lavada que quedo secretario, mas desejo que esse homem noze
rerá servir, quantlo fõr chamado por 600H? Nealguma consideração, e que não tenha menos
nhum .. Concluo pois que se não deve dar meuos
vencim.ento do que os officttes da secretaria desta
de 1:000$000.
camara-, e da do senado.
·
o Sr. :r... in.o cou:Unb.o :-Não me passa. !,;to é o que desejo uma vez que sej-1 necessal'lf), como supponho, porquanto não passou na
ria pela idéa esta cousa da quinta parte, se o
lt<i que o substitua um m~mbro do tribunal : eu
illustre deputado que agora tanto se uppõe, não
uunc1 poderia propôr a idéa de que se nomeasse
fosse o mesmo, que tivesse fallado nella. Foi
este homem, para ;;er ocioso. Gosto muito de poupar
elle · uel\} su.scitou a idéa de um substituto gadinhcir
· · · > ,·
•
o, que gado tempo os empregados gastão enl' aparar pe .• nas
nhasse o pt'OJ:lrietario, e não fallou em ordenado
o conversar sobre M noticias do dia.
'
proprio.
.
Disse-se que este homem deve estar prompto
_o Sr. Souza Fran.çu: .-Eu convenho que
á corda do sino, e que será eneommodado a todas
nao deve o supraaumeral'lo detxar de ter a mesma
ns horas ; é preciso. para. se dizer tanto, que o
qualific·1ção, que se dá ao ·secretario do tl'ibu,.al
secretario SP.ja um llomem valetudinario, !{Ué
porque l1a de se sentar ua mesa delle : no tempo'
seja um homem doente e que esteja todos os dtas
que 11 lei não eN igual para todos, no temp~
encommodado e de cama; .mas eu que. devo semem que ha\•iu priYilegios de escrivães da fazenda
e escrivãe:;, d·1. C'\mara'ilm tnl tribunal, que fie~~ pt·e suppõr ·o melhor, cre1o que ·se h a de nomear um homem capaz· do trabalbar e não um
vão acima dos outros l1omens, que tinhão 1\ disP.str{•piado, e li<;~ente, e por consequeneia este
tincta honrá de chamar os seus contendorea á
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sÚb-secretario não terá tanto que fazer como se
acaba de pintat·.
O honrado membro pinta o negocio com as cõ'J'es que lhe -pan-ce, para tirar uma conclusão a
seu contento é mais
rovavel nis ue sub· e·cretario não serã tão encommodaâo, e talvez que
isto .-.conteo;a uma ou duas vezes no- nnilo etc.
Ouvi dizet· mais que semelhnute paga niio convid:t a ninguem a ir ser\•ir este lugat·, poi,; que
·a 1sea nao po 11. engo ar, an o ma1s accrescen·tando-se que o sub-sP.cretario deverá te!" a mesma
·qualificação do próprietario,
Sr. presidente, eu acho que esta isca {já que
aqui se usou desta expressão). não é pe1Jueua :
não se vc tanta: gente servindo gt·atuitamente
lugares sõ com espectativ.l? Sim, nós <r vemos
acerca de muitos lugares e empl"egos.
·
O secretario do tribunal suppremo de justi~a
tem 1:60:>$; este sub-secretario que tenha a quinta
parte com a espectativa, e que mão é que um
·letraao ganhando pela _sua banca se desarran'e
·a gum~s vezes para tr se1'V1r e su -sec1·e ario,
ganhando a quiuta parte de 1:600S com a cum·peteute espectatiVtl de s•:l' um di.L sub-secretario?
Eu estou p~rsuad~do ue só a es ~ctath·a fa•:ã
·rão servir. Creio que muita gente ha
deste emprego.
O Sr. Sou"'a Fa·a.nc;a: -Sr.
residente,
·espec a n·a e supen'1venc1a nao c a mesnul cousa ;
o que o illustre deputedo diz, é um accesso do
lugar (apoi<tdos); logo eu não tenho duvida em
·convir com clle po1·que é muito justo que o \'ice·secretario teuha accesso a lugar de secretario, e
·acho que é muito melhor: mas o que cu não
·convenho é que este homem não tenha um ordenado da nação ; e ..;te homem tem uma carta
pelo seu officio, logo ha de tet• um ordenado pago
·pela nação ; élle é um empregado publicc tão
·bom como o ont1·o, e eu aind.-. uma vez voto,
_que l1aj1 uma supervivencia com ot·den"aJo.

até esse homem nã•.• ha de viver
quinta parte que.- se lhe concede.
Eu oll'ereço esta emenda qne me
lugar.

pa!'ece ter

EMEND.\.

· " No impedimento do secretario, o tl'ibnnal nomeu_rã um vice-secretario, o qual vencerá um
ordenado na prop.•rção de l:OOOSOOO.- A1·aujo
Lima. »-Foi apOiada. ·
· O Sr. I~lno Cou.tln.b.o :-S1·. presidente,
o honrado membro que acabou de f•llar, apontou sõmc·nte o trabalho que ltaveria, mas niio
tocou em outras nmi tas· circumstancias que podem
occorrer, como seja aJoecer o secretario no tempo
da ;;essão sem ter quem faça as suas \'eze:;;
porém quer o illustre deputado que o tribunal
· nomêe u1n secretario ad hoc.
9 D_!esmo Sr. deputado, querendo com.bater a
,que esst) homem não viverá só:nente da quinta
parte que se lhe concede; pergunto eu: e quererá ir Sel'Vir }Jara ser pago •lo trabalho de cada
dia na proporçt1o. de 1:000$? Se nãó se accommodar com a quinta parte, menos com isso.
·O Sr. Cunl~o. 1\J:o:t'tos:- Sr. presltlente,
pelo artigo additivo que ·- apresentei · estabeleci
72f}IJOI):J de orJenado annual ao empregado a que
eu, chamava · ofiicial: de secretaria,, e _agora tem a
denominação de vice-secretario; e ·o nobre deputado o "Sr. Araujo Lima arbitra-lhe o venciment.o
~

213
por auno, em cada

81·. p1·esidente, su ppoubamos que o vice-seCI'ctal'iu serve um mez, o seu vencimento na
razão da quinta parte do •mhmaJo annual de
I :llOOS set·á de :!li mil e tantos r~is, e se servir
o _anno inteh·o serã dJ a·!OS: pois a pess.,a que
fôr nomeada deve ter aptidii•J para passar ao
cargo de secretario, e po1· issc;J será bacharel
rormado, confo1·me está vencido, e ha de então
-ter um se1nelhanLe vencim.,ut<J? Qual serã o
·bac!tar.:l formado q~c qu••h·a tal officio pela pagll
proporçiio de quinta parte? Nenhum; -porque
p!l_ra servir um mez e gnnhar 'tô mil e tantos
re1s, que em um lnoment.., se ganbão na adYo·
cacia. não se acbat·á ai uem.
·
Portanto sou de opiniii•J que se rejeitem todas
as emendas, e se fõr act:ita alguma, antes a do
Sr. Liao Coutinho, porque declara que -o vicesecretario terá accessu a•) Jugat• de secretario.
Suscitou·se a duvid'\ se os 8rs. do>putados poderião ter a palavra sobre lS novas emendas,
visto que sobre um semelhante objecto a cam 1ra
lmvia ·resolvido em contrario, e ·examinando-se
a <1ctn do dia i9 do curr•).,te verificou-se ter "hnv_ido resolução pela 1wgat1V•l sobre o caso e8p ··
ctal que então se trat"ra: e .p<)rque .o Sr. Lino
Coutinho, que inStava pela palavn, desisti o
della, cessou a questão sem alguma outra reso·
lução.
Julgando-se a materia sufficientemente discutida, passou o Sr. presi..tente a pôl-a a \'otos
pela m'tneira seguinte: ·
1. 0 Se deveria crear-se um empregado para servir
no impedimento do :<ecret lrio 1
·
·
Venceu-se ue sim.
2. o Se este emprega lo com a denominação de
secretario,. ou outra qualquer, devtlria ser pe1··
manente ou sõmente nomeado nas occasiões de
impedimento do secretario?
Venceu-se que fosse permanente e vitalicio.
3.0 Se teria um orden'tdo fixo annualniente ou
sómente as quotas partes relativas ao tempo do
serviço- com a espectativa do lugar de secretario?.
Venceu-se que não houvesse ordenado fixo.
4. 0 Se o ordenad'> l1avia ser vencido na pro-
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porção da quinta part•} do que tem o secret -rio
com a espectativa do lugar?
Venceu-se ·que não.
5.o Se esta proporção
Venceu-se que não.
6. o Se seda na rnzao do mesmo

sem espectativa? _
7.o S•l a pt·oporção seria na razão do mesmo
ordenado de secretario sem espectativa?
Venceu-:>e que não.
ô.o Finalmente, se a proporçiio seria na raz:'io
do mesmo ordenado do secrt-tario com a espectativa "!
Venceu-se qne não.
E porque c•'m est<L votação nada se. concluisse
relntiv·uncnte ao ordenado, o Sr. prestdente, sob
propo~sta verbal do Sr. Teixeira de Gouvêa. con:>ultou :\ cama•·a se o ma teria· devia en tmr de
novo

111

i

u

Venceu-se que sim.
O Sn. TEIXEIHA. DE GAuvf:,\ : - Agora requeiro o adiamento da discussão, e ue volte
o pl"uJec o com as emen as n eomnuss:io para
esta as combinar de modo ·que se possa. votar.
P1·oposto e apoiado o ndiamentn reqne1·ido ,
disse
O Sn. Ca;s-romo DIAS - Opponho-me ao adia·
ment • ; a mnteria tem sido muito debatid·1, temos com ella gasto muito tempo e outro tanto
gastaremos se passar o adiamento.
.
o Sr. Souzu França:- Appr0\"0 o adiameuto, como tlliico meio de snhirmos da confu·
siio e emboraÇ•l em que cahimos. Voltem o p•·ojecto e emendas ti commissiio para as p•ll" em
·ordem ; visto que a enmara não pódc tomar pé
na di:;cussiio pela nccmuulnção de cmend1s.
.Julgando-se a matéria do adiamento sufficientemente discutida o S1·.
residente o ôz ÍL v •
tos e_ foi app1·ova~c, vencen_do~se que totlus as
emendas fossem a commlssno ~omp ..sta do auto!· •io projecto c d•JS mais 8rs. autores das mesmas
para as organi:>a1· c apre:>cntar um resultado.
eud•J·Se interrompido a. sessão, passado um
quarto de h·n·a t•Jmou o Sr. presidente a caddra
c declarou continuat· esta.
O Sit. PRESIDE:STE:- Ao projecto que se discutia, existe ainda uma emenda do Sr; Lino r::ou- ·
tinho, a qun l n:'iQ entrou em discnssãó ; os Srs.
d·~putados que sobre ella quizerem fazer às suas
l"•)tlexões, têm a pz.lavra.
O Sr. Cun.hn l\1attos :-Diz a coaístitnição
que ao poder executi \'O compete ~1omear os em-·
p1·eg 1dos publicos; ora, Sr. prcsideHte, como se
qtw1· dm· ao t•·ibunnl supremo de justiça attribuiçiio qno a constituição concede ao executivo?
Oppünhn-me por este motivo' ao aotigo.
Não ha \"eado qnem mais fallnsse sobre a matea·•a, e julgaria esta suffieientemente discntida, o
.S1:. pres~dente pôz ti votos o artigo addHivo, e
fo1 regmtado.
·
:;EGUNDA 1'.\RTE
• u rou em c 1scussão o artigo udditiyo offere·Cido pelo s.·. Vergueil"tl ao projecto (le lei sobre
as secretarias de estado.
o Sr. ,.·ouza Fran.çn.:-Eu me pronúncio
~ .. ntra esta emenda, porque a deli beraçiio do governo tomada em conselh • . ele ministros ns'io é
mais do qn•J um êlllbtlraço, para uada se fazer:
•l mi_nistro 1.a sua repartição•niio é o\,rigndo a
seg~m· o parecer dos seus collegas e· a respon~--
:-abthda·le pttm bem_se verific.ar, pt·eci:>o c que st>ja
lmposta ã um e nno a mmtos.

Por ventura o ministí·o da guerra ha de sub~
jeitar-se ás opiniões dos mais ministros, que
pouco estão no facto dQ qne se passa nnquella
repartt<;ào? E quando o chamarem á re~ponsabili·
daJ •~
·
que fez. o que lhe aconselharão ?. Isto, Sa·. presidente, só serve para eutorpecer o expediente
do goveruo, e para tornar tah'ez illusona a res.
ponsnbiliolado dos ministros. Ha lei e co .• forme
e a eve reger-se o ministro em sua repartiçsio.;
se tem duvida» consulte o conselho d1J e-;tado;
recorra ao corpo legi:>lativo; mas nada de c<>nvertcr o ministerio em assembléa legislati\•,1: seja !L
responsabilidade do. que m:tnd 1, que só assim a
podemos verificar. ·'
· '
O S r . Alrucfda A.lbuqu.erquo:-Tamhem me pr(lllUncio contra esta. emeiHhl, porque
a julgo opposta á coastituição;
Diz esta, que haverá differentes secretarias d'e
estado, o que é o mesmo que se dissera,. que
os ministr<;~s_ obnu-áõ sepat·atlamente cada um e~1
Seria, verdode é, de g• ande vantagem publica,
gue os ministros conferenciassem entre si; mas
e de moto _proprio ; e nãv atando-os a faze:rente.
o Sr. Cnn.~1a :\Io.ttos :-Sr. presidente, se
niiu t>xistisso um conselho do estado crendo pell'
::,. •

•

,

:s

• •

-

o s m t·e.;;pon-

sav_eis, dir;a que houvesse conselho de miuistt"O::J
pan não acontece•· o que :>e pruticou comanigo~
que recebendo de uma secretaria de estado uma
urdem, que me· pareceu inexe!Juivel, expuz pela
rt>partiçii.o competente a minha duvida, e res·"
pondeu-se-me que a não cumprisse.
.
l\Iuito desej:\m que os ministros concordassem
em todas as materias; mas uunca po1· conselho
do mi..istros com responsabilidade. De'xemos · as
mãos larl{•lS a•JS ministros, pot·que havendo res~
ponsabilid tde, elles pt•ocederáõ bem ; uiio os liguemos mais, que bem li ndos ·á t>stiiu. ueira
eos que a suspu·a a ei de responsabilidnde passe
. com a t•ecessnria brevidade I
·
o s~·. éu... todio I>Ias:-A provo a em~ndâ.
do s.·. yel" ueiro. ' .
• .
. . •
haver numero de pessoas ... (tu1o (oi mâis oti~
'Cido.)

·

·

O Sr. Alrncidn. c Albuqucrque.:-A
ct·eação de um conselho de minbtros é cousa que
não se acha ua constituição; falia ella, mas e em
conselho d,, estado. O conselho do tninistros, além
de uiio ser ordenado pela constituição, mio- tem
lugar nesta lei sobre secretorias;
O Sr. Pti'nla. Cnvulcunt;c:-Examiaícmos
segundo as idéas, que aqui se emitLirãó, Sll este
couselho é contra a constituição; se é util, e :>e tem
cabimento nesta lei.
Em primeiro lugm· 'Ião vejo um só nrtigo ~~
c<m:>tituição que o prolliba, ou a que ella se opJlO•
nha; pôde-se pois. crenr, ou déixar du c1·ear.
,
A co .• statuiçiio creou um .conselho de esta~o
com voto consultivú sõmeute; a delibern"ão esta
da parte d(ls ministros, os quaes são· respÕnsavei~
pelo que obrarem contrario ás leis; e bem quenão falle claramente 1.a crenç:lo de um CtJuselbo
1i1 "s r•JS,
v1a azen o-os mm~;tros s. ó
·
respon::;aveis-e não-o ministro é responsavelpurece de algum modo reconhecm· uma combinação no obrar dos ministros, pP.la qual o acto de
um refine sobre todos; e é 'isto verdodeiramente
con,elho de ministros.
.
Logo, esta creação,não c contraria á constitui-.
çiio, antes muito confonue com" o seu espirito.
-~e .é _util · s~melhaute instituição ,. ninguem que
medit u· nas vantage .. s que as aNções cultas ·e constltt.iJns tlclla têm colllido, deix·uá de _confl'lssar 01
grandes bens, que nos ~ará.

CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 05/01/2015 16:26 - PÃ¡gina 7 de 7

SESSÃO El\1 30 DE ~IAIO DE 1827

~lã

na materia, requcit·o que ella se adie até comparecer o autor ~Ja emenda, · que se acha
doe~tc.
'
·
·
it •
i; O que ilZelllOS
nós com ella ? não marcamos os limites de cada
repartiç.:lo do ministerio ; que mui !.o é, •JUe mar_quemos_ tamb~m o .1nodo or que dev~m reger-se
pass •r a émenda. p~t·qúe longe d.: ser opposLa
á· constituição, é conform:) com o seu espirito ; é
!Jemais util ; e o · lugar é proprio para della
tratarmos.
. o Sr. cun11a :\latto;; :-Parece-me que
esta idéa de conselho de ministros f..,j recebida
ou emprestada da Inglaterra. ~esse paiz ha duns
qualidades de conselho : conselho de ·ministro",
e conselho priva-lo, que é a'}uelle qne dá a ..
rei as suas opiniões.
No conselho de ministrús ha o lo ministro que
..
'
.
,
,...
cot·po seguindo as mesma idéas. Isto porém não
é admissivel entre ·nós, onde calla ministro obra
destacadamente. ::)e é para melhor direcç:'in
dos ne"ocios ue se· crêa o conselho · eu o a
oJsnecessarir. ; o ministro da guen n, po1· exemplo, se qui1.er acet·tar, tem o conselho supremo
militar pam consultar;" tem muitos otliciaes
pet·itos para ou\•ir; e é escusado tal conselho.
O 8r. Pau tu cu-.·atc-antr :-0 conselho
de e4ado niio tem voto deliberativo. D:z a constituição ·que no governo compétoJ a declaru.,;ão
du paz e da guert·a. Pergunt·) ' ~u, se1'á j nsto
que o socego da nação esteja pend.,nie t.la resolução de um ministro, put·que se lhe de:xa
livre seguil· ou não o voto do con iellto de estado? E' ·preciso;. haver um outro conselho para
se •;vitarem esses males, e por isso voto _pela
em .•nda.
·o Sr. Souza Françu.:-Eu leio o"'arti<ro
da constituição cum uttom -i'io leu • Em um esa o constttuc1oua , a machina · do governo é
mn~
complicada; não é· precizo comJ!lical-a

-

-

lnRIS.

A_ felicidade. p_ublica não depende
, ep~>n e a sua csco ta ;
elle tem a lei para guiar-se ; e se acha um, ou
.out1·2 embaraço, se não ha. lei a respeito de
qualquer materia, tome- umu medida nacional ;
ouça o conselho de e.>tado; isto é o que entendo, e o coutrano serão pretexto para os miuistros evadirem-se da responsabilidade, St•. presidente, é 11ecessario fi~armos uma idéa ; nada
de. corpns collectivos em aJminis tracãn; c um
,;icio i:upitu1. .
. :
· · .
· O. nosso · systema de .govet•no é monarchico,
niio. é republicano ; e este c •nsclho de ministros
condiz com o systema ,republicano.
Por conseqnencia este systema não fará mais
do que .r~tat·d!!-r . a'. marc~a do governo, que se
torun . VICiosa quando so se occupa de consultas ; e é isto- prova_ de ignor.ancia do miuistro. · · · "
· "
·
·· ~~ tenho Aisto' cxperiencia, e posso fallat·;
mm1stt·os ha\1.1a · que· por si sõ decidião aquillo
-om que 'tinhão ~mpen~o ; tudo o mais et-ão
im; ro ao
.
.
de· sempre · _set• em ·conformidade com · a lei e
ha de elle consulfar se a deve cumprir? Se ;1ão
sabe · do seu officio é indigno ·de. ser ministro;
peça demissão. Voto portanto contra a emenda.
' ~ este· temp>: aniJ.unciou 'o Sr. presiden.te, que
detxava a cadeira ·•para tomar -pa1-te na discussiio: e.·'o · Sr." ln secretario. Maia,. na falta· do
Sr.- vice~pr'esidente, ·que pOJ"·'niole.itO se t•e rett:'
1-ara, a occtipou; ., · .
• · ·.. ··• . · . ·· .
c> ·
Pan'I~ souzri :.:.:..Àntes de , e~'ti·dr

sr,

•
---vzes
que o . adiameut.o fôr para t{)mat·-se melh'or ·conhecime"to da mat~ria, eouvh·ei, porque desejo
ouvir as razões contrarias.
''·'
··
1.ne

< ;.a,

<'

l

UQU<"'•'"q ue

:-

E.ttão sempre que um Sr. deputado· o1Jerecer uma emenda, e faltar á sessão, 'tct·emos
adiamento? Niio sei que conlplica,.ão lenha a
l!lateria para e;te requerer.
•
O Sr. Paula Sou.za :-Este projecto .foi
emendado pelo Sr. Vergudro, que· lhe · o1Jereceu uma l!menda, a qual o altet·a ; por isso julgo
que deve ser adiado até compat·ecer o seu autor
para o oudrmos.
·
·
o Sr. Baptl«'ta. Pereira : - Não vejo incouve ;i ente ara .se não a rovar o adiamento ·
o au or < as emen as não e um companheiro,
cujos couhecimento;; pou(~a atten.,;ão n0s mereça ;
é bom oüdl-o. Eu tenho tle falla:r- contJ·a a
emendu ; mas tah·ez que elle me convença•.
. ulg.mdo-se a materia sufficientemente discu•
~ida, o Sr. vice-presi•lente a
põz n voto~, e loi
appt·ovado o adiamento.
Então tornou o Sr. presilente ti tomat· a cadeua.
O Sr. secretario 'M1lia requereu igualmeate o
a•liamento das outras em<>mlns do artigo, o
qual sendo apoiado, foi afin~l npproyado sem
debate.
· O Sn. Pal,SIDERTE nnuunciotl que a mnteri<L
ficava adiada por tres dias.
· O Sr. secretario l\Iain deu conta dos seguinte~.

OFFIClOS

.

...

.

'

de 28 do eon·ente,
que V. Ex. me
commuuicn, 'llle a camara dos deputados, .afim
de, ~eliu~r~u' sobre o~jectos ue publico intereJ>Se,

crear, além ·da que éx.iste .: na , pro.vinci11· O:splatina: havend.'·Se. tão s&mente concedid •.- em
23 de Junho de · t8~3 ao commandnrit:: ·da • c;;"
qu.tdm destinada· a bloquear a Bahia, quàn'do
esta se achava occupada pelas tropa~ lusitanas,
a' autodsnÇão .constante da. carta impel;Rl ,da·
quella,data,. ju!Jto: por :.c9p,ia,, .de que•. .fjili'!lll~rite
n~o houve e~e1to.~Deus guat·de. aO\ , Ex. g~ço
em 29 de .Maw . de 1827.-Ma,·que;:- de .J.lf~cew,-"""'7"
Sr. Jose Antonio da Silva 1\Iaia.»-A' incsmn,commissão. · ..
· ·
J.l
·
.
.··

.

' . '![.

;;,
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SESSÃO EM 31 nE 1\IAIO DE 1827
" 111m. e Exm. Sr.- Tendo-me ofi"erecido o lente

da intperial academia militar, Candido B:1ptista

de Olh•o>ira a memorin inclusa sobre o estabelecimento de um observatorio no Rio de Janeiro
po en o e a ser pro cua
scienci.'l, e á. J>Ublic'l.
lnstrucção, julguei conveniente rcmettel·a a V. Ex.
para a sujeitar 1\ sabedoria da camara dos deputados.-Deos guarde a V. Ex. Paço, em 29 de l\Itio
--.
· ~
•
o o.- .
se ntonio d'l Silva "Maia. >>-A" commissãó de instrucção
publica.
« Illm. c Exm. Sr. - A camara da villa de
S. Beuto de Tamanduá na província de 1\Iinas Ge·
raes, por si, e pelo povo, que. represent·t, solicita em
extremo pelo bem ser deste imperio, e altament"'
per~uadida de que jámais realisar-se-ha a prospe·
ridade tantas vezes presagiada, c de que elle faz-se
credor, sem que profuu.lamente se arreigue a
mimosa planta da constituição adoptada, e felizment., jur:tda, apre~sa-se _pela segurn mediação de

dado sol>re o juizo. das pre5as. ·o .que participo
a V. Ex.. para que suba ao conhecimento de .S.
l\I. o Imperador.- Deos guarde a Y. Ex. Pac;o
da camnra
·
1::."27 .-sr. marquez de Maceió.-.Tose Antonio d<e
Silea ltaia. .
. ·
.
Levei ao ~o_nhecimento da. camara d~s depuprovar o estado .·de molesÍia. ~l\1 que se acha, c
qu~ o lmpossibilila de· assisth· ás :se:>Sõs, e cumpre-me communicat· a V. ::;. ·, que a llli!Sma camara certa da honra e patriotismo de cada um
de seus membros , entendo mio ser necessat·io
semelhante documento, bastandeu a simp!es asser·
çàu ·da impossibilidade .de comparecer para merecer inteiro credito.-Deos gu~u·de a V. S. Paco
da camara dos deput..dos , em 30 de Maio de
1~7.-:)1-. Josó Cbmente Pereirn.-Jo.~é Antonio
da Silva Maia.
.3faliano Carlos de. o t•

biéa, .d.estinada a regal-a, suas mais sinceras fel i~
citações pelo plaush·el motivo de sua installaçiio,
e ~ui~~a ~elos st;nti~ne~tos dt; gr~tidão _que a anicorp.,ração. que sobejas provas já tem dado de pa·
triotismo, circumspecçiio, e l:'abet·: dcsd~ o começo
de seus sublimes trabalhos •.
((

Brazil se ufana, e cont.:l com esta plllnta, não
só a coberto dos furacões, que a agitão, mas ainda
com os seus saborosos fructos, immortalisando-se
desta maneira a mi\o augusta, que plantou e seus
cultores.-Deos guarde n V. Ex. por muitos annos.
- Villa de S. Bento de Tamanduá em camara
de lõ de Maio de 1827.-Illm. e Exm. Sr. Secreta·
rio da camara dos deputados d'assembléa do Brazil.
-llfauo.el Fw·tad" de Sou;a.-Mmloel Josê de
.Araujo e Oliveira.-Antonio .Donti11grws Ferl"ei1·a
de Snu.;a.-.lllanoel Ignacio Pm·cil·a da Ten·a. ,,
-Recebeu-se com especial agrado.
. · .
R.
ERRELRA FRANÇA ••fi"ereceu um projccto
de lei sobre. estudos de medicina· ficou sobre a
mesa para set• lido por tet• dado a h~ra.

o SR.

PRESI ENT'

cussão do pr. jecto de lei sob1·e as secretat•ias das
duas eamat·as.
Levantou-se a sessão á 2 J1oras e iO minutos da
tarde.-Manocl Antonio Galvào.

\"lCE"PRESIDE:SCIA DO !lR. COST.-\ C.-\RYALIIO

rão-se presentes 8;> Srs~ deputados, faltando ccni
participação de causa os 8rs. Ve1·gueiro, Pa·
chec<?, Paula c Souza, . Costa Aguiar, Mendes
R_1betro , Clemente Pere1ra e arcebispo da Balua ; . e sem ella os Srs. Getulio, Garcia dP.
Almetdn, Faria Barbosa, Maciel Monteiro e CastN \'iannn.
O Sn. · YxcE-PaE.'llDEN"l'E declarou abe1·ta ' n
sessão .
O S1·. secretario Alme1da Torres leu a acta da
antecedente, que foi app1·ovndu.
,.. secre 1r10 o <Jrecell por parte da
commissào de justiça, redigido, o pr<>jecto de I,.,i
sobre os fóms; foi mand11do imprimir.
A re uerimento do Sr. Teixeh·a
.
por nniJe 1mento . do Sr. Vergueiro, nomeou o.
Sr. vice-presidente ao Sr. Araujo Vianna pa1·a
11 conun i::;sii:o cs pecial da sessão. sect•eta.
• ·.
O Sn. DE DEus E SILVA mandou á mesa a
seguinte
nmrc.\<;ÃO

'' Proponho que se officie ao ·governo para que
mande abrit· urna estrada de communicaçào en.tre
as p1·ovincins do Para e M.nranhão, passando
Illm. ·e Exm. Sr. - A cama1·a dos deputados
pela villa de Vianna desta ultima. província,
sol;lre a ind}cação de um de seus membros, e par•i.
cuja estrada já em tempos antigos for ·aberta,
o_bJ.ecto de mteresse ·nacional, resolveu que se soe facilitava o commercio entre as duas proviu-'
llct~sem -do governo, pelo intermedio de V. Ex.
cias,
a qual pelo abandono se tornou intransicop!as do. t·equerimcnto em que. o bacharel Antaycl, e . se obstruio inteiramente.
_tomo Jose Coelho Lousada, pedto ser admittido
" E-ta estrada offerece a vantagem de se1· de
aos lugares de ma~h<tratura, sendo considerado
tmnsito seg11r0 em todos os tempos do· àhno;
como cidad:io brazileiro, da consulta expedida
pela mesa ~o desembargo do J>aço a respeito · ao passo que a de uso actual pefa beira mar
é u,uito perigosa e arriscada, pelo grande riu-.
deste requenmento, e da 1mperia resolução sobre
tn<'l"O de <.:Sp~çosas bahias, e pantanoS infesta•
ella. tomada. O que me cumpre communinar a
RESOLU('i>E:; DA CAl\IARA

v

'.

Imperado1·.- Deos guarde a V. Ex. Paço ·da ~a
mam dos deputados, em 20 de Maio de l!l27.Sr. _conde de Valença.- Josê Antottio da Silva

..l.fa&a.

lllm. ~ EX:m. 81·.- A canuu·n dos deptttados
para. dehberar sobre· objecto da sua competencia,
P}"ec1sa que pela r_epa!tit~o dos ne~ocios da ma, rmlin. se lhe . cnv1em..: COJl) ·, m·genc1a copias autbe~tic:as das. mstrucçoes'dadas pelo governo aQ
ahmra!lle cla'lfe de esquadt·a do sul ãcerca do
bloqueto de Buenos _Ayrcs, c das que se tenhiio

«.O gado vacum e. cavallar, abunda e sobra
no Pará, e fálta no Maranhão, tem por oonse-..
gninte baixo preço naquella, e nlto valor nesta:
pruvincia.
·
" Aberta a estrada proposta, po1' ella se podem
conduzir os gados do Parâ. .e.abasteéer o merc•ldo,
do Maran.hào, .deste gene1·o ~e primeirá .Jteé~ssi-.
d ·de á. v1da lmmana, o qlle. e impossivelfazer-se
pda estroda IÍctualmente ein UsO Ü beir;l-mar. ...:...
O deputado de· Dcos e Sil,a. 11
·
' ·
Ficou pan. a 2• léituó~ ·
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SESS.:\0 EM 31 DE liAIO DE 18!7
O Sn. ARAUJO Lnu. declarou que a eommissiio
especial da sessão secreta ainda não estllV-l pt·eenchil.la e o Sr. presidente nômeou o Sr. Limpo de
Abreu p•lt·a substituir ao Sr. ~sh Aguiar.

217

maneir<l, não só em doutrina, como para com-prehen•ler o official-maior de amb•\s ns c uriaras ..
J.tl~ou a commissiio que er.1 necessat·ío ereat·
pri.uetramen~ o Iu3ar, para. depois lll:lt·cat· orden

.

?or est~ motivo a primein eous1. de que tratou~
fot crear o lugu de offici·1l-maior-.t11nto do senadocom? d·1. c1mara dos deput:"los; -e igualment_e osart. 178 do regimento se resolv:l: Que cada deputado não possa falhr m·1is de du·1s vezes sobr~
cad•l artigo e mais uma só v1-z sobt·e toJ•lS as
emend'l.S ao mesmo :\rtigo, -s'llvo o determíu,\do
nos art:!. l79 e 180.- Paula Cavalcante. ,
-Ficou para a 2• leitura.
O SR. CASTRO E SILVA m•mdou hmbem a seguinte
INDICAÇÃO

que se rl:icomme~de ao governo gue
.

-

offerecidos pelo visconde de Itabl.iana, pãr<l Lodà~
as v.rovinci:ts m·uitima.c; do imperio e que f.. rão
aceJtos e já distribuídos pelas ntesm 1s J)I"OVincias se r<Jmett 11
• v·
·
·
do ·Nort~, que niio foi con~emphda naquell \ distribuição, ·tpez:u de ser província marítima.- Casii'O

e Silva. ,

Fi
ar
O Sa. M,\RQUES

DE

SAYP.uo ofJereceu a seguinte

IX DICAÇAO

" Proponho qne se tome uma resolução, pela
qual fique em eftectiva observancia em todos os
bispados do imperio o que se acha di~posto pelo
cone. trid., n'l sessão 1-l cnpitulo 1.0 Do l"e(o1·ma·
tione mat1-imonii e na con~tttui~o, que rege os
mesmos bispados, a respeito dos matrimonios ;
visto o abuRo que se tem introduzido nesta ma. teri11, <>brig 1ndo os
vos a babilit·. ões de ue
R et• OS
IS!JeliS&.
"_Paço da camara dos deputados, 3l de Maio
de 18"27.-0 d~putado Ma1·ques de Sampaio. ))

'
e St!ndo epois vencidq,. fot remettida
á com missão eeclesi :tstic~.
ORDEM DO DIÁ.
Pl\UIEIRA P.\UT:E:'

Entrou em discussão o- projecto de lei pat·a a
organisnção d'ls secretarhs das duas camaras.
O Sn. SouzA FnANÇ.L :-Requeiro a V. Ex. queira
explicar~me se devo fall•lf sobre o projecto em
get·a.l"ou sobre cad'l um dos seus artigos em particular.
·
ô Sa. VÚ:E·PRESIDENTE :-A discussão .é sobra
o art. lo.
·
O Sr. Souza F.a•ança :-Sr. presidente, o
sen1do, querendo org1nis11' o expediente e n eco.• nomi~ d~ sua cilSa, fez uma lei particular, que a
c"mmtssao assentou dever ser geral ás duas caO senado tratou mer 1mente nesta lei do offichlmnior e o:ftlciaes subordinados da sua secrehria
a commissão. a quem elh f1.1i remettida, enten:
deu que pot·-uma só lei se devcriiio reger 'lntbas
as seet·etarias e t·efundio o projeeto incluindo
nelle u secrehria desta camara.
Isto- é o que entendeu a com missão ; !lllarei
agora sobre o art.. I.o.
· Diz elle •(Úu.) .
·. A commissão pelos ntot.ivos que expuz, entendeu ·que· _este at"tigo devh. s•~r redigido de outra
'l·nxo -1.

de amba-< ns camaras, ás qnaes· a emenda deixa.
a lib.,rdade de augmentnr ou diminuir o s~u numero, sem dep:!udeucia de uma lei.
Falhrei agora sobre o ordenado de cad 1 um dosofficiaes.
E' certo que uma pessoa com as qualidades,.
que o constttniio em circumstaueias de ser officinl-maior. não se sujeitará a esse emprego. ·'por·
menos de 1:600$, como aqui se m:1rcou, por não'poder ser por menos; o ordenado de !:!00$ a cada:.
uff!cinl de pluuu. parece bastante, porque para.
elles se niio exigem tant1s qualidad.·s.
•
-.
•
,
a COmi j SUO ju gou
dever aqui r<Jfundir o at·t. 4.o
O Sr. Castro cSIIva.:-Se na lei dacrea~ão
do supremo tribunal de ·usti a exi.-ria-se ualic1çno para o secl'tlt'lno, que nb ~ não e senão
um mero escrivão e venceu-s3 que devera se:r
b tcltat·el formado, com mais r1zão ·parece-me que
se deve dar qualifieac;ão no offichl-m,ior destas.
•
,
.1
isos con JecJmen os.
mais ·transcendentes p~<l. esso emprego e pua
se n'io introduzirem homens ineptos; porL·Intomando á mesa a minha
c

EliENU.\

" Proponho que o ufficial maior.seja bacharel·.
em algum dos cursr•s jurídicos ereados neste·
imperio ou pela universidade de Coimbra, emquanto não estivet·em em exercício o~ deste
impP.I'io,-salva a redacção.-C.cstl'O e Silva. , _
Fot a oiada.
o Sr. '1.\lny : - (N€7o foi ouvido).
o Sr. Souza Fa·o.n.ça : - Sr. presidente,.
opponh?·me á emenda como desneccssuia. O o:ffi1
e
o pe
camara por·
propostas dos St·s. sect·etarios, " estes não !tãode propõr homens inhabeis. Nem vejo qne necessaria seja a qualificação de bacharel; maior e·
melhor qu·1lifi::açiio que póde ter um offieial de
sec1·etarin, é expediente e elegancia na escripta;
e isto talvez se niio eucoutre em um bachrael.
·Portanto voto cotitra a emenda como occiosa.
e desneccssat·i>l.
o Sr- Cusu.•o " Sll-.·o. ': -Sr~ pre;;identer
à vista do art. 1° deste pt·ujecto (leu), eutendt
que a nomeação destes emprego~ era da e:scolba
do governo, por não declnt·ar-se que ella seria.
de cada uma das cnmat·as, e porque a constituição confere ao executivo n. nomea<:.i\o de empregados publicos. l\la;; vencendo-se que a nomeação seJa das camaras, emão peço 1icença
para retií:ar a minha emenda.
o Sr. ~lny: - (1\Yio (oi ouvido).
o Sr. I'Iol.londn cu-.·.alco.n'tc: -Eu meeclat·o :pe o pro)ecto con orme a emenda apresentada pela commissi1o, e não fallal"ia a este res-~
peito, se não visse o!Tot·eccr-so uma outra emenda.
do classificnçiio.
Verdade é, que não vem expres!:ln a mancir~
porque este;; empregados serão nom~~dos, c por
is::;o lembt-n,·a-me de um artigo addtttvo. :aras a
commissão procedeu mui bem ;.organizou.o pro-.
jecto do senado, genemlisando.;u as duas cama-"
ras, e crcandc; lugares com muito discernimento.·
Ec1tretanto séria bom declarar-se em um tu-tigu
additivo, que uma propo3ta feita pelo Sr. secre-

28
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SESSÃO El\1 31 DE .MAIO DE

ao

tat•io 011 pela mesa, subisse
go\·erno para este
appt·o,•ar.
Isto acho eu que se deve declarar, as~im
.c•.imo não approvo este ult;mo artigo, pelo qual
póde o governo emprega1· estes otliciaes, fóra
·u me
<
essao.
Estes emJ?rega~os viio ter ~,$:que clu~ga para
~ sua subs1stencla, e para que rremos nos embar:lçal-o.iõ com outros empregos, se até o h·ac e n
ra mm o empo epms e
.encerrada a sessão? Occupem-se com o trabalho
da secretaria e com o Diario.
Quunto ás emendas, eu appt·ovo todas. excepto ,
a do $1·. Castro e Silva. ·
. E' e$Cusa•la ess·'L qualifica<,lão de bachnt·el ; esco. ihido o ofltcial maior pelo secretario on pela
mesa, lu\ .Ie sempt·e ser homem de qunlifica~:oes.
- . E porque qualquer é bacharel, segue-se que
seja l1abil pa1·a este lugar? PóJe nnuto bem set·
que não tenha. todas a" qualidades.
o Sr. Castro <>· sn ...·a : - Diz o nrtitro
\ ere] ora, não estando 111 'rcad<) nelle, o modo
porque se deva f1zer a uomea.;:io destes empre"•ltlo;;, é qull propuz a emenda ; entendi que a
escnlhn :<erin do go\'erno, e sup ondo j:i feito
1
, "' 1 r 1-me
e mogu· n qna 1 .caÇãó tle bacharel.
Se porém, \'•~ncet··se que a nomeação SC'ja· da
.camm·:t, o patronato andará sem re lonoe dos re_pre.;cn un es ta :uçao. c entao retirarei a emenda.
·o S•·- Xu.,·Iet• d.,. Onrvulbo: - Decl•tt•cl-11\e coutru esta ultim'\ parte da emenda,
que foi proposta. Kós tcult)S fnlta de instrucçiio,
e tah·ez seja esta a primeira desgraça d<• Bruz!l:
para t}Ue rois exiaem-se essas qualificações?
"Tl•mos falta de bacfiat·eis para a magi><h·atura~ e
havemos ainda auguumt.nr esta falta. Não sei quo
pm·a e;;ttÍ eu.pr.:go seja preciso ter e.;tuuado
leis.
. ..
·· ·J ttlga:tdo-se a ma teria sufficientemeule disctitidu, propoz o Sr. resicl;,nte t\ Yota ão a emenda
aos ar s. " e o, pot· compt·o tender a doutrina
de amloos, c set· extotBÍ\'tl a e.;ta camu1·a.-Foi
appt·o\·ada.
O Sa. CASTRO E SIL\'A re:-u
-E>menda.-Concedou-se-lhe.
· Entt•:\t·iio em discnssão os arts. lu e 2°.
. o Sr. S!ou·,.a Frunç~'-Dizem os dons ar·
tigcis: ;leu) Sr. prosidente, a commiss:io entendeu
que taes •·fficiaes de red!lcção das setas não de·
· l'iiio existit•; é neccssm·io, pam t·odigil-as, conct>bet· bem o I}Ue se trata na camara. Uma a!'ta
é o testemnnho nuthentieo tlo qtie se passa nas
c1inaras; e como se h a de confiar a sua redacção
a· ,um homem estt·anho, que uiio é d!l escolha
<lo povo·?
E' por estes motivos que a commissão ente11de~ que tal idéa não deve passat·; a camaru
-ào senado tern tão bons memb1·os · como esta ;
lião procisa de auxilio extranho pam um'l simples redacção ,{o netas;. os seus secretarias 'o
podem fazer, assim· como aqui se pratic'\.
'·
A neta é privativa dos membros da ca•nara'; o
.official· .de-secretaria tem um trabalho tnemmente
mecanico e ':i.mai" óde t n ..
.eleitos do povo para_,\ redigir. O llUC são o:s depu.ta:dos ·? O que -são os senadores? todos os represeutau t.:JS da nação; as delibol·&çÕ~S de ambas as
-camarassão dn nação feitas }Jelos _seus rept·.,seu.tan~es ; e como e que se h a. de entt·egat• n um ex.tranlto o test:lmunho solenme dessas âeliberações?
Isto, Sr. P!'esidento, é .indecm·oso; e_ füra melhor
creni·-se um secretario que não fosse deputado ou
senador.· · Mas isso é o que se nii() quiz · e
.qu,ando determinçm-se que. os· sccretsrios ft)ssem
q;nembros. das -camaras, J~i. houve atteilção""'à
ex..
--' .
~

'

.~

18~7

actidào da aeta, que só por elles póde ser bem
desempenhada_
Portant~ voto contra os artigos, e a favor da
sua suppressiio.
'à
teria, e julgada esta sufficientemente discutida,
o Sr. "\"ice-presidente a poz a votos, e venceu-se
que fvsscm supprimidos os artigos.
«

.~nTIGO

ADDITn'o.

" O provimento destes officiaes é privativo de
cada uma das camaras, sobre· propostas dos sous
secretarios.-Sou.::a F?at_zça.•>-FOI apoiado •.
O Sl'. Souza Fran()a: -E' inquestionavel
que o provimento destes officiaes deve ser privativo ile cada uma das C•lmarns; mas como esta
e igualmente a do senado, siio eorp••S collectivos,
e os seus membros não podem conhecer as pessoas ha i·
· ·
•
miaar que os Srs. secretal"ios fação a sna proposta
á camnra para obter a sua approvação.
Tmta-se de pro\'imento; qualquer que clle seja

.

.

-

EliEl<: DA.

" O pt·ovimento de.stes officia•~s seri1 dado pelo
governo, precedendo propostas do I·~ secretario das
camaras.-Jiollanda Cavalcante.-Foi a oiada. ,,
o Sa·. Souza ·Frunçu :-Eu já mais de
uma YOz me tenho pronunciado a ra,·or da nomea~iio destes empregados pela camnra. A constituição manda.' que os empregados de administ•·açiio sejii·l providos pelo g•JVerno; mas quando
uma lei snnccionada pelo executivo mandar que
a camam nomêo os do sua repartiçiio ha do executat·-se. E' indecoroso a esta camara ficar. como
um.· tribunal, subjeita ao governo ; em tal. caso
prefereria eu q~<e este continuasse t\ mandar pat·a
.-·
_·
· ·
uqui quem quizesse.
. · Esta nomeação, Sr. presidente, de maneh·a nenhuma póde set· feita pelo goYerno·; ;;i\o'officiaM
da economia da _c,unat·a, e é da sua dignidade
nomeal;.os.
·
·
• Ao podet· executivo compete nomear ·os empregados publicos ; este. ó o granJ.e argunv'\nto com
que aqui :se tem feito opposiçào ao artigo, mas,
pergunto eu, n·iia manda a lei que . os officiaes
do the.souro sejão nomeados pelo • tbesoureir•> ? '
Não são
or i ual mor •
·
nuos p:!la _presiilontt~? ·E deixaráõ
empregndos publicos, o como tae:~
seu ord_enado? . ·
.
.
. .:
p.,rtantu uenhuma duvida acl1o em que estes enipregadqs, Sf'jão nomeados pelas camaras, é voto
á favor do artigo,. -: ... ·
; . .
.
.
· o~sr: vu..;.·óonce:uo~:-Q _art~o. ~ddi~ivo_
do _::;r. SJuza França deve · psssar · naC? so p_elns·
razoes que acaba de expender o seu llhistre autol·,. cçmo. pelas. que yo11 accresgentar~
..,:. :-.
, ~ode,; Sr,_ p:rosident~, aeo•.lt~etque;par~-~o ;fJl-

.r

ú:~ ·:.·
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turo algum dos empregados desta camara ·não
cumpra com a seu dever; e então o que faremos·?
demJttil-o.
Supponha.!nos porém que a lei n~o concedendo

quem os nomeará?. Será a camara? Niio, porque niio é isso ser\'ÍÇil economico, não é renimen interno, é uma nomeaçiio que pertence
gO\"tlrno.
o 1go que es es emprega os SCJiio pro-.
postos pelo secretario, de nenhuma maneim queroque o sejão pela camara. .
.
Utn secretario é considerado como um empre-·

ao-

de despedir o empregado que m·"ll senil·; não será
isto o mesmo que acabar indirectainente com o
direito de nomear? Nii<> parece mais pru,dente
•

n1ão ' de meios certos para o conseguirmos? Se

um· empregado niio cumprir com o seu dever, ha
de: a camara fazer requerimento contra elle ao g•J·
vemo?
·
·
· Isto fõra de~radarrrio-nos da nossa dignidade.
Que papel fanamo~ então? Sou pois de voto que
estas· nomeações pertencem ás camaras, e que
apenas um empr..gado se desvie do seu dever,
têm· ellas o direito de os despedir.
. O Sr. Cunha 1\:laUos:- Sr. presidente,
quando tomei assento nesta cama1·a fo1 para promover uantó em m·
nossa constituição.
· Eu vejo no cap. 2° que t.·ata. <lo poder oxecutivo, art. 10"2 § 4°, que ao governo compete a
nomea.;ão .dos t!lll re ados civis e estnu >ersua1 o e que o sao estes e que ora no.; occupamos:
de m>nbuma maneira acho indecoroso ã cama1·a
que os seus empregados sejiio nomeados pelo governo, á proposta iia mesa.
u orno a 1zer, Sr. presidente, observemos
á risca a .constituição: nada mais do que elln,
nada menos tambem do que ella; obsJn·emol-a
tal qual a l'ecebemos, e nunca daremos Juga1· a
dizer-se-nos que invadimos as attribuições do poder executivo: que atacamos os seus privilegias; por'}ue tambt!m não que1·emos que se nos
faça :\ mesma violencia.
Justiça, Sr. president9, justiça I ella deve ser
igu111: Muitll desejo que sejiio def.mJida as prerog:ltlvas das camaras, mas uão quero que sejão
invadidos
os direitos tio
throno .
• <Y
•

i Ut:l o
o illustre rado,·, até que disse.) R<Hpondendo aaot·a
ao illustre o1·ador, que quer que os ·empt·egauos
sejão despedidos á arbítrio da camam, digo que
já. algumas horas gastámos censurando um semelhante procedimento do ministt-o da fuzenda,
e não devemos animat· a arbitrariedade no seio.
mesmo da camara.
Quando mostrat·-sr, in-:apacidade ou eri"O de of~
ficio a qualquer empregado, proponha-S.! ao govemo a :;ua demissão ; mas nada de arbitrarie-:
dades.
•

I

.

.

p~rguntarei

.

se a e •ta camarã se po erá neo-.1r ·
em uma lei aquilln que se faculta até a e1i1pre-.
gados publicas? Não certamente.
Pois se direitú
thcsom·o nomear couti.mos, ao thesonrcit·,, mó r·
seus fieis, e ~~ outras autoridades certos officiaJs,.
como é que as camnras do corpo legislath'o nii~
hão de nomear os seus ean >renados?
ot· vea ura es am ISSO em contradicçiio com
a constihtiç:io? Inlaibe ella que passe uma Jci,.
facultando ao corp J legislativo o provimento ou
nomeação dos empregados 110 sen sel'\'iço? Quando
a <lconomia deste as,;im o exige? Por ventut·a os.
officiaes da sec1·etaria de estado não erào em
outro tempo de mera ·nomeação dos ministros'!'
e que. muito é que o sejào das c tmaras aquelles.
pert::ncentes á~ suas secretarias? O senado> er•tendeu, e bem, que nio era contra a constituição : o mesmo entendo eu, e portanto ,-oto
pela do~trina. .E111pregad<!S aqui pelo governo,.

.

'

o

Sr. CunJ•a 1\:lnttos: -

Eu assim como·
tenho dcfentlitlo o art. 10:! da constituição, ttunbe_m_ posso defender o art •.21 da m•!SI.na l?onsti-·

.. ,

' o Sr. Pauta cavaJcnnt;c: -E' preciso
observar o art. 21 da constituição {leu.) Eu creio
que ~ .uo.meaçiio destes officiaes entra no artigo
.,.-pohc1a mterna da camara.-Qnando a constituição diz-c~mpete ao imperador, como chefe do
:\>Oder ~xecuttv<!, . prover todos os empre<>adose deba1xo do t1tulo do-poder executivo.~e deve-se extendet· esta nomeação ao poder ju·licial,
e.tc., etc., etc., mas nunca ás camal'as legislativas, onde nenhuma inaerencia tem o
·
.
CU IYO.
Seria com effeito de.sairoso a esta camara ter
de fazer p1·opostas ao governo; em tal caso antes elle nomêo livremente os ~mpregados.
O S!"· Hollandu. Cavalcan:te ; - Sustento amda a minl1a emenda e principiarei respond~ndo. ~C!. illustre deputado~ que buscou apoiar
a sua op·!11ao com. a constitmç.'io. . .
- S~- l;lres!dente, n~s estamos fazendo uma lei,
que .uno e econom1ca da nossa casa; é uma lei
q_ue .crea emp!egudos pu!Jlicos; isto não é poliCia 111tema, sao verdadeiramente empregados. E

.

~

faça conhecer que o devo sustentar: e que posso·
eu entender por esta palavra- policia interna?·
Sr. presidente, eu entendo que R palavrapolicia-uiio se limita aos officiaes da sect·etat·ia,
eu digo a minha opinião; que os offiches da.
secretaria devem ser propostos pelo Sr. secr~tnrio,
mas que a sua C{>nfirmaçào compettJ ao governo_
o Sr. Paulo. cn,·u.lcan1;e:-Eudesejaria
saber se a policia, de que falla o art. 21 da.
constituição, se limita sómente ·.a varrer a cas•t ;
porém se a policia da camara é mRis algumacausa, então não sei como se niio comprehenda
nclla a nomeação dos empregados da camarn.
Eu co.1sidero este projecto como parte do regimento commum, e por isso requeiro o adiam•mt·1
para se cncorporar este objecto no mesmo r•~gi- ·
mento.
·
Sendo apoiado o adiamento requerido, disse
. o. Sr. Sou.T-a
ó que fica.
. .. França:-0
. que
..
•

o

•

O Sa. PAULA CAVALC.\NTE:-E' o projecto.
O Sn. Souz.\ FR.\NÇA: - Pois, Sr. pr.:lsidente,
havemos de tratar disto no regimento commum?Isto não t~m lugar.
Não havendo mais quem fallasse sobre n materia, c julgadtl; esta :;ufficicntemen~ discuti4a,.
propoz o St·. v1ce-pres1dente á votaçao o :ad;amcnto, e ni\o foi ~pp1·ova~-- .... ,--~
Continuando a discus>ão pedio a palan-,1, •}·
<lisse
o sr. Almeida e .Albuquerque: -Eu-
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,;cho, qtt~ é p1·eei.;o f-•zer. unn ditferenç:1 de polich que lia de ser feit t pelos officiaes, e offidae~ que ue\•em ftzer a policia.
A constituição determina ue a olici \ in te!'Wr dtiS cam·1ras st-ja execut'lda na fórma os
~eus regime .•tos, ma!> não diz ns _pessoas, p~r
meio das quaes clla ha de ser fetta, se seruo
nomeatlas pelas camaras ; e por is~o · niin approyo
-

~

•

•

H

.mande as pe,;so •s ~ue quizer, se niio prest:•rer!l,
.a camara s·tberá (hzcr, que estes homens nao
prestiio, e elle então mandará melhor gente.
o S1.•. Souza :u:cl.lo :-Sr. p1·esidente, ant·~s
de falia r na materia, requeiro â Y. Ex. se digne
·mandnt· lêr o artigo atlditiYo que se acha em
discusaiio. (l<!o-se.)
Sr. presiuente, eu tenh.> guard·\Jo o costume
-de !aliar muito poUC'lS vezes, por não me reconhecer do numero dns illnstre-; orndon;o; que, fazen_d•l o. or,nam~nto desta ca!Uat·n, podem com a
se tmt 1 ile interpr~t;r algum nrtig~' d:l co.Jstituiçiio, tenlw sempre fnllndo por julgar is~o muito
e muito do meu deyer.
•

:

_

a

m·1. con..

slitnitilo, que p1sso :1 lur (lêv), concede o proYiment•, dos emprego,; ao go\·cruo ; po1· c!>nsequ~n
ci:l dcchro-me nlt,nnente coutrn o rcfer1do nr~tgo
rem que' a.; camaras proponluio, nomê~m, ou proviio os em pt·egndos das secret1u·ins, e serviço uns
respecth·as cn::;as. Co.tsidem muito claro o cihdo
.artigo da constituição, e mesmo 11ac persuado que
quando o senado nilo fez menção deste objecto
nesta lei, não fni senão por julgar qu•l não era
neces>saria semelhante declm·ação li '"i:!tl\ <lo artigo
d:l constituição, em cuja conformidade V••to contra
todas as emendas oiTerccidas sobre este assumpto.
O s~·. Custodlo' Dias : - .•.. . (Nt70 {oi ouvido.)

•

o

,

..

.

quizllr, eu serei sempre ncerrimo em propugnar
fortemente pela defezn dn mesma constituiç>i<> :
-entretanto como o nobre deputado que acnha de
f"llat· t·dlectio sobre algumas doutrmas dcspre:Z,}dns pot· esta cumat·a, respondn, que sobre is~o
~t pouco se votou pela supt·essão dos dons artigos,
(}Ue não passúrão.
Julg•tudo-se a materia sufficientemente discutida, o 81·. vice-presidente propôz ti votnçito o
artigo auditivo ; o foi npprovado, ficando prejudicada a emenda do Sr. Hollanda Cavalcauto.
Enrtou em di:scussão o art. 5o c.lo projecto com
as emendas.
· o SJ.•. Souza F~unço.' - Está em discussão
,o art. 5°, o qu,\l deve nnh·-se com o ~·. reuigindo-se
desta fónna (leo.J
O art. 5° estabelece o seguinte : ;lêo) e So diz :
{lco.)

. Ora,. a

en~enda

51-uiz acautelar

serve para ab1·1r po1 tns, tomar conbt da casa, etc.,
etc.; e o guurda-livros tem a seu cargo a guarda
dos papeis; e isto não e pouca cousa, l'ara o
futuro l1a de ser trabalho muito granue.
-x--ms-sem.btéa constituinte- a éSté fi!Y!Jeito est:tbelecet\ qne este guarda-livros fosse. substituto
nato do porteiro-mór, para a nação niio pagar
mais a outro empreg~tdo. Acho portanto admissivel. a emenda.
Julgando-se a materia sufficientemente discutida, foi posto a votos o . artigo 5o, não passou,

Pro.J?Oz·se depois a sua reunião com o artigo
fo1 approvadn.
Propoz-sc finalmente se os arti..os 5° e 8• devião
assar redi,.idO$ conform
- ·
que sim.
Enti'Oll em discussão o artigo 6° com as
emendas.

~o,

projecto ·diz (leo); o artigo 9<o. {leo) : o arti~o 11
(leo) ; a commissão. entendeu que a doutrina
destes tres artigos deveria formar um e que
convinha dizer antes (leo.)
A raz:io que teve para fazer esta emenda, ó
pot·que se ju!gou muito conveniente deixar ~m
plena liberdaJe as camaras para proverem ma1or
trabalho, que no expediente crescesse c para. o
futuro. Suponhamos que se augmenta o ser\'lço,
a camara nomêa na forma da lei n1ais empregados para ella, porque a camam é quem deve
,r isso foi reconhecer qual é seu serviço e
1g1 o
es a orma.
os~. IIollan.da Cnvolca.n.te: - Sr- presidente, eu acho muito bo.t reuilião destes 3
arti os mas uizera ue ·e t
·
s nos 4 meze;; a razão de 508 réis, só no tempo
desta camarn, pot·que elle.i não são bomens necessados; podem-se chamar quando se pt·ecisar
delles ou outros quaes uer ; e não sou de o iiuo que vcnçao
re1s annuaes; quen•l sim
que o artigo fosse concebid•J nestes termos (leo);
que os contínuos tenlt;i<o 50,9 réis P•>t' mez, e os
cot-r~ios o mesmo vencimento dos da secretaria ;
nf.o Yamo.s nccumular tão g1·an.tes despezas ; eu
mando a 1ninha ementla.
<< Sah·a a rctlacção -Com o ordenado de 50/l
réis po1· mez durante o tempo de seus serviços.
-Ilollan(b Cavalcante. ,_F<~i apoiada.
o Sr- Cunlla 1\~attos:--Tenhomuito sen·
timento de n:io potler conforma-me com a· emenda do St". Hollanda Cavalcante, or ue ella
orna u o e e ec tvo em prov!sono.
Nós ca.recernos de continuos nesta casa, que·
scjão homens hom·at!os, a quem se faça cet·ta
uma subsistencia, e niio se lancem fóra no' fim
mezell ; evem e es no m
es e tempo
ir occupar outros empregos ? Não: arbitrando-se
5011 réis po1· mcz a cada. um ; logo depois diz-se
qne elles siio necessarios, e por este modo em
lugar de vencQI"em 40011 reis annuaes, viráõ a
t·ecel>er 60011· t·éis.
c
Nós sabemos que a secretar·ia trabalhou nor.
muito tempo depois do encerramen.to_ das camar·as, e ac:1so clles niio serão precisos ? São. Portanto os contínuos hiio de estar muitas vezes
ompregadt•s, en o fim de 12 mezes a receberem
GOOII reis, conforme a emenda quer. Pelo que toca
1\, nomeação deve ser .do mesmo modo dos outros
empt·egados,
o s·r- Castro c snvn:-..• (não {oi ouvido).
Julgando-se a materia sufficientemente discu,
tida, propoz o Sr. vice-presidente a votos o ar- tigo Ü" do projecto, o não passou.
' Otferocido com a reunião do 9 e 11, venceu-se;
e finalmente a redacção ficando re'udicad<t a
emen a o :Sr.
o an a avalcante.
Passou-se ao artigo 7.o
Depois de mui breves reflexões . venceu-se que
subsistisse a sua· doutrina, a qual devia ser
extensiva·a-1lsta-camara; salva todt\'ria-a redacçiio.
Leu-se o artigo 10, e como houvesse uma
emenda suppre:;siva, e· ninguem so levantasse
para impu~nar a sua üoutrina, propoz o Sr~ vicepresidente a votação do artigo~ e não sendo ap.,Pro-.
Yado, entendeu-se approvada a emenda.
Entrou em· discussão o artigo.l2.
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O S~. IIol'la.nda. Ca.va.l.can'te: -. Propo·
nbo a ·suppressão deste artigo, porque àcho aes
necessario, que · o governo possa · empregar os
~ffici~es das camaras _; _nem queria que elle se

\'ROPOST.'I.
(Javalccmte. n - Foi apoiada.
o Sr. Paula cavalcan'te: .:._Eu tambem

tinha pedido a palwra pua dizer que se suppri·
• misse o artigo; porque se precisamos de pess~~;~s
que fiquem encarreg·ldas do trabalho, que sem·
pre l1a no intervallo da sessão, sejão estas os
empregados da cnmara, e se deixe no governo
liberdade de os tira•· e mandar a quem quizer.
o s~. Souza Vrança:- Votarei peh sup·
pressão; nada de confusão, e espero que mui
l1~gvemente tenhamos um
rojecto de lei, que
uma sessão para outra. Já na sessão passad'l ,
houve duvida do modo porque nos deviamos
C?mportar ; esta r.a!! 1 é nossa ; e _por co!lsequen•
, n1
a nossa ms eccuo. Deve·
mos ter U.ma commissão, como In em as mais
partes.
E' ·nos preciso tomar medidas a este t•cspeito,
e em uauto não assa a lei, não separemos
esses omcns o serv1ço a casa, nos 1c a·
remos alguma.~ attribuições.
Julgando-se a mnteria sufficientemente discutid<t, oflereceu o S1·. vice-presidente ú vota«;:iio o
artigo original do proj~cto e não pass.qu.
Olferecida a emeud'l dás commissõéií ao mesmo artigo, tambem não passou, pronunci-.udo-se
a cam1ra pela do Sr. Ho1landa Cavalcante quando olfereciün •.
Cousultou o Sr. vice-presidente a cnma1·a se
julgava tlnd·l a 2• discussão do projecto? ven·
ceu-se que sim, e igualmente que passasse á 3•.
0 Sa. SECRETARIO AL"!>lElDA. TORRES leu a seguinte
DECLAhAÇÃO DE YOTO
cc Decla1·o que votei contra o que se vencc•1
11a parte· que manda nomear pel ts camaras os
empregados das mesmas.- Quei>·o.:: Cm·rei1·a. ''
O Sn. PAULA CAVALCA..~TE:-Por causa d:t ordem;
11ão se pôde declarar u razão do voto.
O Sa. VA.SCONCELLos : - Essa declm·ação é
contra o regimento, V~ Ex. deve regeital-a em
sua observancia.
O Sa. QuEIROZ CARRElRA.:- Para evitar questões, Sr. pt·esidente, retiro a segunda parte da
emenda. (Apoiado.)
O Sn MAIA: -E~tou persuad.ido que cada Sr. depy.tado pôde mandar o se11 voto com 6Xplicação.
O Sn. V.A.RCONCELLOS:- Rettueiro á V. Ex. não
conceda a· palavra aos Sr.;;. deputados que a pe·
direm ; só ha discussão sobre projectos e indicações.
O Sn. QuEIROZ CARREIRA.: - Eu ensei que e1a
a a . n mçao o governo a nomeaçao esses em~
pregados, e não das camaras; neste sentido foi
q'!le votei.
O Sn. VIcE-PRESIDENTE:- Não. se vo'tou sobre
as attribuições do governo, mas se á camara com·
petia nomear os seus empregados.
O Sn. ·QUEIROZ CABREIRA: -Creio que se omittio,
(á ordem á Ol"c!em). Njiosei que esteja fórll da.:.!dfl~,
e quando estlVesse; ao Sr. presidente competia
advertir-me.
·
\Veio t'lmbem á-mesa a seguinte

221.

DECLARAÇÃO DE \"OTO
" Requcit·o 9.ue se declare na ·acta, que fui
de voto contrano ao ll:.e a camaro delibero'!- sobre
cretaria.-LeitOo. ,,
O Sr. CusTODIO Dus olfereceu a . seguinte

u Proponho que se discuh nesta camara se a
lei sol•re os officiaes, e_ mais p_es:;o~s occupqd<tlí
em ambas as camaras··e, ou nao le1 regulamentar. -Dias. ,,_Foi apoiada. ·
Elendo' pelo seu autor requerida a: urgencia, e
.
sendo esta apoiada, disse
O Sr. Paula Cavu1cantc:- Acho que a
lei é regulament-lr uma vez que se decidio que
os empregados devião ser por nomeação das_ ca·
mara,:;, na conformidade do art. 21 da con5tituição.

O Sn.
guintes

SEcB~o:nmo

Almeida Torres lêo os seOH'JCIOS

" Illm e Exm. S1·.- Em 1·esposta ao offiCio· de

Y. Ex. de "J.8 do corrente, em que me parti·

cipn que n cama1·a dos d.:putudos prccisn 11e có:
pias authenticas d lS ordens expedtdns po1· esta
1·epartição para se creaNm conunissões militares
cum(lrc-me dizer V. Ex., para o levar ao conlwclmento da me~ma camarn que não se creou
com missão alguma milit u· por esta secretaria de
estado.
·
ó
« Deus guarde t\ Y. Ex.~Paço, em 30 de 1\laio
de 18~7.- JTisc_onde de. S. Leo pldo. -.Sr:. José
constituição.
u Illm. c Exm. S1·. - HnYenuo em 18 do corartici ado a V. Elt. ano fazer resente
3 camara dos deputados, que no mais curto espaço possível responderia ao a\·iso que v. Ex.
ae ordem da mesma c:1m3ra me dit·igio em 17
do dito mez pa1·a dar meu pa1·eccr sobre o projecto de se arrematar a decima l?arte de todos
os direitos de entro.Ja e baldeaçtw c os deno·
minado:; de consulado de sahiua da alfandega do
Rio ode Janeiro, tenho de significar t\ V. Ex.
que novos encommodos de sa11de c a obrig,"\çiio
de mesmo assim molc;sto trabr. de graves e importantíssimos negocios que têm corrido pela r.~·
partição dos est1·angeiros, mo tê1ri embaraçado
no cumpritr.ento do referido aviso, ao qual, torno
a repetir, darei prompta execução logo que me
sinta mais alliviado do subredito _encommodo. O
que V. Ex. levará ao conhecimento da· mesma
camara par,, sua intelligencia.
_.
« Deos guarde a V. Ex. Paço, em 30 de M:aio
ele 1827.- M.u·que.: de Quelu;.- Sr. José Antonio da Silva Maia. »-Ficou a .camar:l inteirada.
cebispo
ahia para se pa~arerifi depois de
legahsadas, as dividas de S. 1\'I. a finada impe·
ratriz t.. foi á commissão de fazenda.
O Sn. .CA:sTno E SILVA. olfereceu a seg11inte
INDICAÇÃO
11 Proponho que por uma resolução üe.>ta eamara se declare o tratamento qub compete ás
junta da fazenda das provincias do imperio, á
visf-!1 4a grande divergencia que ha a tlll. res-
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peito, tt·atando-se a umas pot· Exm. S•·· presi·
dente e Illms .. Srs. deputados da junta da fazenda . e ·a outros Sr. coano aos tribunaes. C~tl-~ e Silta. >> -Foi apoiada e teve segunda
Offereceu o .mesmo senhor esta outra
l!);DlCAÇÃO

" Propouho que pot· uma. resolução desta. calnara se ordene que o mudunento das propmas
de 6 por cento dus arrematações que d'antes pertenciiio e se distribui:io pelos membros das JUntas dt\ f;~zcnda, e que pela provisão do tllesouro
publico de Hl de ?.lliio de 1826 se mandou arrecadat· para a faze;1da pnblica, se appli9ue á
caixa do subsidio litterario.- Casfl•q .e S1lva. »
-Foi apoiada e ficou para segunda lettura.
Ainda olferecP.n mais a seguinte

tt Proponho que se · t·ecommende ao go,•erno
para mandar que se trate qnanto antes de edillcar a cadea da ca >itlll do Ccarã tanto
cessnt• ns collisõos c etiquetas entre o governo
militar com o poder jndicim·io, como para nllt''illN>u. o collhlaereio d" tributo de ·IS em pipa,
ue paga pur essa obra.- Cash·o e Silca. >>01 aposa a c cou pa•·n segam a e1 ura.
o l!iil•. Yo•concollo,. : -Eu queria fazer
uma indie,IÇiiO sobr•1 us Jiceno;;as que silo obrigados a ti1·a•· os 1uiliciauos quando tem de s·1hh·
fóra da sua ps·o,•incia ou mesmo do seu termo.
Obriga-::;e, 8r. ~·re,id:mte a um milici:mo que
P.l'.:Cii·~ sahir fól'o\ ua su I proviucia :\ req'!-CNr
licenç•\ ao ecnllllllud,l!atc dns ns·mai na capthl ,
em ui!'huch muibs vcztj;; dll :200 lc«u·l.S; reque1·,
V<li ll iuformnr >lO coroucl, Yolh
e 1pit ti, e
qu •ndo se lhe couccdo o J?Cdido tem j:'J o pobre
P'li do f\milh wlft·ido pl'cJUizos immeusoi'l. Aiudl

a

-

.

'

.. ·

""'

um t 11 vex une que cu ftço esh\ indic:1ç:io , a
qu'll 1'1lqut:i•·o vA à commiss1io do gnerrll pa1~1.
inte1·pôr o s\lu judicioso parecer.
l:SDIC.,O:ÃO

. « Proponho qu~ a commissão de guerJ'.l poudeos vcx.nnes que solfl•em os milichuos com
licc.1çl.S quu são ol>t·ig,tdos . a pcdil· pat'.l s 1himm
dos districtos e provinchs , e dos incommo·
dos que lhes l'csultüo das f•·equ~ut!s r<Juniões,
interpo .• ln um p:w~ecl' que lhe~ alliYie tão graudc
pr:s••, sem pr·~ju1zo comtudo da discipliun. militat·.
~Vasconcellos. ~J-Foi :tpoiad l.
. Requemndo então o seu :tutor urgcncia, foi esta
apoiaaa e sendo vencida, ícz-se 2•loitul·.t e s·csoh•ou·.:;e
que fosse á •:ommissà•• de gu!rra.
'C Sl.·. Paula Cavalcante:- Como muit·l.S vezes se acabas·á a ordem do dh antes da
hor;a, p·u·a se não perJet• esse tempo, 'proponlto
·,
• 0 imen o 111 emo sempre que
assim néohtecer.
~:ando

1::\DlCAÇlO
tt Indico que tolas as vez.~.;; qu1
se acabar a
onlem do di:l. aut~s .da hora, êntre em discussão
o rcgnue.rto illter.•o desta cuma•·a.- Paula Ctt·
-vakante. »-Foi apoiada.
,· Seiid_•• r~qu.~rida a urge.1cit pelo seu autor, e
apoiada esta, disse
.
.
·o S•·· .A. 10J.n.eida To!"res :-Como se man·

dou reformar o-oo~"egimento pela commissão, e esh
aiudl llào npresentou o resultado dos seus tra·
b tlhos, voto eou.tra a urgencia.
Não havendo mais quem faltasse sobre a maer1a ; poz-se esta a votos e uão passou a urg.}ncia; ficando a indicação par.1. 2• leitura.
Fez-se leitum do seguinte projecto, que otrerecêra o Sr. Ferreh·a Fran a.
PRO.JECTO

A assembléa legisbtivA decret·1.:
estudos de medicina do imperio do Brazil
con,.t·tráõ de tres cursos. ·
" l.n Cur~o, ou sentimento e yocnbulal'io, e
principio de eultun · de· r'lzão - a saber, ler e
escrever ordinaria e tacbygraphieamcnte,. desenllo
e configuração solida, geoguphia demonstrativa;
histot·ia uatural e das artes demonstrativa ; phy-e:
sica ·experiment·1l , chimica experimental, «ram1 101. por me10 e exemp .,s, mguao; portugueza,
hespanhol:l, indígena, francez:l, ingleza, itali.t.:ta,
allcmii, htina, grega, musiea, eloquencia e poesia pot· exemplos de recitação c represcnt w1io,
•
••
•
• ,
c ia age ra
as equacõ~s do quatro g1·áo, logica.
« Este curso Cl)llfere o grão de b 1charel em
letras.
"
.o
ur;;o, ou cu m·a a razao e conhecimP.nto
dn_.; leis gornes da m 1teria; animalidade ; entendimcutJ e moralidade- n !'Uber: muthem'lticas
pnms, desenho e geometril descriptiva , physica
experimental, geometrin, geral e particular, terreste c celesttl, chymic:t ger:tl e applica•Ja, llnutomin, zoon<?mia, metbapl.lysica, dyn tmic:t do pensamento e lmguagem, eth1ca.
<• E~te cnr~o confere o gráo de bacharel em art'3s,
supposto o gr1\o antecedente.
.
" 3. o Cansü das scienci:l.S medicas propriamente
t tcs a saber-As artes .de pr•>longar a vida rolÍ h·
cn erm1 a e e·1·epa1·ar a sau e ; e as artes
de pmdn:ds· c couservu o;; anim<tes e vegetaes.
c mais corpos necessarios ao susteuto commodo,
rcmcdio e aperfeiçoamento do homem a saber<<

« 0,;

.

,

.

,

, p

lYSl -

login, hygieue, pathologin e therapeutica gt~raes,
pathologia e therapcutica espcciacs externas ,
opet·açõ.Js eirurgicas e J?ll'tos, cirurgi:\ pratica,
pathologh c thes·:1peuhca especiaes iutem'lS ,
mnt•!ria medica, P. ph'lrmacia!, e nrte de formular, mcdichJR pratica, sobre meninos, sobre
mnlheres, sobre homens, .sympathi:ls dos orgiios
internos com a pelle. e os·gãos externos, physionomia lias enfet·midadcs,.semeiotica, e mudanças
physiologicas e pathologicns nas diversas idades,
})rolissõ~s e empregos, doenças ~roprias das idade;;, profi~sões e empregos, relaço~s entJ-e o physico e o moral do homem , dynamica das paixões, ou producçiio , e J>Oder das paixões, e uso
na cura das enfermidaâes, aliensçào mcntnl, diverso curativo das enfermidades agudqg ·e clu·onicus, medicina, hygiene, uso c abuso dos rcmedios,
toxicologia , veterinaria. agricultura, theorica da
educação, historia. e importancia das doutrinas
medicas,. o gn'l.o
. .de
. certeza em. medicina, deveres
· « Este curso c.:>nfere o grão de doutor em medicina, e suppõa os grt\os antecedentes. - Antonio
Fe~-~·eü·a. l•'1·ança. »
. :
Ficou para 2• leitura.
-o Sr. "'\Tnsconcc~l.os : - Consta-me- que a
u1csa da coasciencia e · ordens está creando Yig lrarias cam ordenados eont;ra a litt.eral determinação da coHsti~uição , que privativamente concede
ít . asseml>lõa. 'gtJral o direito de cr<!ar eml>re~os.
E' por este motivo qne a_presento esta lndscação para se officiar a,o mmistro citando-lhe 1>
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excesso ·da mesa da consciencia : mns
vá isto' ti ~ommis.;iio.

REQUEUillE:STO

INDIC.\ÇÃO

'' Que por uma resolução se declare ao governo que a crcação de parochia>:;"'ó d·1 privativa
attr!buição dn assembléa.- Vasconcellos. n - Foi
Sendo pe•]ida c apoiada a

urg~ncia,

disse· . -·
-Não ha cou.u t:~e
no;; u.-geiJte do que cst:1 indicação; e se ••ell ~ ó
urgente todas o são. Eu não sou tlesse tribunal
para estat· ao facto dQ que lá se pnss1, mas niiJ
me consta que tenha hwido essa creação de p~rochias cbm nrdenadoo;.
·
o Sr. ·va .. conccllos: -O illustre deputalo não ouvio bem ler a indicação; ella é para
se fazer con,.tar á mesa da conscieucia que a
creação de arochias é da compet:ncia da assem éa, e a1.er ass.m cessar essa usurpaçao a
mesa da conscienci:~.
Creou-se uma pnrochia no termo de Barbacena,
c lá se viio duzentos mil réis ara congruas, e
O Sa·. Sousa França:

o Sr. custodlo Dlu.s: -Sr.
resident~
reque1ro a , x. queira cunvidat· aos illustres
_membros da commissão de fazenda pat·a ·apres_entarcn~, quanto antes, um projecto de lei, que
hr.: ao mteudentc geral da policia essas enormes
sommas de dinheir••, com que se anima a delaç~o u a immoralidade. As nossas finanças
estao em aperto ; e este dinheiro continúa a
desappm·ecer pelos cofres da policia.
O Sn. PnESIDl,:s'TI:: satisfez ao requerimento
do Sr. deputado.

haver
leitura

.'

E" vreciso que esperem pela 1·efonna geral, e
O Sr. Teixeira do Gou,·êa :-Nós não
se IM •n·g~ncia de uma ou ouh·a creação fac;a-u
podemos
entrar . na
discussão
sem a
a assemblea a quem compete. ·
..
...
. do parecer,
.. .
'
.
'
~u nuo ,wi se
miu 1 con t uiçii
rr a
isto é o mesmo que dizer que o minisb·o faz ~
neslt~ _p:u-ugmpho. (Lelt.) Talwz haja outra,; difp1·oposta, c depois de orgaaisar a commi.:siio o
ferentes.
seo rclntorio, cutm em discussão com a sua
o si.·. 1\la y : - Que documento ha de conassignntura.
.
,.,
'\'icçiio? Um :-)r. deputado diz que se ércou, ou1\fas o que ê preciso ·saber, é se este oegocio
tro diz que n:io I
deve com effeito ser trat~>do em sessão secreta;
A>:~sim voto contra a Ul'gencia.
o ministr" a requereu, mas não de1t as suas
mzões.
o S•·- Cuo;;todlo Dia .. : -Niio só julgo UI'·
gente a imlical,liio, mas até urgentissima; e a
O St•. Cu.stndlo Dias :-N'o officio que á
rAzi'io é quo não tem só ha\'ido creaçào de paropouco se leo, allega o ministro enfermidades, e
chias, m-1s de bispados, quando as nossas fipor isso não se pôde declarar se:;são secreta,
,.
nanças n:io m·mittem essas des ezas.
Conheço que ha necessidade des~as crenções, •
mas é. p-u-a se faz~t·em P_ or quem as pó de fazer,
e o meu voto scna que,..nada se fizesse emuanto não a arecessc o· !ano ..eral.
O Su. PAUI•.,. C.\\.ALC.\NTJ' :-Creio que se de\'em
pedir informações a. este respeito.
O S•·· Va,.concollos: -Niio foi só no
Q St·•. Vascnnccllo" :-A commissão tem
termo de 'Barbacena quo se creou uma parochi11,
trabalhado, a muitos dias, para apres.,ntar este
comJ o pôde informar o nosso collega o 81·. Mm·parecer; o que prova a delicadeza du sua maqucs de Sampaio, como vigal'io daquella villa;
teria; e nós não havemos ir \"otar ,;obre ella
tambem se cretiriio duns no termo de S. Jo:io
sem reflexão. Por isso acho que devé lmver •
d'El-Rei: se são precisas estas declara~ões eu as
nmanhã sessiio secreta para let·-se o parecer, P.
posso dat·. ·
'1
marcar-se o dia em que de,•e eutrat· em discu,0 Sr. Bls11o do 1\J:ura-nl•do :-Tem VE:rsão, com tempo para meditarmos sobre elle;
sado a q uestiio sob1·e ser ou não urgente a in.
pois uüo é um pare_cer coUhl outros, que ã.
dicação; eu acho que 0 não é.
requerimeuto de um 8r. deputado, ficão adiados;
Se me fo:;sc licito fallat· sobre a materia, ime nem o ministro poderá comparecet· todos os
pugnaria a idéa de que~ á assembléa compete a
dias.
creação de parochias; i::1to, Sr. presidente, é da
Concltto pois votando ptlla s•Jssão secretaâ1ara
competencia do poder ecclesiastico. l\las esta não
termos tempo de cstud11r a mate ria.
· ·: --é a questão; vá a indicação á commiss:'io c ella
o s r . Teixeira de G-ouvêa :-A. qnestii(\
dan\ o seu parecer.
e se o negocio devo ou não ser tr.itndo em
·o Sr. Custo<llo Dias: - Ainda continito
s~ss:io secreta; para i~o é preciso que o mi. .- ·
n is .. ima, por•
que uão ouvi razões plausíveis em contrario.
pat·<Jcet· em discussão. é livre a qual•}ne•· Sr. deQuanto ti opinião âo illustre deputa:lo, que
putado requerer o seu adiamento. Não quero
preten(le que a crcação de parochias seja da comque OS• St·s deputados vote n pt·eciwt-tda:ncnte ;
petencia. do pode1· ecclesiastico, de bom grado
mas é n~~ef!sano primei~o deciâir-se se o negocio
lh'o c<'~ncederia co•n a condição de serem as
deve ser:··o})Jecto de sessao secreta.
desptJZas feitas pP.lo mesmo ·poder ecclesiastico.
· o sr. 'i:in.o Coutinho :-Parece-;ne justo
l là ~ta a V•ltos- depois de julgar--se--&--nlfttoer:"ift-+-,fp.w..o--luinistro deya Y;r para djzer, se isto \l:llY_e
sufficientemente discutida, não foi vencida a urou não ser tratado em sessiio sect·eta ; e de qualgencia, ficando a ·indicação para segunda leitura.
quer modo que se decida, deve-se-lhe participar
Leu-se o seguiÍlte requerimento do Sr. Feijõ
que o parecer da commissão· está pr0t11pto.
'
o S1·. vasconcel.l.os : - Eu não digo que
que- foi approvado. -

.

.

;'l'li'.i§;;

- .

-
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.do

não se convide o ministro ; c;;te diz que está
sollrecant?gado de trabalb~ ; e para .que convi·
a -o para a~sts tr
es . sessao . ts·aqu1 o
•1ue se póue ommittir; leia-se amanhã o parecer
ua commissão, e marque-se o dia, em que deve
entrar
em discussão
o mi..
. ; e então convide-sé
-

a sessão secretà ; 2° d"iseussão
projecto de
lei sobre abusos de liberdade ae imprensa.
I.cvantou-sc a sessão âs 2 horas e 20 minutos.
-.llanoel. Antonio GalvOo.

publica, abrem-se as portas.
En, Sr. presidente, confesso que não posso á
primeh·a vista decidir-me pela utilidade o.u in·
convcniencia do projecto ; e por isso requen·o a
sessão secreta para se nos dat' tempo de estudar
'' n1ateria.
Disse um Sr. deputado, que era licito a qualquer membro requerer o adiamento d,, discussão ; concedo, Sr. presidente, o principio, mas
neg<l a sua applicação. Para que gastat·mos
tempo ao .ministro, ~ •\ nó~? Este projecto niío

RESOLUÇÕES DA CAM:ARA:
Illm. -e Exm. Sr.- Apresentei na camara dos
deputados dous officios de V. Ex. de 28 e 29
do e01·rente mez acompanhando o relatorio das
rendàs da junta do commercio, e uma memoria
offerecida pelo lente da academia .militar Candido Bai>tista de Oliveira. E . cumpre-me participat· a V. Ex. que a mesma cama1·a já tem
dado a conveniente direcçiio tanto ao relatorio,
como ti memoria, afim de inteirar-se da sua· materia. Dcos guarde a V. Ex. Paço da camara

o Sr. DBI>'tist;n Pereira.:- Este objecto
suppõe·se ser de grande importancia, e por isso

conde de S. Leopoldo.-J. A. S. Maia.
Illm. e Exm. Sr. - Apresentei na camara dos
deputt\dos o offieio, que V. Ex. me._dirigio em

.

:

·

· , '"

..

os es-

t.oja no facto dos p1·incipios que a commissiio
adoptou, .e pnm isto é pl·.,ciso exame. Portanto
não acho inconwniente em ncloptar-sc a opinião

'

'

.

Julg111do-se a materia sufticientemente discutida, propoz o :k. presiJente à votaçiio, se devia havet· sessão secreta sem assistencia do miJiistro? \'encen-se que sim.
O Sr. presidente deu pam onlem do dia-I o

..

.

Q

.

'

•

"

ha•ião pedido ácerca das conhecenças, e mais
pt·estac;ões estabelecidas por costume nas paro-·
chias de~te imperio, bem como os mappas, e
a eis, ue acom anhavão o sobredito officio.
• cumpre-me parttcipar a V. Ex. que .a mesma camam jt\ lhes tem dado a conveniente
direcçiio. Deos guarde a V. Ex. Paço da camnm dos deputado,., em 31 de l\laio de 18'27.
-81·. conde de Valenc;a.-J. A. S ••Vaia.
J/a;rianno Ca1•los de Sou;:a Correa o redigio•

